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РОЗДІЛ І 

Історичні, філософські та організаційно-методичні питання розвитку науки 

та освіти в контексті євроінтеграційного поступу 

 

УДК 377.8-042.2 

Олександр Бігун 

 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В КОЛЕДЖАХ: 

РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Постановка проблеми. Сучасний світ розвивається в умовах глобалізації, яка 

торкається різних сфер суспільного життя. Обраний Україною шлях європейської 

інтеграції передбачає інтенсивні зміни в політичному, економічному й 

соціальному житті нашої держави. На сучасному етапі реформування системи 

освіти України важливого значення для реалізації поставлених завдань набуває 

якісне оновлення змісту та підходів до провадження освітньої діяльності. Одним 

із пріоритетних інструментів модернізації системи освіти виступає дистанційна 

форма навчання. 

Проблема ефективної організації дистанційного навчання постала в березні 

2020 року, коли введені карантинні обмеження зобов’язали викладачів 

опановувати цифрові інструменти й нові педагогічні методики та підходи, 

мотивувати здобувачів, знаходити шляхи вирішення різного роду технічних 

проблем. Не залишились осторонь цього процесу і заклади фахової передвищої 

освіти України. 

Мета дослідження – проаналізувати структуру і поточний стан 

упровадження технологій дистанційного навчання в коледжах, окреслити основні 

проблеми сучасної дистанційної освіти та шляхи їх вирішення. 

Результати дослідження. Множинність і багаторівневість сучасної системи 

освіти створює передумови для впровадження і розвитку дистанційного навчання 

на основі інтернет-технологій (e-learning). Особливо вагомим цей формат 

здобуття знань убачається в системі вищої й фахової передвищої освіти. Це 

обумовлено економією часу і ресурсів, розширенням сфери дуальної та 

післядипломної освіти, коли основним мотиваційним критерієм здобувачів є не 

просто отримання документа про освіту, а конкретні знання й набуті 

компетентності. 

Упродовж останніх десятиліть дистанційна освіта широко впроваджується в 

ряді країн світу. У 2013 році в Давосі відбулося засідання круглого столу за участі 

провідних науковців і меценатів США та інших країн, головним висновком якого 

стала теза: майбутнє – за онлайн-освітою. У ряді країн Європи й Азії (Китай, 

Латвія, Нідерланди, Алжир, Великобританія, Туреччина та ін.) ще 10 років тому 

від 10 до 25 % студентів отримували освіту в закладах дистанційного навчання; 

65 % закладів вищої освіти США ввели дистанційне навчання в стратегію свого 

розвитку [4]. 
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Загалом на сьогодні розвинені країни багато уваги приділяють підвищенню 

якості й ефективності дистанційної освіти, спряють зниженню її вартості в 

порівнянні зі стаціонарним навчанням. 

В Україні загальні питання впровадження дистанційної освіти регулюються 

рядом нормативних документів: «Концепцією розвитку дистанційної освіти в 

Україні», «Національною програмою інформатизації», Законами України «Про 

освіту» та «Про вищу освіту». Основним джерелом, що визначає базові засади 

організації й запровадження дистанційного навчання є Положення про 

дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України 

від 25.04.2013 № 466 (зі змінами, внесеними згідно з наказами МОН від 

01.06.2013 № 660, від 14.07.2015 № 761, від 08.09.2020 № 1115). Окрім цього, з 

березня 2020 року профільне міністерство видало ряд інструктивних листів та 

методичних рекомендацій щодо особливостей організації дистанційного навчання 

в час карантину. Переважна більшість із них мають рекомендаційний характер, 

зважаючи на автономію закладів вищої та фахової передвищої освіти. 

У зв’язку із цим основною рушійною силою впровадження дистанційних 

технологій стала злагоджена робота педагогічних колективів коледжів, що надала 

можливість у максимально стислі терміни напрацювати нормативну основу, 

забезпечити дієвий інформаційно-комунікаційний базис та ефективну методичну 

надбудову для тривалого дистанційного навчання.  

Дистанційне навчання – це форма отримання освіти, за якої в освітньому 

процесі використовуються традиційні й специфічні методи, засоби і форми 

навчання, що ґрунтуються на сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологіях. У контексті дистанційного навчання онлайн-

навчання передбачає отримання знань за допомогою комп’ютера засобами 

інтернет-зв’язку [3]. 

Онлайн-навчання має наступні режими: синхронний і асинхронний. На нашу 

думку, найкращий освітній результат забезпечує так зване гібридне навчання – 

коли викладач зустрічається зі студентами в синхронному режимі (наприклад, у 

формі відеоконференції) і водночас застосовує елементи асинхронного навчання 

(самостійна робота студентів) [2, с. 12]. 

До складу технологій дистанційного навчання входять: 

 інформаційні технології (технології створення, передачі й збереження 

навчальних матеріалів, організації та супроводу освітнього процесу в час 

дистанційного навчання); 

 педагогічні технології (технології опосередкованого спілкування 

викладачів зі студентами, що передбачають реалізацію методології індивідуальної 

роботи студентів зі структурованим навчальним матеріалом, поданим в 

електронному вигляді) [1]. 

Успішність упровадження технологій дистанційного навчання обумовлює його 

ефективність. Під ефективністю упровадження технологій дистанційного 

навчання в процес підготовки майбутніх фахівців ми розуміємо наявність 

комплексу результативних показників, які характеризують взаємодію учасників 

освітнього процесу з точки зору досягнення поставлених навчальних цілей [5, 

с. 99]. 
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Основні етапи визначення ефективності даного процесу включають: 

1. Аналіз наявних у закладі освіти засобів організації дистанційного навчання. 

2. Моніторинг динаміки якісних показників навчальних досягнень студентів за 

періоди офлайн, онлайн та змішаного навчання. 

3. Аналіз відгуків учасників освітнього процесу щодо окремих моментів його 

організації в час дистанційного навчання. 

4. Співставлення отриманих результатів з метою визначення наявних 

недоліків і суперечностей. 

5. Упровадження системи заходів для підвищення ефективності дистанційного 

навчання в закладі освіти. 

Надзвичайно важливим складником інформаційного забезпечення для 

організації дистанційного навчання є базовий електронний ресурс. Його доцільно 

обирати за наступними критеріями: доступність, простота в користуванні, 

достатній арсенал функцій. 

Найбільш затребуваною з цієї точки зору є платформа Google Classroom, 

особливо її корпоративна версія Google G Suite з інтегрованим додатком для 

організації відеозв’язку Meet. Цей ресурс забезпечує проведення онлайн-занять, 

відеоконференцій, чат-спілкування тощо. 

Також популярністю серед користувачів користуються такі онлайн-сервіси: 

Skype, Moodle, Classtime, Edmodo, Classdojo, Zoom, Viber та ін. 

Окрім базових ресурсів, доцільно використовувати допоміжні засоби, які 

допомагають урізноманітнити освітній процес, забезпечити вищий рівень його 

інтерактивності (сервіси зі створення дидактичних ігор, вправ, тестових завдань; 

інтерактивні дошки; електронні інтерактивні підручники тощо).  

Попри загальні тенденції зниження якості знань здобувачів, що пов’язані з 

розробкою/апробацією форм і засобів дистанційного навчання, на сьогодні можна 

зробити висновок, що викладачі коледжів володіють достатнім методичними 

арсеналом для ефективного провадження освітньої діяльності в умовах 

дистанційного/змішаного навчання. Подальше опанування викладачами 

електронних онлайн-ресурсів продовжується під час підвищення кваліфікації на 

різних рівнях. 

З метою аналізу відгуків учасників освітнього процесу щодо окремих моментів 

його організації в час дистанційного навчання нами проведено онлайн-

анкетування, серед учасників якого 38 викладачів та 156 студентів спеціальності 

013 «Початкова освіта» Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу 

ім. А. Ю. Кримського Волинської обласної ради. 

З точки зору студентів недоліками дистанційного навчання є: 

 надмірне завантаження студента – 70%; 

 брак спілкування з однокурсниками – 52%; 

 недостатній особистий контакт із викладачем – 30%. 

Студенти скаржаться на великий обсяг завдань для самостійного виконання, 

часове обмеження термінів їх здачі, вказують на необхідність чергування 

синхронного й асинхронного режимів онлайн-навчання, наголошують на потребі 

підвищення рівня інтерактивності навчальних занять. 

Основними перевагами дистанційного навчання для здобувачів є: 
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 регулювання власного режиму навантаження – 77%; 

 більше можливостей для самоосвіти – 56%; 

 багато часу, вільного від занять – 48%; 

 суттєве підвищення цифрової та медіаграмотності – 96%. 

На думку викладачів, основні труднощі в організації дистанційного навчання 

включають: 

 складнощі із забезпеченням належного рівня навчальної мотивації 

студентів; 

 неможливість повністю контролювати рівень засвоєння студентами 

навчального матеріалу; 

 проблеми з Інтернет-зв’язком; 

 значна кількість часу на підготовку до занять і перевірку письмових робіт; 

 труднощі із забезпеченням обʼєктивного оцінювання знань студентів; 

 надто швидкий темп опанування технологій використання онлайн-ресурсів. 

Анкетування засвідчило, що для забезпечення об’єктивного контролю знань 

студентів необхідним є використання електронних опитувальників та їх адаптація 

до вимог конкретних дисциплін; підготовка розгорнутих запитань на перевірку 

засвоєння навчального матеріалу; додаткова увага до аспекту самоперевірки й 

самооцінювання студентами виконаних завдань; використання Google Forms 

тощо. 

Дистанційний формат навчання вимагає від викладачів постійного 

вдосконалення структури занять, використання різних навчальних програм, 

онлайн-сервісів та інтерактивних платформ, підбір цікавих прийомів і форм 

роботи для підвищення навчальної мотивації здобувачів, участь у 

семінарах/вебінарах практичного спрямування для підвищення цифрової 

компетентності та обміну досвідом. 

Висновок. Проведений аналіз виявив ряд суперечностей, над розв’язанням 

яких необхідно працювати в подальшому:  

 між позитивними якісними показниками навчальних досягнень студентів і 

зниженням фактичного рівня знань; 

 між нарощенням арсеналу інформаційних і педагогічних технологій 

організації дистанційного навчання та низьким рівнем навчальної мотивації 

студентів; 

 між доступними ресурсами для дистанційного навчання й обмеженими 

технічними можливостями окремих здобувачів, якістю Інтернет-зв’язку. 

Беручи все вищезазначене до уваги, ми вважаємо, що дистанційне навчання на 

сьогодні є менш ефективним, ніж навчання в аудиторії; оперативне впровадження 

технологій дистанційного навчання в освітній процес закладів фахової 

передвищої освіти з березня 2020 року дало потужний поштовх для методичного 

росту викладачів, підвищення цифрової грамотності всіх учасників освітнього 

процесу; елементи дистанційного навчання відтепер мають бути одним із 

постійно вживаних інструментів взаємодії викладача і студента.  
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ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ НАСЕЛЕННЯ МІСТА ЛУЦЬКА 

 В ХV–ХVІ СТОЛІТТЯХ 

 

У правовому відношенні міщани волинських міст у складі Великого князівства 

Литовського, Руського та Жемайтійського (ВКЛ) підпорядковувалися різним 

системам права: земському (великокнязівському), патримоніальному або 

шляхетському (князів, панів, зем’ян-шляхти), магдебурзькому (міському), 

етноконфесійному (євреїв, вірмен) та ін. У містах також жили іноземці. Як 

визнавав кн. Марк Сокольський в 1561 р., причиною відмови ув’язання, 

«чоловеку заграничному и тут у Великомъ Князтве Литовскомъ не оселому… 

права звести не могу», тобто такі люди не підлягали підпорядкуванню жодного із 

місцевих прав [1, с. 153]. 

Метою статті є визначення правового статусу жителів Луцька, що перебували 

під юрисдикцією магдебурзького права. 

До запровадження магдебурзького права Луцьк і Луцька земля у правовому 

відношенні складали неподільне ціле. Місто і замок користувалися місцевим 

(волинським) правом і були частинами єдиного соціального організму. У Луцьку 

жили представники багатьохсоціальних груп, зокрема князі, пани, духовенство та 

ін. Духовні і світські власники володіли нерухомим майном на території міста і 

значна частина його населення була їм підвладною. Тому при наданні Луцьку, 

Володимиру та ін. містам магдебурзького права верховна влада окреслювала 

категорію жителів, які входили до складу міщанської общини. Так, при наданні 

магдебурзького права Луцьку (1432 р.) чітко визначено населення, яке підлягало 

юрисдикції цього права: «прелатам, боярам, воїнам і шляхтичам цієї Луцької 

землі, як належним святої римської церкви, так і східної, або церкви грецького 

обряду даруємо і щедро обдаровуємо усі права, вольності і милості, такі, які 

http://scholar.google.com/scholar?cluster=6982343028170527259&hl=en&oi=scholarr
http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/%201123
https://zakon.rada.gov.ua/laws/%20show/z0703-13#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/%20show/z0703-13#Text
http://old2.niss.gov.ua/articles/1693/
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мають і якими користуються прелати, бояри і шляхта нашого Польського 

королівства» [2, с. 1–2]. 

Згідно з привілеєм Луцьку від 31 липня 1497 р. відбулася заміна раніше 

діючих правових норм на магдебурзькі: «замість руського або волинського, або 

якогось іншого права, яке вони мали раніше, надаємо їм на вічні часи право 

тевтонське, яке називається магдебурзьким» [2, с. 13–15]. Привілей 1497 р. 

зобов’язав усіх мешканців міста «разом і кожного окремо» за посередництва 

цього права «без жодного винятку, в усьому, що постановляє право, підкорятися 

війту і радцям» й нинішнім і прийдешнім. Усі жителі Луцька перебували під 

юрисдикцією міського уряду (згодом магістрату), судилися згідно з нормами 

магдебурзького права. У такий спосіб місто і замок перетворилися на дві 

самостійні юридичні одиниці. 

Історик чеського й польського права ХІХ ст. Ф. Ф. Зігель зазначав, що міський 

елемент «становив найбільш солідний й юридично стабільний клас. Багатий і 

такий, що живе торгівлею і промисловістю, для якого спокій країни є 

найціннішим, він прагне до укріплення державної влади. Це загальне явище, що 

міській елемент – найміцніша опора абсолютизму» [3, с. 52].  Водночас у зв’язку з 

тим, що значення торгівлі й промисловості з часом почало зростати, а 

землеробства зменшуватися, розпочалися конфлікти між землевласниками – з 

одного боку, і міським класом – з іншого. Це суперництво перейшло в площину 

боротьби земського права з міським. Прояв цієї загальноєвропейської тенденції 

спостерігався й на Волині. 

Ситуацію ускладнювало те, що значна частина населення волинських міст 

жила на адміністративно відокремлених частинах міст чи передмість, тобто в 

юридиках, підпорядкованих феодалам, церквам або монастирям і на їх жителів не 

поширювалася судова і адміністративна влада міського самоврядування на 

магдебурзькому праві. Власники церковних юридик та монастирів намагалися 

розширити свої землі за рахунок міських. Це викликало протест з боку міщан та 

міської адміністрації [1, с. 385, 434–436] Матеріали ревізій Луцького та 

Володимирського замків 1545 р. засвідчують наявність в Луцьку біля 40 і у 

Володимирі понад 20 юридик [4, с. 169–170].  

У великокнязівському місті Луцьку, де розташовано господарський замок, 

головною юридикою зазвичай була юридика замкова, що обіймала територію 

навколо замку. Управління та судочинство в ній над осілим населенням 

виконував замковий уряд очолюваний намісником або старостою. Наявність в 

місті юридик негативно відбилося на розвитку економіки, поповненні скарбниці 

міста, оскільки основний тягар податків покладався на міщан магдебурзької 

юрисдикції. Окрім того, конкуренція з боку торговельно-ремісничого населення 

юридик надавала відчутних збитків інтересам більшості міських жителів. За 

висновками Я. Д. Ісаєвича, утворення юридик «скоротило сферу діяльності 

міського самоврядування, підірвало політичну силу міста» [5, с. 165–166 ]. 

Як правило, князі, пани, шляхта і зем’яни, які проживали у місті, не підлягали 

юрисдикції органів міського самоврядування, оскільки мали відповідні пільги від 

великокнязівської влади. Привілей Волинській землі 1508 р. звільнив людей 

церковних, князівських, панських і зем’янських від виконання замкової 
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повинності, а також від відбування господарських служб, данин і повинностей: «к 

дворомъ нашымъ орати и жати, и сена косити… то имъ отъпустил» [6, р. 280].  

Існування приватного юридичного підпорядкування населення негативно 

позначалося на соціально-економічному становищіміста: населення юридик не 

несло податкового навантаження та інших зобов’язань щодо забезпечення 

життєдіяльності міста. І, навпаки, ці зобов’язання перекладалися на міщан міської 

юрисдикції. Так, у вересні 1524 р. дозвіл від великого князя на будинки в Луцьку і 

«визволенье от всяких платив и подвод того дому», «до воли господарской» 

отримали Василь і Михайло Семашковичі [7, р. 325–326].  

Такий стан справ підтверджують і матеріали ревізії Луцького замку 1545 р. 

Виявилося, що місцеві князі, пани-шляхта і зем’яни Луцького повіту, загальна 

кількість яких дорівнювала 42 особам, мали свої двори в Луцьку, однак не 

виконували міських повинностей [4, c. 158, 169]. Зокрема луцькі міщани 

скаржилися і на пані Дахновую Васильовичеву про те, що вона до свого 

фільварку забрала багато господарської та міської землі; її двір стоїть на міській 

землі, де проживають біля двадцяти п’яти людей, які мають корчми, м’ясні ятки і 

торги, що приводить «ку великои шкоде и переказе места гсподаръского» [4, 

с. 173]. Згідно з ревізією Луцького замку 1552 р., на території міста знаходилися 

князівські, панські, зем’янські, церковні двори і маєтності, жителі яких не 

виконували міських повинностей. Серед них: два двори пана Петра Семашка, двір 

і міський пляц пані Дахнової, двір владичого боярина Ждана Смолевича, двір 

служебника князя Чарторийського, двір «попа Троєцького» та інших. Отже, на 

той час в місті налічувалося понад 50 юридик, тобто їх кількість щороку зростала 

[8, с. 174–175]. 

Свідченням наявності маєтностей в Луцьку, що звільнялися від присуду 

міської влади, привілей, який отримав 1568 р. королівській двірський Василь 

Коляда: «плац з домом отъ присуду местского и всяких платов вызволили». Згідно 

з привілеєм, Коляда, його дружина, діти й нащадки його «с того плацу и дому… не 

маютъ и не будутъ повины николи и ни въ которыхъ речахъ передъ врядомъ 

местскимъ, то есть: войтомъ, бурмистромъ и райцами оного места Луцкого 

становити и никому въ отказе быти, и усправедливатися, одно передъ замковимъ 

врядомъ тамошнимъ, и то не инимъ, толко земскимъ, шляхетским правом» [2, 

с. 63–64]. У цьому випадку йдеться про правову норму, закріплену  Статутом ВКЛ 

1566 р., що регламентувала порядок судочинства між міщанами і шляхтою (розд. 

ІV, арт. 47). Принципово важливим було те, що державний урядник звільнявся від 

усіх видів податків: «податковъ жадныхъ, которые бы до скарбу нашого и на врядъ 

замковый и местскии зъ того пляцу и дому приходили, не будетъ повиненъ 

давати» [2, с. 64].  

У Луцьку існували численні володіння церков та монастирів. Свідченням тому є 

проживання на міській території духовних осіб та їх підлеглих, на яких 

скаржилися луцькі міщани ревізорам Луцького замку 1545 р. на те, що маючи свої 

доми на міський території, вони не виконують міських повинностей. Серед них: 

архімандрит жидичинський Макарій, владика Володимирський і Берестейський 

Геннадій, «плебан луцький» та ін. [4, c. 169]. Свої юридики в Луцьку мали 

Луцький костел св. Марії та Жидичинський монастир. Монастирське подвір’я 
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розташовано «на улицы Жидивскои в паркане, в куте от Стыра» [1, с. 436–437] У 

серпні 1561 р. мав місце конфлікт між орендарем луцьких корчем і солодовень, 

господарським митником Єськом Шломичем і Луцьким костелом св. Марії 

стосовно незаконного варіння пива і меду. Із цього запису видно, що в Луцьку 

існували корчемні доми, які перебували під присудом луцького біскупа, а не 

міської влади [1, с. 385]. Існувала в місті і юридика костелу св. Якуба. Запис 

жовтня 1561 р. засвідчував факт оренди луцьким лентвійтом Василем 

Григоревичем будинку, що належав цьому костелу [1, с. 446]. На Городенському 

вальному сеймі 1568 р. луцький староста вказав на безгосподарність духовних 

осіб, що загрожувала обороні замку і міста. Йшлося про руйнування млинів на р. 

Стир, належних луцькому біскупству, вкрай необхідних замку і місту Луцьку 

«часу небезпечного от неприятеля» [9, с. 487].  

Отже, аналіз привілеїв на магдебурзьке право, низка інших джерел з історії 

Луцька засвідчують послідовність дій центральної та міської влад щодо 

закріплення та розширення правової бази функціонування міського 

самоврядування. Міщани, користуючись перевагами магдебурзького права, 

одночасно потерпали від конкуренції з боку землевласників, які господарювали 

на прилеглих до міста територіях, а також від жителів численних приватних 

юридик, що порушували права міщан. До того, жителі багатьох юридик, в тому 

числі й замкової, проживаючи на території міста, часто не виконували 

загальноміських повинностей.  
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УДК 005.56:614.215(477.82) 

Оксана Бугайчук  

 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«САНАТОРІЙ МАТЕРІ ТА ДИТИНИ “ПРОЛІСОК”» ТА КООРДИНАЦІЯ 

СПІВПРАЦІ З АДМІНІСТРАЦІЄЮ ЛУЦЬКОГО ІНСТИТУТУ РОЗВИТКУ 

ЛЮДИНИ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» В ПИТАННЯХ КАДРОВОЇ 

ПОЛІТИКИ 

 

Управління персоналом  це специфічна функція управлінської діяльності, 

головним об’єктом якої є люди, що входять в певні соціальні групи, трудові 

колективи. Розглянемо цю функцію на прикладі Комунального підприємства 

«Санаторій матері та дитини “Пролісок”».  

Юридична адреса: 

с. Гремʼяче, Ківерцівський р-н, Волинська область, 

КП «Санаторій матері і дитини “Пролісок”» 

+38 095 554 64 74 

+38 097 212 50 61  

prolisok.san@gmail.com 

Управління персоналом (кадровий менеджмент) – це процес здійснення 

кадрової політики від наймання, навчання, призначення на посади до звільнення 

від обов’язків і виходу на пенсію. Управління персоналом  це не сувора 

регламентація дій кожного працівника, а вміння взаємодіяти з ними, що включає 

повагу, мотивацію, направляти їх роботу на благо компанії. 

Штат «Санаторію матері та дитини “Пролісок”» складає……..чоловік, з них 

жінки…., чоловіки. 

За освітнім рівнем:  

вища  

с/спеціальна  

професійно-технічна  

середня  

Заочно навчається  

За стажем роботи: 

до 5 років  

до 10 років  

15 і більше  

Управління персоналом як система включає два блоки: організаційний і 

функціональний. До організаційного відносять: 

mailto:prolisok.san@gmail.com


Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції 

 21 

 формування персоналу  це прогнозування структури, визначення потреб, 

залучення, підбір та розміщення персоналу й укладання договорів та контрактів; 

зокрема хочу підкреслити про договір співпраці з Луцьким інститутом розвитку 

людини Університету «Україна»; 

 стабілізація персоналу це формування банку даних з питань рівня 

кваліфікації, персональних умінь, бажань, результатів оцінки праці з метою 

визначення потенціалу кожного працівника для організації навчання, підвищення 

кваліфікації і закріплення чи звільнення працівників. 

Функціональний пов’язаний із використанням персоналу, що включає 

професійно-кваліфікаційне і посадове переміщення працівників (управління 

кар’єрою), створення постійного складу персоналу та робочих місць, покращення 

морально-психологічного клімату в колективі. 

Управління персоналом Комунального підприємства «Санаторій матері та 

дитини “Пролісок”» орієнтується на тенденції та плани розвитку організації, 

досягнень основних її цілей, а це вимагає врахування таких аспектів: 

 довгостроковий розвиток організації; 

 забезпечення ринкової незалежності; 

 одержання відповідних дивідендів; 

 самофінансування розвитку підприємства; 

 збереження фінансової рівноваги; 

 закріплення досягнутого. 

Таким чином, основними завданнями управління персоналом Комунального 

підприємства «Санаторій матері та дитини “Пролісок”» є удосконалення: 

 кадрової політики; 

 використання і розвиток персоналу, шляхом навчання, самоосвіти; 

 вибір і реалізація стилю управління людьми; 

 організація горизонтальної координації і кооперації; 

 покрашення організації робочих місць та умов праці; 

 визнання особистих досягнень у праці; 

 вибір системи оплати й стимулювання кращих показників. 
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Наталя Громакова 

 

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО 

ПРОСТОРУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Реформування вітчизняного освітнього простору залишається одним з  

пріоритетних завдань державотворення. Адже від цього залежіть не лише 

розвиток людського потенціалу як головної рушійної сили поступальних змін, але 

й перспективи євроінтеграційних процесів в цілому. Зусилля України у напрямку 

посилення взаємодії і співпраці з країнами Європейського Союзу актуалізують 

необхідність адаптації вітчизняної системи освіти до європейських і світових 
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стандартів, запровадження інноваційних моделей освітніх послуг, як вже є 

трендом сучасної світової практики. Процеси глобалізації та інтеграції формують 

попит на конкурентоспроможних на світових ринках праці фахівців, здатних до 

самоосвіти упродовж життя. Це, у свою чергу, вимагає формування «дорожньої 

карти» реформування вітчизняної системи освіти із визначенням пріоритетних 

напрямків і завдань, урахуванням досвіду інших країн із одночасним збереженням 

національних здобутків і традицій. 

Проблеми інтеграції українських освітніх інституцій до європейського 

освітнього простору досліджувалися перш за все вітчизняними науковцями, серед 

яких В.Г. Кремень, В.П. Андрущенко, А.М. Ільченко, С.В. Шейко, К.І. Кириченко, 

В.П. Антонюк, О.І. Локшина та інші. Ці та інші науковці фокусуються як на 

філософії освітніх трансформацій, так і на визначенні напрямків і підходів до 

стратегії реформ. Разом з тим, попри наявність чималої дослідницької бази, 

швидкоплинність соціальних процесів вимагає пошуку нових відповідей на 

виклики часу через нові підходи та осмислення нових реалій, зокрема й з 

урахуванням тих змін, що відбуваються в європейському освітньому просторі. 

Метою нашого дослідження є визначення проблемних питань та перспектив на 

шляху інтеграції вітчизняного освітнього середовища, перш за все системи вищої 

освіти, до європейського простору.  

Досвід реформування вітчизняної системи вищої освіти актуалізував проблеми 

визначення місця і ролі університету в умовах ринкової економіки як суб’єкта 

надання освітніх послуг, здатності українських ВЗО оперативно реагувати на 

кон’юнктуру відкритого світового ринку висококваліфікованої праці. Сучасні 

реалії вимагають адаптації навчальних планів та освітніх програм вітчизняних 

ЗВО до вимог потенційних стейкголдерів, модернізації змісту навчальних 

дисциплін з урахуванням не лише нових теоретичних знань, але й формування 

професійних компетентностей випускників, що надають можливість їм 

працевлаштуватися не лише в Україні, але й за кордоном [4, с. 17]. 

Важливим чинником розвитку національної системи освіти в умовах 

глобалізації є посилення міжнародної співпраці, в рамках якої відбувається 

інтернаціоналізація і «всебічне зближення національних освітніх систем, їх 

взаємодоповнюваність, перетворення вищої освіти у світову соціальну систему» 

[3, с. 353]. 

Інтернаціоналізація вищої школи передбачає не лише співпрацю між 

університетами окремих країн, але й узгодження навчальних планів та освітніх 

програм, обмін досвідом викладання, навчання, спільні наукові дослідження. 

Важливим чинником, що сприяє практичному втіленню цілей інтернаціоналізації 

та інтеграції освітніх систем, є мобільність здобувачів вищої освіти, викладачів та 

адміністративного персоналу. У свою чергу, використання ІКТ дозволяє 

розширити межі освітнього середовища і надати можливість скористатися 

якісними освітніми продуктами не лише здобувачам освіти, а й ширшим верствам 

населення, що сприяє демократизації і егалітаризації освіти, зростанню 

потенціалу країн, що розвиваються. Якщо розглядати процес інтернаціоналізації 

освіти у ширшому контексті, то посилення співпраці між країнами сприяє 
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розвитку інтеркультурних компетентностей здобувачів, формування 

транснаціональних освітніх мереж. 

Євроінтеграційний вектор розвитку нашої держави обумовлює пріоритетність 

інтеграції вітчизняної освітньої системи перш за все до Європейського освітнього 

простору. Нормативно-правовим підґрунтям цього процесу є Закон України «Про 

вищу освіту» та положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. У Законі 

України «Про вищу освіту» підкреслюється, що одним з принципів державної 

політики у сфері вищої освіти є міжнародна інтеграція та інтеграція «системи 

вищої освіти України у Європейській простір вищої освіти, за умови збереження і 

розвитку досягнень та прогресивних традицій національної вищої школи» [2].  

Основними напрямами міжнародного співробітництва визначаються  участь у 

програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного і 

міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, докторантами, 

педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками; проведення 

спільних наукових досліджень та комунікативних заходів, спільна видавнича 

діяльність; створення й участь у міжнародних освітніх та наукових програмах з 

іноземними ЗВО, науковими установами, організаціями; закордонні стажування 

вітчизняних освітян та залучення педагогічних, науково-педагогічних та наукових 

працівників іноземних закладів вищої освіти для участі в педагогічній, науково-

педагогічній та науковій роботі у закладах вищої освіти України тощо [2]. 

На важливості міжнародної співпраці в галузі освіти наголошується і в Угоді 

про асоціацію між Україною та ЄС. У статті 431 зазначається: «Сторони 

зобов’язуються активізувати співробітництво в галузі вищої освіти, зокрема, з 

метою: реформування та модернізації систем вищої освіти; b) сприяння 

зближенню у сфері вищої освіти, яке відбувається в рамках Болонського процесу; 

c) підвищення якості та важливості вищої освіти; d) поглиблення співробітництва 

між вищими навчальними закладами; e) розширення можливостей вищих 

навчальних закладів; f) активізації мобільності студентів та викладачів; увага 

приділятиметься співробітництву в галузі освіти з метою спрощення доступу до 

отримання вищої освіти» [6]. 

Інтеграція вітчизняної системи вищої освіти до світового освітнього та 

наукового простору визнана однією з ключових цілей стратегії Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) на період до 2022 р. 

Саме тому під час акредитації освітніх програм важливу роль відіграє реальна 

наповнюваність підкритерію оцінювання «Навчання, викладання та наукові 

дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності закладу вищої освіти 

(ЗВО)». Експерти звертають увагу не лише на кількісні показники (укладені 

міжнародні угоди, студентська та викладацька мобільність, закордонні публікації 

чи лекції іноземних професорів тощо), але й на ефективність зазначених заходів 

щодо створення реальних можливостей професійного розвитку для учасників 

освітнього процесу і впровадження кращих іноземних практик викладання у 

вітчизняних ЗВО.  

«Варто звернути увагу, що форми студентської та викладацької мобільності 

повинні реально сприяти професійному розвитку викладачів і підвищенню якості 

підготовки фахівців, отже варто уникати практики імітованої мобільності, участі у 
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«фейкових» конференціях й стажуваннях, публікацій у іноземних журналах 

низької якості («журналах-смітниках»). 

Міжнародні акредитації та евалюації ОП також суттєво сприяють підвищенню 

якості підготовки студентів. З 2019 року з’явилася практика визнання іноземних 

акредитацій українських ОП відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів 

України переліку іноземних агентств забезпечення якості вищої освіти. 

Відповідно до Річного звіту Національного агентства українські ЗВО мають 62 

ОП акредитовані іноземними агентствами станом на червень 2019 р. Національне 

агентство вже реалізує процедуру їх визнання й вважає такі практики важливою 

складовою процесу підвищення якості ОП та інтернаціоналізації вищої освіти 

України» [5]. 

Застосування такого підходу дозволяє наповнювати освітні практики реальним 

змістом, уникаючи при цьому імітації реформ. 

Сьогодні багато університетських закладів Центральної та Східної Європи 

пропонують програми стажування та обміну досвідом науково-викладацької 

діяльності в рамках інтернаціоналізації освіти. Так, зокрема Варшавський 

університет Collegium Civitas декілька років поспіль пропонує науково-

педагогічним працівникам України програму стажування «Інтернаціоналізація 

вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у 

вищих навчальних закладах Польщі», програма якої включає не лише теоретичне 

ознайомлення з кращими освітянськими практиками цієї країни, але й підготовку 

слухачами власних кейсів із запропонованої проблематики, обговорення 

проблемних питань з організації освітнього процесу тощо. 

В рамках інтернаціоналізації вищої освіти розробляються спільні проекти з 

міжнародними інституціями й організаціями. Зокрема, Британська Рада в Україні 

у партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України, Advance HE (Велика 

Британія) та за підтримки Міністерства освіти і науки України і НАЗЯВО реалізує 

Програму вдосконалення викладання у вищій освіті України. Метою Програми є 

«підвищення якості вищої освіти України шляхом розвитку інституційної 

спроможності університетів України щодо вдосконалення викладання і навчання» 

[7].  

17–18 березня 2021 р. було проведено в онлайн-режимі другий форум 

«Досконалість викладання і навчання у вищій освіті», в роботі якого взяли участь 

більше 6000 учасників, серед яких були ректори, проректори, керівники 

підрозділів, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти та експерти, які 

активно залучені у процес вдосконалення викладання та професійного розвитку 

викладачів університетів. Ключовими питаннями Форуму були перспективи 

професійного розвитку викладачів ЗВО; трансформація викладання в умовах 

сьогодення; студентоорієнтоване викладання і його особливості; досвід Великої 

Британії та України щодо вдосконалення викладання у вищій школі. Оскільки 

захід відбувався у форматі панельних дискусій, практичних воркшопів та 

презентацій інституційних кейсів, учасники мали можливість поставити 

запитання і взяти участь в обговоренні дискусійних питань.  

На нашу думку, такий формат дозволяє, навіть в умовах пандемії COVID-19, 

продовжувати професійний розвиток професорсько-викладацькій спільноті, 
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опановувати актуальні тенденції освітянської робітні та водночас знайомитися із 

європейським досвідом організації навчального процесу. 

Розбудова Європейського освітнього простору була започаткована 19 червня 

1999 р., коли 29 країн Європи підписали Болонську конвенцію, що визначала 

спільні підходи до організації освітнього процесу і функціонування освіти в ЄС. 

Одним з головних завдань визначалося збільшення кількості студентів в 

європейських країнах за рахунок вихідців з інших регіонів світу. «Болонський 

процес, програми Еразмус, Teмпус, Еразмус Мундус та Марії Кюрі й інструменти, 

такі, як Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (англ. 

European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) і Європейська рамка 

кваліфікацій для навчання впродож життя (англ. the European Qualifications 

Framework for Lifelong Learning, EQF LLL), Додаток до диплома (англ. Diploma 

Supplement) допомогли національним системам вищої освіти в країнах ЄС досягти 

значного рівня інтернаціоналізації всередині ЄС – європейської 

інтернаціоналізації (англ. intraEuropean)» [4, с. 87].  

М. Дебич визначає принципи стратегії Болонського процесу «європейські 

традиції й цінності: головна роль принципів інституційної автономії та 

академічної свободи; академічні цінності; тверда віра в демократію, права людини 

і верховенство закону; діалог з питань культури і релігії, толерантність; тісна 

співпраця усіх зацікавлених осіб; повне географічне охоплення» [4, с. 88]. 

19 травня 2005 р. Україна приєдналася до Болонського процесу, а відтак 

посилила інтеграцію до Європейського освітнього простору. Реалізація положень 

Болонської декларації актуалізувала необхідність реформування вітчизняної 

системи вищої освіти в напрямку підвищення її якості і відповідності 

європейським і світовим стандартам. Досягнення визначеної мети можливе за 

умов забезпечення взаємодії між країнами-учасницями Болонського процесу для 

досягнення Цілей сталого розвитку; забезпечення верховенства міжнародного 

права та запобігання будь-яким формам обмеження академічної автономії та 

інституційного врядування закладів вищої освіти; рівномірне виконання 

Болонських зобов’язань всіма країнами-учасниками; рівні можливості для 

розвитку національних систем вищої освіти в країнах Болонського процесу; 

збалансований розвиток академічної мобільності держав-учасниць; впровадження 

сучасних цифрових рішень в Європейському просторі вищої освіти. 

Важливим індикатором здатності релевантного реагування вітчизняної 

системи вищої освіти на виклики часу стала пандемія COVID-19, що 

продемонструвала необхідність цифровізації навчального процесу і 

запровадження нових форм комунікації. Перехід ВЗО на онлайн формат надання 

освітніх послуг унаочнив як проблеми із технічним забезпеченням (застаріле 

комп’ютерне обладнання, відсутність або недосконалість університетських 

онлайн-платформ тощо), так і недоліки із навчально-методичним забезпеченням 

(переважання посібників у паперовому вигляді, відсутність електронних 

підручників та навчально-методичних матеріалів, традиційні форми організації 

навчальних занять). І хоча за 2020‒2021 рр. вітчизняні ВЗО зробили помітний 

прорив у напрямку використання цифрових технологій, втім подальша інтеграція 

до Європейського освітнього простору вимагає розробки державної стратегії 
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цифровізації українських університетів з метою надання якісної і доступної 

освіти. Отже, головними напрямками цифровізації ВЗО повинні стати: 

цифровізація освітньої діяльності та розвиток цифрової компетентності учасників 

освітнього процесу; широке використання ІКТ у науково-дослідницькій 

діяльності і міжнародній співпраці; цифровий маркетинг та управління; створення 

університетського цифрового простору із забезпеченням високого рівня 

кібербезпеки. 

У виступі Маргрет Вестагер, виконавчого віце-президента Єврокомісії з 

питань цифрових технологій і конкуренції, від 30 вересня 2020 р. щодо цифрової 

освіти та нового європейського дослідницького простору зазначалося, що 

ключовими питаннями сьогодні є цифровізація освіти і розбудова європейського 

дослідницького простору. Вона наголосила, що в умовах пандемії COVID-19 саме 

цифрова освіта стала повноправною частиною освіти та навчання, а в перспективі 

й усього майбутнього. Задля успішної адаптації до використання новітніх 

інформаційних технологій необхідно здійснювати підвищення кваліфікації, а за 

необхідності і перекваліфікацію фахівців у галузі освіти. Іншим нагальним 

завданням є  модернізація державних послуг, зокрема й у сфері освіти [1]. 

Розроблений Єврокомісією План дій з цифрової освіти на 2021‒2027 роки 

передбачає цифрову трансформацію не лише вищої школи, але й середньої 

освітньої ланки. Це, у свою чергу, передбачає технологічне обладнання і 

проведення тренінгів для вчителів щодо інноваційних методів навчання, а також 

впровадження нових принципів і змісту освітніх програм, вдосконалення 

цифрових навичок та компетенцій тощо [1]. 

Іншим стратегічним завданням М. Вестагер визначила оновлення 

Європейського дослідницького простору з метою досягнення 

конкурентоспроможності на ринку товарів та послуг. Задля цього державам-

членам ЄС запропоновано збільшити фінансування наукового сектору до 3% ВВП 

через залучення приватних інвестицій і розширення спільних дослідницьких 

проєктів.  

Важливу роль у розвитку науково-дослідницької діяльності відіграє розвиток 

«людського капіталу» в науці. Необхідною запорукою успішної реалізації цього 

амбітного проєкту є підтримка дослідників на всіх етапах кар’єри, забезпечення 

їхньої мобільності і нерозривного зв’язку між науковими лабораторіями та 

виробництвом [1]. 

Отже, інтеграція вітчизняної системи вищої освіти в Європейський освітній 

простір окреслює низку проблем, зумовлених адаптацією до нормативно-

правових та інституційних засад функціонування європейських ВЗО. Ключовими 

завданнями є приведення у відповідність освітніх програм українських 

університетів до стандартів ЄС, забезпечення мобільності учасників освітнього 

процесу, модернізація змісту освіти і надання рівного доступу до неї. Крім того, 

необхідне суттєве оновлення як техніко-технологічної бази вітчизняних ВЗО, так і 

перегляд компонентів ліцензованих освітніх програм у напрямку задоволення 

потреб стекхолдерів у якісних сучасних фахівцях, конкурентоспроможних не 

лише на вітчизняному, але й на світових ринках праці.  
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Досягнення цих завдань можливе через запровадження державних програм 

інтернаціоналізації і цифровізації освіти, популяризації європейської концепції 

«освіта впродовж життя» та інших. Зростаюче різноманіття пізнавально-

інформаційних запитів різних верств населення актуалізує проблему пошуку 

інноваційних підходів до організації освітньої діяльності з метою органічного 

поєднання навчання із способом життя і професійними потребами здобувачів 

освіти. У перспективі реалізація цих принципів сприятиме не лише зростанню 

професійного рівня фахівця, але й залученню громадян до культурного, 

соціального й політичного життя країни, подальшій демократизації суспільства.  
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Олександр Дем’янюк 

 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ВИБОРУ УКРАЇНИ В 

90-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

Аналіз цивілізаційних процесів, які відбувалися на теренах сучасної України 

та суміжних з нею територій впродовж попередніх століть, дозволяє 

стверджувати, що СРСР, а тим паче сучасний пострадянський-євразійський 

простір, єдиною цивілізацією не був і не міг нею бути. В цьому радянсько-

пострадянсько-євразійська спільнота принципово відрізняється від великих, за 

багатьма зовнішніми ознаками схожими на неї, традиційних цивілізаційних світів. 

Фактично цей розлам пройшов по території сучасної України. Втім, у 90-х роках 

ХХ століття ці відмінності лише осягалися та означувалися. 

Довгі роки після козацько-московського «зближення» Україна боролася, аби 

не втратити національну ідентичність, аби її кордони були застережені та визнані 

Росією. У 1990-х роках здавалося крига скресла. Біловезький процес, який 

розпочався 1991 році, закінчився підписанням 1997 році «Договору про дружбу, 

співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією», в якому 

вказано на те, що «сторони поважають територіальну цілісність одна одної та 

підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів» [1]. Це дозволило 

академіку І. Курасу пізніше резюмувати про те, що «розлучення» 1991 р. було 

історичною закономірністю й пройшло на диво цивілізовано. З позицій 2021 року 

це твердження виглядає хибним – один із учасників процесу «розлучення» 

(Російська Федерація) – передумав і висловлює претензії. 

Вкажемо на те, що, вийшовши зі складу СРСР і проголосивши незалежність, 

Україна зустрілася з великими труднощами саме цивілізаційного характеру. В ній 

не існувало громадянського суспільства, а населення західних областей від решти 

країни значно відрізнялися як своїм менталітетом, так і політичною культурою. 

Адже у громадянському суспільстві для утвердження демократії його члени 

узгодженими й осмисленими діями мають впливати на уряд [6, с. 179]. В Україні 

1990-х цього не відбувалося.  

Упродовж цивілізаційної історії України лише на західноукраїнських землях, 

які входили до складу Австрійської (згодом – Австро-Угорської) імперії 

Габсбургів, громадянське суспільство формувалося за схожою до країн 

Центрально-Східної Європи моделлю. У міжвоєнний період інституції 

громадянського суспільства в Галичині збереглися, хоча й перебували під 

авторитарним тиском польського державного і місцевого режимів. У 1939 році 

вони були, здебільшого, знищені тоталітарною радянською владою. Втім, після 

п’ятдесятирічної перерви, саме в Східній Галичині в умовах відносної суспільної 

лібералізації (спричинена політикою «перебудови») найшвидше відроджуються 

інституції громадянського суспільства – політичні, культурно-освітні, молодіжні, 

жіночі, релігійні організації, кооперативи, незалежні професійні спілки й преса. 

У Східній Україні становище громадянського суспільства будувалося в 

абсолютно інших умовах та на інших ментальних засадах. Змушені констатувати, 
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що повноцінне існування громадянського суспільства у більшості тамтешніх 

регіонів залишається проблематичним донині. У Російській імперії зародки 

громадянського суспільства змогли з’явитися після ліберальних реформ 1860-х 

років, а в українських губерніях їхній вплив став помітним лише після революції 

1905 року [7]. Більшовицький лад і наростаюча тоталітарна система вочевидь 

швидко знищили прояви громадянського суспільства – однопартійність, 

демократичний централізм, організації й товариства під наглядом партії. 

Поглибили цивілізаційну кризу на Сході України голодомори, примусові 

переселення, зміна етнічного складу. 

Влучно зазначав С. Багряний: «Ще однією спробою залучити українців до 

«русскої націі» намагалися здійснити більшовики на чолі з Й. Сталіним. Вони 

вигадали нову національність для колишніх «великоросів». Тепер вони 

називалися «русскіє». У 1932 р. в радянському паспорті з’явилася графа 

«національність», причому більшість населення СРСР, особливо народи, які 

проживали на теренах РСФСР, примусово записувалися «русскіми», незважаючи 

на їх реальне етнічне походження. Тому сьогодні значна частина таких «русскіх» 

в Росії мають неслов’янські риси обличчя, різні ментальні й культурні риси, різні 

погляди на історію і сьогодення» [2, с. 26]. 

Отож, українці західних теренів, завдяки відносно сприятливішим умовам для 

соціального й національного розвитку, спромоглися пройти в ХІХ ст. типовий для 

більшості бездержавних народів шлях націєтворення і вийти з «доби 

націоналізму» цілком модерною європейською нацією – з чіткою національною 

свідомістю й повноцінним громадянським суспільством. Натомість, жителі 

Наддніпрянської України, які в останні роки існування Російської імперії були 

зараховані до інородців, були обмеженими в своєму національному й 

громадянському розвиткові – на рівні домодерного етносу з низьким рівнем 

національної свідомості й практично без жодних громадянських інституцій. Як 

тут не згадати шовіністичне висловлювання Віссаріона Бєлінського: «В 

майбутньому ми, окрім переможного російського меча, покладемо на ваги 

європейського життя ще й російську думку…» [8]. 

Після приєднання західноукраїнських земель у 1939 р. до України радянська 

влада намагалася зробити все, аби протиставити східняків західнякам. Не зумівши 

ефективно асимілювати модерну українську націю, що сформувалася за Збручем, 

більшовики досить успішно русифікували й совєтизували домодерний 

український етнос на сході, прищепивши йому своє власне підозріло-упереджене 

ставлення до жителів Західної України, а відтак і до всіх їхніх ініціатив – від 

«націоналістичних» (мовно-культурних) до громадянських (суспільно-

політичних, економічних) [3]. 

Ще більшу загрозу від початку 90-х рр. ХХ ст. становить вкрай низька 

національна відомість населення, яке складається з російської меншини (понад 

20 % громадян) і значної групи русифікованих українців (майже 30 % населення). 

Наявність останньої групи значно ускладнило процеси державонацієтворення, 

розвитку громадянського суспільства, формування цивілізаційної моделі 

українського суспільства, тому що їхні життєві цінності й орієнтації суттєво 

відрізняються від росіян, як, власне, і від українців. Сучасний український 
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письменник Василь Шкляр вказував на те, що «наша бідна Україна немає єдності, 

етнічної солідарності, має тільки розпорошене суспільство. Упродовж віків 

Україна була під різними впливами. А бездержавна нація завжди дезорієнтована, 

немонолітна, неконсолідована і звідси вся біда» [5].  

Побудова власної цивілізаційної моделі в Україні ускладнюється також 

фактором тривалого часу бездержавності. Спочатку Російська імперія, а згодом 

більшовизм, фальсифікували українську історію.  Історично Україна частіше і 

довше перебувала під російським домінуванням, ніж під опікою інших сусідніх 

країн. З усіх держав, які протягом століть завойовували українські землі, тільки 

Росія за підтримки свого православного духовенства і п’ятої колони за межами 

федерації організувала переписування та фальсифікацію історії України, 

починаючи з її витоків.  

Окрім того, в державі, де не було і немає громадянського суспільства, 

цивілізація ґрунтується на інших засадах, ніж у Європі – на способі життя 

споживачів, що не звикли самі нічого виробляти, лише користуватися дарами 

природи й плодами праці інших. Газ і нафта з Росії, сільськогосподарська 

продукція з України. Тому в Російській Федерації були переконані, що Україна 

ніколи не відновить своєї незалежності.  

Натомість вітчизняна історія не тотожна ні західноєвропейській, ні російській. 

У цьому специфіка й велика проблема України як мосту між західною та східною 

цивілізаціями. По суті, Україна сьогодні виконує роль своєрідного «санітарного 

коридору» між країнами НАТО та Російською Федерацією, «міжцивілізаційного 

простору» між європейською та азійською культурами. 

Щодо західної / євроатлантичної цивілізації, то вона, на переконання Олега 

Гриніва, сформувалася на основі способу життя хліборобів і ремісників. Її не 

уявити без громадянського суспільства [3]. Подібне суспільство ще в минулому 

столітті існувало на західноукраїнських (підавстрійських) землях.  

Самоідентифікації української політичної нації як локальної цивілізації, а 

також «політичного українця» як громадянина України заважають деякі історичні 

та цивілізаційні фактори. Насамперед це вплив держав, з якими межувала наша 

країна – Росії, Польщі, Австро-Угорщини. Таке сусідство наклало відбиток на 

спосіб мислення й поведінку, на самооцінку місця України в історії Європи. Тому 

твердити, що Україна йде шляхом загальноєвропейського розвитку не можна. 

Адже українській локальній цивілізації притаманні багато рис порубіжної 

цивілізації. Так, для класичних цивілізацій визначальним є синтез, для 

порубіжних – взаємодія синтетичних складників. Отож, Україні важливо 

цивілізованими засобами підтримувати синтетичні процеси соціокультурного та 

політичного розвитку; взаємозбагачення культур, релігійну й національну 

толерантність, боротьбу з расовим і міжетнічним протистоянням. Хоча вже 

сьогодні вмотивованою видається думка професора Єльського університету 

Тімоті Снайдера «Україна не має майбутнього без Європи, але і Європа не має 

майбутнього без України» [4, с. 171]. 

Внутрішні фактори впливають на цивілізаційну цілісність, яка й до сьогодні не 

беззаперечна. Цивілізаційна цілісність України можлива лише через 

суперетнічний, суперкультурний цивілізаційний характер форм національної 
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свідомості й самосвідомості. З огляду на це, вкажемо, що в 90-ті роки ХХ століття 

українська цивілізація перебувала в процесі становлення. Основні її риси ще 

остаточно не структурувалися. Їй усе ще притаманні залишки субцивілізацій, до 

яких у різні історичні епохи входили українські землі.  

На жаль, й дотепер західноєвропейський вплив в українській цивілізації 

присутній, проте не визначальний, незважаючи на військові дії на Сході України, 

які мали би згуртувати націю. Очевидно, що в Україні вистачає прибічників і 

противників як західної, так і східної цивілізаційних моделей, зближення як із 

Західною Європою, так і з Євразією (насамперед, Російською Федерацією). 
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УПРОВАДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ВИМОГА ЧАСУ 

 

Сучасний світ диктує свої вимоги та потреби. Цілком очевидно, що одним із 

найбільших викликів для України постає неможливість перебувати і діяти поза 

європейським освітнім простором. Наприкінці 2020 року відповідальними за 

вищу освіту в країнах Європейського простору вищої освіти було прийнято 

Римське комюніке [2], в якому зазначено, що якісна освіта залишається 

стандартом Європейського простору вищої освіти. Термін «забезпечення якості» 

використовується у цьому документі для опису діяльності у межах циклу 

безперервного вдосконалення. Також Римське комюніке на заклади вищої освіти 

покладає відповідальність за сприяння досягненню глобальних цілей сталого 

розвитку, а внутрішні й зовнішні системи забезпечення якості вищої освіти мають 
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забезпечити моніторинг та оцінювання рівня виконання цієї важливої функції 

університетами. 

Що таке якісна вища освіта, як її упроваджувати, за допомогою яких засобів та 

інструментів можна її покращувати, щоб формувати якісне освітнє середовище 

для здобувачів освіти – ці питання є вагомими та актуальними як для керівника 

закладу вищої освіти, так і для науково-педагогічних працівників та здобувачів 

освіти. Вирішення цього питання значною мірою залежить від того, чи вибудовує 

заклад освіти системне бачення цього процесу – створює модель управління 

якістю освіти та яким чином здійснює її імплементацію, організаційно забезпечує 

координування функціонування системи, моніторинг здійсненого та оперативне 

реагування на його результати. 

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIIІ (розділ V ст. 16) та 

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VII (розділ V ст. 16) 

створили підґрунтя для формування систем зовнішнього та внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти в Україні. Визначальною для нашої освіти є 

орієнтація на вимоги і рекомендації, які містять Стандарти і рекомендації щодо 

забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти [3]. «Методичні 

рекомендації щодо побудови інституційної структури внутрішньої системи 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у закладах вищої 

освіти» пропонують чітке бачення інституційної структури системи внутрішнього 

забезпечення якості в закладі освіти, визначають функції та завдання структурних 

підрозділів щодо вирішення вищезазначеної проблеми [1].  

Важливо визначитися, в якому напрямку закладу освіти докладати максимум 

зусиль, які інструменти, з числа застосовуваних, є ефективними, в який спосіб 

варто заохочувати учасників освітнього процесу до розвитку системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти. 

В аналітичному звіті щодо розвитку систем внутрішнього забезпечення якості 

в українських закладах вищої освіти (Т. В. Фініков, В. І.Терещук) велика увага 

відводиться визначеності щодо координатора цієї роботи, наявності  

інтегрального документа та цілісного бачення системи роботи щодо внутрішнього 

забезпечення якості освіти (створення комплексу документів, які визначають 

бачення, цілі, зміст, процедури тощо забезпечення якості всередині закладу) [4, 

с. 9]. Організаційна визначеність та документальне підґрунтя постають у 

вищезазначеному процесі одним з першочергових завдань [1]. 

Пріоритетними завданнями структурного підрозділу, відповідального за 

внутрішнє забезпечення якості освіти у закладі освіти, постають: якість освітньо-

професійних програм, якість викладання та якість результатів навчання, якість 

робіт здобувачів та якість інфраструктури, студентоцентрованість тощо. 

Охарактеризуємо коротко окремі з них. 

Якість освітньо-професійних програм передбачає наявність чіткої політики 

закладу освіти стосовно перегляду переліку програм (їх відкриття та закриття) та 

набору інструментів оцінювання якості цих програм. Велику роль відіграє 

ефективність цих інструментів та ступінь їх практичного застосування; технології 

вивчення закладом освіти думок стейкхолдерів та корекція на їх основі за потреби 

змісту програм [3, с. 15]. Орієнтирами у відкритті/закритті програм можуть 
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слугувати: кон’юктура ринку, ініціативи викладачів, прагнення «спробувати себе» 

в нових спеціальностях, слідування успішним практикам набору студентів в 

інших закладах освіти (вивчення успішного досвіду). Під час коригування 

програми важливо вивчати інтереси стейкхолдерів (працедавців, студентів, 

викладачів, адміністрації закладу, органів управління закладу, абітурієнтів, 

батьків абітурієнтів) [4, с. 15-18]. 

Інструментами вивчення думок стейкхолдерів щодо перегляду програм 

можуть бути: опитування, аналіз ринку праці, обговорення на засіданнях вчених 

рад, співпраця з органами студентського самоврядування, аналіз зворотного 

зв’язку (на сайті, у соціальних мережах тощо). Міжнародний досвід пропонує 

наступні інструменти оцінювання програми: регулярні опитування студентів 

стосовно якості програми у цілому; опитування студентів щодо рівня їх 

задоволеності наповненням навчальних планів, опитування працедавців стосовно 

якості існуючих програм, створення експертної панелі з професіоналів-практиків 

цієї сфери (найбільш ефективний, за міжнародними спостереженнями, 

інструмент), оцінювання змісту планів/програм за допомогою випускників цієї 

програми, порівняння змісту програми із аналогічними програмами вітчизняних 

закладів, порівняння змісту програми із аналогічними програмами 

зарубіжнихзакладів [4, с. 19‒20].  

Безсумнівно, має бути вчасне реагування на результати опитувань і прийняття 

конкретних рішень, зокрема: перегляд змісту існуючих дисциплін, розширення 

переліку дисциплін вільного вибору студентів, вилучення непотрібних дисциплін, 

запровадження нових дисциплін, перенесення дисциплін на інший курс тощо. 

Ознака сучасного освітнього процесу – гнучка модель навчального плану, яка 

уможливлює необхідні оперативні зміни в наборі дисциплін, послідовності їх 

викладання, а також модернізацію результатів навчання. 

Впливає на якість освіти досить вагомо і систематично якість викладання. 

Викладачі являють собою найважливіший навчальний ресурс, доступний для 

більшості здобувачів освіти. При оцінюванні якості роботи викладача варто 

використовувати різноманітні інструменти. Насамперед, оцінювання наукової 

активності викладача (кількість наукових публікацій, участь у наукових 

конференція тощо); оцінювання обсягу та якості розробленого викладачем 

навчально-методичного забезпечення дисципліни (підручники/посібники, 

практикуми, тести тощо); оцінювання позааудиторної активності викладача 

(проведення олімпіад і конкурсів, керування науковими гуртками тощо). Не менш 

важливо проводити регулярні опитування студентів стосовно якості роботи 

конкретного викладача. Ціннісним інструментом, який, на жаль, в Україні 

використовується не часто, постає проведення підсумкового контролю з 

дисципліни (заліку/екзамену) іншим викладачем [3, с. 7; 4, с. 23]. 

Очевидним результатом оцінювання якості викладання має стати 

запровадження комплексу заходів, здатних заохотити зусилля кращих та 

стимулювати до самовдосконалення тих, чиї показники є далекими від бажаних. 

Сюди можна віднести: індивідуальні бесіди керівника з викладачем 

(систематично); формування та оприлюднення рейтингів викладача; зобов’язання 

викладача пройти курси підвищення кваліфікації, тренінги тощо; преміювання 
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найкращих викладачів; диференціація заробітної плати залежно від результатів 

оцінювання; звільнення викладача тощо. Найбільш ефективними інструментами, 

вважаємо, виступають преміювання та диференціація заробітної плати, що 

свідчить про подолання егалітаристського підходу до оплати праці викладачів. 

Базовим показником досягнення успіху освітньої діяльності постають 

програмні результати навчання. Інструменти, які можемо використовувати для 

оцінювання їх якості: проведення внутрішніх замірів знань (ректорська 

контрольна, внутрішнє тестування, внутрішнє рецензування тощо); проведення 

зовнішніх замірів знань (зовнішнє рецензування курсових/дипломних, ККР тощо);  

отримання зворотного зв’язку від організацій і підприємств, на яких працюють 

випускники; отримання зворотного зв’язку від випускників. Результати 

оцінювання з необхідністю передбачають заходи, які б корегували якість 

результатів навчання – перегляд кадрового складу, що забезпечує викладання на 

конкретній освітньо-професійній програмі; перегляд доцільності збереження 

програми; заміна гаранта; перегляд та оновлення змісту програми тощо.  

Складовою внутрішньої системи забезпечення якості виступають роботи 

здобувачів освіти, їх якість. Основні інструменти, які застосовуються для 

оцінювання якості робіт здобувачів: зовнішнє оцінювання, антиплагіатна 

перевірка робіт як елементу досягнення академічної доброчесності, оцінювання 

керівником/викладачем, внутрішнє рецензування, публічний захист/обговорення 

тощо. Ефективними є всі зазначені інструменти оцінювання робіт здобувачів. 

Найвищої оцінки заслуговує публічний захист робіт (показує розуміння 

важливості й корисності колективного оцінювання) [3, с. 15‒16]. 

Перед українськими вишами постає завдання впровадження 

студентоцентрованого підходу. Окремими параметрами, які характеризують його 

розповсюдження в закладі освіти, виступають: присутність механізмів подачі й 

розгляду скарг студентів (що передбачає наявність документу, який регламентує 

цю процедуру, та його публічну доступність); наявність в закладі особи, якій 

делеговано контроль за дотриманням прав студентів (такий собі «освітній 

омбудсмен» – може бути проректор, декан, заступник декана, відповідальна особа 

за виховну роботу, лідери студентського самоврядування, профспілкових 

організацій студентів) [4, с. 37‒38]. 

Важливою компонентою інфраструктури закладу, яка впливає на якість освіти, 

є можливості щодо забезпечення належного рівня якості надання освітніх послуг 

різним групам здобувачів освіти, в тому числі й для осіб з особливим потребами.  

Таким чином, можемо стверджувати, що упровадження внутрішньої системи 

забезпечення якості вищої освіти постає вимогою часу та необхідною 

передумовою конкурентноспроможності закладу освіти. Якісна освіта передбачає 

залучення до цього процесу всіх учасників освітнього процесу – здобувачів 

освіти, роботодавців та викладачів. Одна з потужних рушійних сил, яка може 

кардинально змінити виші, – це залучення студентів до оцінки якості.  
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Сергій Корновенко 

 

УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРИЗМ ПЕРІОДУ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 рр.: 

ВАРІАНТ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

 

Революційні потрясіння в Європі на початку ХХ ст. справили визначальний 

вплив на суспільно-політичне життя європейських країн, зумовили появу раніше 

невідомих феноменів. Одним із них у першій третині ХХ ст. став аграризм. 

Найбільшого поширення він набув у Болгарії, Польщі, Румунії, Чехословаччині, в 

Україні. Особливо виразно український аграризм окреслився під час Української 

революції 1917–1921 рр., яка, окрім іншого, носила селянський характер. Його 

репрезентантами на українському ґрунті були, з одного боку, громадські, 

партійні, політичні діячі та організації, з іншого – селянство України як активний 

суб’єкт селянської революції у 1917–1921 рр. 

Аналіз першоджерел аграризму, напрацювань різних поколінь дослідників 

дозволяє виокремити такі основні ключові ідеологеми аграризму:  

 унікальність та незаперечна цінність для людства духовних, моральних, 

культурних і соціальних властивостей, притаманних селянству та його праці [1]; 

 визнання селянства верствою, здатною відігравати самостійну роль у 

політичному житті [2]; 

 не капіталістичний, а «окремішній» селянський шлях розвитку суспільства, 

збереження приватної власності – дрібної селянської власності як оптимального 

регіонального її варіанта та підґрунтя соціального прогресу, а також ідея селянської 

кооперативної держави [3]; 

 перевага землеробства і сільського способу життя над промисловістю і містом, 

а також селянства над іншими соціальними групами [4]; 

 селянство – землеробська верства – зосереджує в собі основні позитивні 

цінності й якості суспільства, є фундаментом стабільності держави й носієм 

національної ідентичності, а вищевказані чесноти мають визначати його політичну 

владу [5]. 

У добу Української революції 1917–1921 рр. український аграризм був 

представлений, окрім іншого, внутрішньоекономічною урядовою політикою, 

спрямованою на вирішення аграрного/селянського питання. З-поміж розмаїття 

http://surl.li/usyb
https://bit.ly/3wfy8wh
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революційних спроб вирішити аграрне питання в Україні у 1917–1921 рр. у 

контексті нашої теми привертає увагу аграрна реформа П. Скоропадського.  

У новітній як вітчизняній, так і зарубіжній історіографії аграрні практики 

Гетьманату – предмет гострих наукових дискусій та обговорень [6; 7; 8; 9]. 

Зважаючи на контрверсійність суджень стосовно цього питання, автор статті 

ставить за мету обґрунтувати аграристський зміст агарної політики Української 

Держави.  

Так, П. Скоропадський мав на меті, отримавши владу, створити дієздатний 

уряд для відновлення порядку і проведення «здорових демократичних реформ» 

[10]. 

Він був переконаний у тому, що «наш українець – індивідуаліст, ніякої 

соціалізації він не потребує. Він рішуче проти цього. … Єдине зрозуміле для 

селянства гасло – земля. Стосовно волі – вони самі зневірилися, але землю подати 

всю» [11]. Звертаючи увагу на те, що селянин – власник, гетьман на цій підставі 

був упевнений у тому, що «ідеї більшовизму» не будуть для нього привабливими 

[12]. Зважаючи на суспільно-політичну нестабільність, соціально-економічну 

скруту, аграрну реформу П. Скоропадський вважав більшою мірою доцільною 

політично, аніж економічно. Передусім йшлося про політичні інтереси держави 

[13]. Останні він тісно пов’язував із користю для народу. Реформа мала 

здійснюватися ані демагогістичними прийомами лівих партій, ані з позицій 

інтересів російських поміщиків чи польських панів, а ґрунтуватися на компромісі. 

Отже, компроміс гетьманом вважався розумною засадою вирішення аграрного 

питання. За плату, на засадах приватної власності, малоземельні селяни 

отримували землю, визначену законом до передачі [14]. 

29 квітня 1918 р. у грамоті П. Скоропадського «До всього українського 

народу» йшлося про те, що приватна власність – фундамент культури і цивілізації 

– відновлюється вповні; дозволяється купівля-продаж землі; малоземельні селяни 

матимуть змогу розширити свої володіння за рахунок викуплених державою у 

великих власників земель [15]. У заяві гетьманського уряду від 10 травня 1918 р. 

визначалась основна мета реформи – створення в Українській Державі «селянства 

здорового, забезпеченого землею і здатного найвищою мірою підняти її 

продуктивність» [16].  30 квітня 1918 р. у посланні до делегатів з’їзду хліборобів-

демократів П. Скоропадський підтвердив раніше проголошені ідеї щодо 

примусового відчуження (за плату) великого поміщицького землеволодіння та 

розпродажу його на користь селян. 21 червня 1918 р., під час зустрічі з 

селянськими делегаціями Харківщини, Херсонщини, Волині, Полтавщини 

гетьман деталізував окремі аспекти запланованих ним нововведень. Так, зокрема, 

він уточнив максимальні розміри можливих селянських наділів – 25 десятин; 

надлишки від великого землеволодіння мав скуповувати Державний земельний 

банк, який потім розподіляв би їх між селянам [17]. У своїх спогадах 

П. Скоропадський відверто писав: «Я прихильник дрібних господарств, зокрема в 

Україні, і неодноразово говорив, що мій ідеал – бачити Україну, вкриту одними 

лише дрібними високопродуктивними, приватними господарствами…» [18]. 

Гетьман ставив собі за мету задовольнити не власні інтереси, а досягти 
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«добробуту народу». Інструментом реалізації цих намірів мала стати аграрна 

реформа. 

П. Скоропадським були сформульовані засади аграрної реформи. Їхній зміст: 

1. передача всієї землі, окрім цукрових плантацій, лісів, земель, відведених під 

кінські та насіннєві господарства (йдеться про племінні та сортові господарства – 

авт.); 2. передача землі за плату; 3. передача землі малоземельним селянам; 

4. виокремлення селян на відруби, ліквідація черезсмужжя [19]. 

Гетьман, політично орієнтовані на його підтримку УНГ, УДХП та інші 

політичні партії й організації, пильну увагу приділяли кооперації. Саме вона в 

аграристській ідеології посідає чільне місце, розуміється як оптимальна 

соціально-економічна модель, в якій мінімізовано експлуатацію, оптимально 

представлено інтереси селянства. За спостереженнями І. Фаренія, за Гетьманату, 

попри несприйняття лідерами кооперації постаті П. Скоропадського і 

запропонованої ним державної моделі, кооперативна мережа продовжувала 

нарощувати свої організаційно-господарські потужності. Станом на кінець 1918 р. 

в Україні нараховувалося від 15 до 18 тисяч кооперативів. 12 тисяч із них – 

споживчі кооперативи. Ними обслуговувалося 60 % населення Української 

Держави [20].  

Кооперативна система у 1918 р. залишалася потужним і динамічним фактором 

соціально-економічного життя Гетьманату. На думку І. Фаренія, вона 

забезпечувала 28‒40% товарообігу країни, що було одним із найвищих показників 

за всю історію української кооперації [21]. Піклуючись про інтереси споживачів, 

кооперативні підприємства намагалися не залежати від ринкової стихії й 

встановлювали справедливі ціни на свою продукцію [22]. 

Отже, на наше переконання, зважаючи на викладене вище, є достатньо підстав 

аграрну політику гетьмана вважати такою, що носила аграристський характер. 

По-перше, гетьман розумів селянство як активного суб’єкта історії, соціальну 

основу держави. У нього було і відповідне ставлення до селянства, яке 

відображене у законодавстві й аграрній політиці. По-друге, ним аграрна політика 

розумілася широко, як складник внутрішньоекономічної політики, що містить 

соціально-економічний та суспільно-політичний компоненти. Соціально-

економічна частина – проведення земельної реформи та врегулювання поточних 

сільськогосподарських справ: поліпшення землеустрою, підвищення 

агротехнічного обробітку землі, забезпечення селянських господарств 

сільгоспінвентарем, насіннєвим фондом, робочою худобою тощо. Суспільно-

політичний аспект – форми і методи співпраці органів влади і селянства, 

суб’єктивізація селянства у чинній політико-правовій моделі держави.  

По-третє, П. Скоропадський шукав не монархічний, не соціалістичний, а 

інший – альтернативний шлях, був прихильником інноваційної моделі розвитку 

сільського господарства. У його розумінні – висококультурних селянських 

господарств.  

По-четверте, інструментом суб’єктивізації селянства – соціальної основи 

держави для нього була приватна селянська власність на землю. Остання 

вважалася фундаментом культури і цивілізації, непорушним принципом 

існування держави. Наділення селян у приватну власність землею та суттєве 
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обмеження великого землеволодіння – наріжний камінь аграрної реформи 

П. Скоропадського.  
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УДК 37.012  

Наталія Кот 

 

ДІАГНОСТИКА ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

Поряд з актуальністю теоретичних досліджень у галузі андрагогіки важливими 

є практико-орієнтовані дослідження, серед яких особливе місце займають 

діагностичні.  

Діагностика якості підвищення кваліфікації будується на основі аналізу: 

ефективності освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації як 

співвідношення очікуваної та реально досягнутої мети навчання; задоволення 

слухачів результатами навчання; оцінки впливу результатів навчання на освітню 

практику і особистісні зміни педагогічного працівника. 

Науково-дослідною лабораторією соціологічних досліджень та розвитку освіти 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти ведеться моніторинг 

якості підвищення кваліфікації. Упродовж січня-квітня 2021 року опитано 1 391 

слухача тематичних, онлайн та очних курсів.  

Підвищенням кваліфікації за очною формою навчання задоволені 91,5 % 

респондентів, незадоволені 0,6 %, не визначились з відповіддю і обрали варіант 

«важко сказати» 7,9 % опитаних педагогів (рис.1). 

 
Рисунок 1. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи задоволені Ви 

підвищенням кваліфікації?», % 

 

Практично такий же рівень задоволеності підвищенням кваліфікації виявили 

респонденти, які навчались в онлайн-форматі: задоволені 91,7% респондентів, 
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незадоволені 1,8%, не визначились з відповіддю і обрали варіант «важко сказати» 

6,5% опитаних педагогів 

Організацією та проведенням тематичних курсів задоволені 97,2 % 

респондентів, 1,1% – незадоволені та 1,7% обрали відповідь «важко відповісти». 

Спонукальним мотивом для респондентів в обранні саме тематичних курсів, як 

форми підвищення, кваліфікації є актуальність запропонованої тематики (63,1% 

респондентів), у тому числі зацікавленість запропонованою темою і самостійне 

оволодіння нею в процесі роботи (42,9%); необхідність підвищення кваліфікації у 

зв’язку з атестацією (15,6%); 13 респондентів (2,4%) спонукало керівництво. 

Значимість запропонованої тематики підвищення кваліфікації є високою для 

82,6% опитаних, середньою для 14,12%, незначною для 0,56%. Відповідь «важко 

сказати» обрали 2,54% респондентів (рис.2). 

  
Рисунок 2. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Якою є значимість 

тематики підвищення кваліфікації для Вас особисто?» 

 

Мети, яку ставили перед собою педагоги, обравши тематичні курси 

підвищення кваліфікації у ВІППО, досягли у процесі навчання 92,7% 

респондентів. Відповідь «важко сказати» обрали 7,3% опитаних учителів.   

У відповіді на відкрите запитання щодо досвіду підвищення кваліфікації в 

іншому місці, окрім ВІППО, 60 % респондентів відзначили, що підвищували 

кваліфікацію за різними формами лише у ВІППО. Досвід підвищення кваліфікації 

у інших закладах освіти, громадських організаціях, на різних платформах, мають 

40 % респондентів. Щодо місця підвищення кваліфікації (окрім ВІППО) педагоги 

назвали: EDERA; На урок; Prometheus; різні освітні платформи; Волинський 

національний університет імені Лесі Українки; Вritish counsil; Білоцерківський 

інститут неперервної професійної освіти; Київський університет ім. Бориса 

Грінченка; Рівненський обласний інститут післядипломної освіти; Aкадемія 

цифрового розвитку тощо. 
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Ми просили оцінити за дванадцятибальною шкалою оцінювання рівень 

викладання в освітньому процесі підвищення кваліфікації за двома параметрами 

(курси 36 год. очної форми навчання). Перший параметр – за доступністю та 

відповідністю заняття заявленій темі – респонденти оцінили так: 10–12 балів – 

75,45 %, 7–9 балів – 10,9 %. Другий параметр – за рівнем викладання – оцінено 

опитаними так: 10–12 балів – 80,58 %, 7–9 балів – 6,73 %. Як бачимо рівень 

оцінок досить високий.  

Результативними та ефективними респонденти називають такі форми 

підвищення кваліфікації: курси у ВІППО (30 год + 6 год спецкурсів) – 92,1 % 

опитаних; майстер-класи кращих вчителів області, методистів ВІППО в інституті 

(16 год) – 33,3 %; тренінгові заняття з виїздом тренерів ВІППО у міста та райони 

області, опорні школи ОТГ – 29,1%; одноденні семінари різного типу у ВІППО 

(8 год) – 19,8 %; одноденні (8 год) семінари в містах та районах області, опорних 

школах ОТГ – 16,4 %; очно-дистанційне підвищення кваліфікації (60 год) – 

15,1 %; авторські школи методистів ВІППО – 11,9 %; онлайн-навчання – 9,9 %; 

літні школи вчителів різних фахів, які проводитимуть кращі педагоги області у 

ВІППО – 5,7 %.  

Суттєвим складником підвищення кваліфікації педагогічних працівників є 

самоосвіта. Найбільш прийнятними формами самоосвіти респондентами названі: 

опрацювання матеріалів різного характеру (методичного, фахового, сучасних 

досягнень науки тощо) в інтернеті (54,3 %); співпраця в мережевих спільнотах 

(43,8%), вивчення передового педагогічного досвіду (52,3 %), очно-дистанційне 

навчання (45%), різні форми онлайн-навчання (33 %), участь у проєктах (21,2 %), 

участь у заходах EdCamp (3,8 %). 

Відповіді на відкрите запитання «Яку тему Ви бажали б послухати наступного 

разу на тематичних курсах?» розкривають запити слухачів, їх потреби в 

оволодінні теоретичними знаннями, загальними та професійними 

компетентностями. Зокрема, слухачів цікавлять проблеми нормативної бази 

розвитку освіти в Україні (наприклад, умови і особливості сертифікації вчителів, 

«Захист прав і свобод учителя», «Інституційний аудит», «Конкурс на посаду 

керівника (чесні умови проведення тощо); організація освітнього процесу в НУШ 

(наприклад, «Особливості реформи НУШ в середній школі», «Інновації в НУШ», 

«Математика в НУШ основної школи» тощо); проблеми сучасного стану наук, 

які викладаються у школах (наприклад, «Сучасна українська наукова 

термінологія», «Літературний процес кінця ХІХ – ХХ ст. (нові деталі, факти, 

особливост)і», «Про генетику» тощо); інклюзивної освіти (наприклад, «Про 

роботу з дітьми з синдромом Дауна та аутистами», «Психолого-педагогічний 

супровід дітей з особливими потребами», «Організація інклюзивного середовища 

для учнів 5–11 класів тощо); питання методики викладання та запровадження 

інноваційних технологій навчання (наприклад, «Інтегровані уроки як засіб 

підвищення якості знань учнів», «Методичні засади при вивченні математики в 

базовій школі НУШ», «Про STEM-освіту», «Впровадження інноваційних 

технологій в інтегрованому курсі «мистецтво» тощо); медіаграмотність та ІКТ 

(наприклад, «Продовжити практичне знайомство з інтернет-сервісами й 

особливостями використання медіаресурсів в освітньому процесі», 
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«Використання онлайн-ресурсів на уроках історії», «Практичне застосування 

інтернет-сервіс»); оцінювання і моніторинг результатів навчальної діяльності 

учнів (наприклад, оцінювання в 3 і в 4 класах»); проблеми організації виховного 

процесу (наприклад, «Психологічні поради щодо відносин з учнями старших 

класів», «Теми виховання дитини як особистості», «виховні заходи» тощо). Низка 

відповідей стосується тем самоосвіти вчителя: «Емоційний інтелект педагога», 

«Фінський досвід»,«Більш детальніше про мотивацію» тощо. 

Схвалюючи тематику навчання на нинішніх курсах («Всі теми дуже 

цікаві»,«Всі цікаві та важливі»), деякі респонденти наголошують «ВІППО 

відповідально справляється з підбором тем, тому не бачу необхідності, на 

даному етапі, вказувати на тематику майбутніх тем. Дякую за компетентність 

наукового колективу».  

Найбільш прийнятною формою підвищення кваліфікації для 56,21 % 

респондентів залишається очна; для 27,68 % – онлайн; для 16,1 % – очно-

дистанційна (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 3. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Яка форма 

підвищення кваліфікації для Вас найбільш прийнятна?» 

 

Таким чином, респонденти очікують від ВІППО створення умов для освітньої 

діяльності педагогів, які забезпечують спрямування освітнього процесу на 

формування у вчителя інноваційних професійних якостей, здатності до 

педагогічної діяльності на рівні світових стандартів, готовності до постійного 

професійного зростання, соціальної та професійної мобільності.   
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УДК 324 

Інна Лубко 

 

ВИБОРИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ:  

ПРАКТИКА АДМІНІСТРУВАННЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В ЄС 

 

Вибори до Європейського Парламенту вважаються для мільйонів громадян ЄС 

вагомою суспільно-політичною подією, оскільки їх організація, проведення та 

встановлення результатів є одним із індикаторів реалізації європейських 

цінностей, визнання демократичних принципів врядування, дотримання 

міжнародних виборчих стандартів. Останні стали реальною організаційно-

правовою основою для проведення необхідних виборчих процедур, а їх зміст 

відображений у праві ЄС та законодавстві держав-членів.  

Доцільно зазначити, в ЄС відсутня інституція чи структура, яка б 

централізовано займалась адмініструванням виборів до Європейського 

Парламенту. Оскільки детальний порядок їх проведення визначений 

законодавством держав-членів ЄС, то система органів, створених або 

уповноважених забезпечувати виборчий процес, також створюється на підставі 

національних нормативно-правових актів. За своєю інституційною формою вони 

мають суттєві відмінності. Відповідальними за виборчий процес можуть бути як 

окремі міністерства, так і незалежні виборчі комісії. Їхня компетенція 

поширюється не тільки на місцеві, президентські, парламентські вибори, але й на 

вибори членів Європейського Парламенту. Тобто, на практиці цією діяльністю 

займаються виборчі органи, які уповноважені займатися підготовкою і 

організаційною роботою з реалізації виборів, здійснювати діяльність по 

виконанню виборчого законодавства, підрахунку поданих голосів і офіційного 

оголошення результатів виборів [1, с. 352].  

Досліджуючи досвід адміністрування виборів в ЄС, варто звернути увагу на 

декілька важливих аспектів. Йдеться про чинні в ЄС загальні стандарти у цій 

сфері, створені державами-членами спеціальні органи та механізм їх взаємодії з 

аналогічними інституціями на міждержавному рівні. 

Доцільно відзначити, що основним рекомендаційним актом, який розкриває 

перший із зазначених нами аспектів, є Кодекс належної практики у виборчих 

справах. Венеціанська комісія, оцінюючи цей акт, відзначає важливість існування 

транспарентних, неупереджених та незалежних від політично вмотивованого 

маніпулювання адміністративних органів, що організовують вибори. При цьому 

передбачена можливість по-різному формувати їх систему. Основним критерієм 

слугує достатній досвід організації плюралістичних виборів. У випадку його 

наявності нормальною та прийнятною практикою є така, що вибори 

організовуються адміністративними органами під контролем міністерства 

внутрішніх справ (п. 69) [2].  

У протилежному випадку – допускається створення незалежних, безсторонніх 

виборчих комісій, до складу яких входять особи, які володіють спеціальними 

навичками: експерти-юристи, політологи, математики й інші фахівці. Окрім них 

до їх складу можуть входити:  



Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції 

 44 

 суддя або службовець суду (у тих випадках, коли вибори провадять під 

керівництвом судового органу, а його незалежність має бути гарантована завдяки 

прозорим процедурам. Призначені судами особи не можуть перебувати в 

підпорядкуванні кандидатів);  

 представники партій, уже представлених у парламенті, або таких, що 

набрали більше визначеного відсотка голосів; 

 представники національних меншин (їхня присутність є бажаною, якщо та 

чи та національна меншина досить істотно представлена на відповідній території); 

 представники міністерства внутрішніх справ (допускається співпраця між 

центральною виборчою комісією й міністерством внутрішніх щодо вирішення 

питань, пов’язаних з перевезенням й зберіганням виборчих бюлетенів та іншого 

устаткування. Виконавча влада не може впливати на персональний склад 

виборчих комісій) [2]. 

У позиції Венеціанської комісії звернута увага на важливості існування 

Регламенту Центральної виборчої комісії, який передбачає порядок формування її 

складу та функціонування. Обов’язковою вимогою є забезпечення відкритості її 

засідань, зокрема й для представників ЗМІ. Склад інших виборчих комісій, що 

діють на рівні регіонів або округів, має бути подібним до складу центральної 

виборчої комісії (п. 82). Комісія також рекомендує державам прийняти виборчі 

норми, які б передбачали обов’язок влади задовольняти вимоги й потреби 

виборчих комісій (п. 85) [2].  

Отже, виборчі стандарти, рекомендовані Венеціанською комісією, пов’язані із 

забезпеченням мінімальних вимог у сфері адміністрування виборів, зокрема й 

щодо створення незалежних транспарентних та неупереджених виборчих органів. 

Для держав-членів ЄС характерним є те, що вони не використовують який-

небудь єдиний підхід до формування структури виборчих органів. Тому в кожній 

з них існує власна система інституцій. Варто виділити дві групи держав-членів 

ЄС, які застосовують різні моделі: в першій – відповідальними за проведення 

виборів є виборчі комісії на чолі з незалежним органом – центральною виборчою 

комісією, а в другій – органи виконавчої влади та виборчі комісії, що формуються 

з представників муніципалітету, судових органів чи інших осіб. 

Так, наприклад, до першої групи держав доречно віднести Болгарію 

(Центральна виборча комісія), Хорватію (Державна виборча комісія), Угорщину 

(Національне виборче бюро), Латвію та Литву (Центральна виборча комісія), 

Польщу (Національна виборча комісія), Румунію (Постійна виборча комісія), 

Словенію та Естонію (Національна виборча комісія), Мальту (Виборча комісія), 

Нідерланди (Виборча рада), Португалію (Національна виборча комісія), Іспанію 

(Центральна виборча колегія). 

У другу групу держав, де відповідальними за виборчий процес є органи 

виконавчої влади (в тому числі й інститути, що ними створені), входять такі: 

Бельгія (Виборче управління внутрішніх справ Федеральної державної служби), 

Чехія (Міністерство внутрішніх справ), Данія (Міністерство економіки і 

внутрішніх справ), Фінляндія (Міністерство юстиції), Франція (Виборче бюро 

Міністерства внутрішніх справ), Греція (Міністерство внутрішніх справ), Ірландія 

(Департамент житлового будівництва, планування і місцевого самоврядування), 
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Італія (Управління внутрішніх та територіальних справ Міністерства внутрішніх 

справ), Словаччина (Департамент виборів і референдумів Міністерства 

внутрішніх справ), Швецію (Центральний орган з виборів, що підзвітний 

Міністерству юстиції), Люксембург (Міністерство внутрішніх справ), Німеччина 

(Федеральний уповноважений з виборів, Федеральна виборча комісія), Австрія 

(Федеральна виборча рада є незалежним органом, проте департамент з питань 

виборів Федерального міністерства внутрішніх справ є секретаріатом та 

допоміжним органом цієї Федеральної виборчої ради). 

На місцевому рівні підготовка та проведення виборів покладається на 

посадових осіб органів місцевого самоврядування (Ірландія) або на виборчі 

комісії, до складу яких можуть входити представники муніципалітетів, судових 

органів, політичних партій, виборці (Австрія, Бельгія, Іспанія, Італія, Франція, 

Швеція та інші). В Данії, Португалії, Фінляндії у складі виборчих дільниць 

обов’язково мають бути представники політичних партій.  

Законодавство ЄС гарантує кожному громадянину право обирати і бути 

обраним не тільки в країні свого громадянства, але й –  проживання (Директива 

Ради 93/109/ЄС від 6 грудня 1993 року про встановлення детальних заходів щодо 

реалізації права обирати і бути обраним на виборах до Європейського Парламенту 

для громадян Союзу, які проживають у державі-члені, громадянами якої вони не 

є) [3]. 

Не вдаючись в деталі щодо виявлення суто національних особливостей 

виборчого процесу, загалом розуміємо, що кожен громадянин держави-члена ЄС 

гарантовано отримав виборче право наднаціонального рівня, тобто право обирати 

та бути обраним до Європейського Парламенту. 

За наявності різних за правовою природою та структурою органів, що є 

відповідальними за адміністрування виборів до Європейського Парламенту та, 

враховуючи відсутність відповідної загальноєвропейської моделі, постає завдання 

забезпечити реалізацію виборчих прав громадян ЄС. На практиці ЄС намагається 

це здійснити зокрема й за рахунок належної співпраці між відповідними органами 

задля недопущення порушення виборчих прав та випадків подвійного 

голосування чи випадків балотування кандидата у двох країнах. 

Так, вищезазначена Директива передбачає, що держави-члени повинні у 

відповідності до наданих запитів обмінюватися інформацією про громадян, 

відомості про яких включені до виборчих списків, чи про їх статус кандидатів. 

Держави-члени мають призначити відповідальний орган для отримання і передачі 

інформації про позбавлення права певної особи подавати свою кандидатуру 

напередодні виборів до Європейського Парламенту [3]. 

Доречно зазначити, що невід’ємним компонентом адміністрування у 

виборчому процесі є оперативна взаємодія між виборними органами держав-

членів, що на практиці відбувається за рахунок використання інтернет-технологій. 

Слід акцентувати увагу на тому, що нині тісна взаємопов’язаність виборчих 

процедур та інтернет-технологій вимагає комплексного підходу до вирішення 

низки існуючих проблем. Мова йде про існування реальної загрози витоків 

персональної інформації, випадків кібератак та дезінформації. 
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Останніми роками увага європейських інституцій зосереджена на запобіганні 

виникнення подібних негативних тенденцій, що виражається в прийнятті значної 

кількості загальнообов’язкових та рекомендаційних актів у цій сфері. Зокрема в 

прийнятих Комісією 12 вересня 2018 року Рекомендаціях щодо мереж виборчого 

співробітництва, прозорості в Інтернеті, захисту проти кібер-інцидентів та 

боротьби з дезінформаційними кампаніями в контексті виборів до Європейського 

Парламенту компетентним виборчим органам держав-членів рекомендується 

посилити співпрацю з органами, відповідальними за моніторинг та виконання 

правил, що стосуються онлайн-діяльності, включаючи органи захисту даних та 

органи, які є відповідальними за кібербезпеку, а також правоохоронними 

органами [4].  

Така співпраця передбачає створення національних мереж виборчого 

співробітництва, які повинні сприяти швидкому виявленню під час виборів до 

Європарламенту потенційних загроз та швидкому виконанню існуючих правил 

щодо їх ліквідації. Національні мережі виборчого співробітництва повинні 

призначити контактні пункти (осіб) для участі в європейській мережі 

співробітництва, метою якої є попередження загроз, обмін передовим досвідом 

між національними мережами, обговорення спільних рішень для виявлених 

проблем та заохочення спільних проектів, навчань серед національних мереж. 

Держави-члени повинні надавати необхідну підтримку мережам і гарантувати, що 

у них є необхідні засоби для швидкого і безпечного обміну інформацією (п. 18) 

[4].  

Переконуємось, що адміністрування виборчим процесом в державах-членах 

ЄС супроводжується тісною співпрацею виборних органів з іншими органами 

державної влади. Вони утворюють національну мережу виборчого 

співробітництва, що є структурним елементом створеної в ЄС європейської 

мережі співробітництва.  

Підсумовуючи зазначене вище, підкреслимо, що особливістю виборів до 

Європейського Парламенту є відсутність спеціально створених в ЄС органів, які б 

були відповідальними за здійснення адміністрування у виборчій сфері. Тому 

обов’язок щодо організації виборчих процедур покладається на систему 

інституцій, створених в кожній із держав-членів, що  уповноважені займатись 

підготовкою та проведенням інших виборів, передбачених національним 

законодавством. Однак порядок їх утворення та функціонування має відбуватись 

із врахуванням існуючих європейських стандартів, рекомендованих 

Венеціанською комісією. 

Попри відсутність на наднаціональному рівні спільного управлінського 

механізму чи інструменту для організації та проведення виборчого процесу 

держави-члени ЄС створили національні мережі виборного співробітництва. На 

їхній основі створено загальносоюзну мережу, яка спрямовує свої зусилля на 

запобігання подвійного голосування громадянами ЄС, попередження загроз в 

інформаційній сфері, обмін передовим досвідом між національними мережами, 

обговорення та узгодження спільних рішень для виявлених проблем та 

заохочення спільних проектів, навчань серед національних мереж. 
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УДК 340/321.01+316.346.2 

Роман Мельник 

 

РУТ БЕЙДЕР ГІНЗБУРГ: МАМА, СУДДЯ, ФЕМІНІСТКА 

 

Жінки зможуть домогтися рівності,  

коли чоловіки розділять  

з ними відповідальність  

за виховання нового покоління. 

Р. Б. Гінзбург 

 

З часів закінчення епохи матріархату і до середини ХІХ–ХХ століть жінки 

були домогосподарками та своєрідною прислугою чоловіків. Але з початком 

перших демократичних перетворень і поступів у розвитку прав людини, логічно, 

що розвинулась потужна ідея фемінізму. 

Феміністична правова теорія, як галузь юридичної думки, базована на 

здобутках теорії фемінізму. Вона досліджує роль права в колишньому 

підпорядкованому статусі жінки, і покликана змінити її статус через модернізацію 

закону і його зближення з гендерними ідеями [1, с. 510; 4, с. 564]. 

Термінологія феміністичної юриспруденції була започаткована у 1977 році 

Анною Скейлс під час планування конференції «Celebration 25», що відбулася у 

1979 році Тоді святкували 25-річний ювілей жінки, яка першою випустилася з 

гарвардської школи закону. Але вперше цей термін був опублікований у 1978 

році.. в першому випуску гарвардського жіночого журналу [6].  

У 1984 році Марта Файнмен започаткувала фемінізм як проєкт «Фемінізм і 

теорія права» в правовій школі університету Вісконсіна, щоб дослідити 

https://supreme.court.gov.ua/userfiles
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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взаємовідносини між феміністичною теорією, практикою і правом, які зіграли 

важливу роль у розвитку феміністичної теорії права [5]. 

Однією з основних представниць фемінізму була суддя Верховного суду США 

Рут Бейдер Гінзбург. 

У 1955 році Рут Гінзбург вступила до Гарвардської юридичної школи та була 

однією з дев’яти жінок в класі на 500 осіб. Після вступу, декан перед всією 

аудиторією запитав її: «Як ви виправдовуєте те, що зайняли місце 

кваліфікованого чоловіки?» В інтерв’ю, яке Рут Гінзбург давала The New York 

Times в 2015 році, вона зізналася, що це питання страшно збентежило її. Потім 

вона довела, що перевершує будь-якого з чоловіків-однокурсників і в 1959 році 

вона закінчила Колумбійський університет зі ступенем доктора юриспруденції 

[3]. 

Рут Гінзбург була на передовій у боротьбі за рівноправність статей. Будучи 

співзасновницею Проєкту з прав жінок, вона визнавала, що дискримінація за 

статевою ознакою не один ворог, а ціле маса умов і умовностей.  

У ранні роки своєї адвокатської кар’єри вона вибирала такі справи, які 

допомагали їй довести, що дискримінація за статевою ознакою шкодить не тільки 

жінкам, а й чоловікам. Такий підхід змусив чоловіків прислухатися.  

Прикладом може бути процес «Вайнбергера проти Візенфельден», де Гінзбург 

представляла вдівця, якому було відмовлено у виплаті допомоги по втраті 

годувальника в рамках соціальної програми. Вона звернула увагу на те, що 

чинний закон дискримінує чоловіків, надаючи виплати вдовам, але відмовляючи в 

них вдівцям [2;3]. 

Свою роботу вона порівнювала з позицією виховательки дитячого саду, 

оскільки їй доводилося пояснювати суддям-чоловікам, як влаштована гендерна 

дискримінація. Вона також прагнула підкреслити, що дискримінація влаштована 

складніше, ніж здається на перший погляд.  

Наприклад, звертала увагу на закони, які, за задумом їх творців, повинні були 

захищати жінок, але на практиці виявлялися дискримінаційними, оскільки 

ґрунтувалися на гендерних стереотипах.  

Серед подібних справ в її практиці не тільки «Рід проти Роду», а й, наприклад, 

справа 1973 року про те, що жінкам, які служать в армії, не надавалися такі ж 

методи підтримки, що й чоловікам-військовослужбовцям. Вважалося, що в армії 

повинні служити тільки чоловіки. Інша справа, вже 1975 року, стосувалася вдівця, 

який намагався добитися допомоги, щоб поодинці виховувати дитину [2]. 

За період її роботи з  шести справ про статеву дискримінацію, що розглядалися 

у Верховному суді США, Рут Гінзбург виграла п’ять. Таким чином підвищила 

рівень правової захищеності жінок в різних сферах життя.  

Жінкам, які перебувають на військовій службі, вона гарантувала однаковий з 

чоловіками-військовослужбовцями рівень фінансової підтримки. Вона оскаржила 

закон штату Оклахома, в якому для чоловіків і жінок встановлювалися різні 

мінімальні вікові обмеження по розпивання алкогольних напоїв.  

Також вона допомогла змінити закон, в якому говорилося про 

«добровільність» участі жінок в суді присяжних. Вона наполягла на тому, що для 
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жінок виконання свого громадянського обовʼязку так само важливо, як і для 

чоловіків [2;3]. 

Через 13 років роботи на посаді старшого судді Рут Гінзбург була призначена 

Президентом США Б. Клінтоном на посаду члена Верховного суду, ставши 

першою єврейкою і другою в історії жінкою на службі в найважливішій судовій 

інстанції в США.  

Значення цієї посади в тому, що в Верховному суді США розглядаються 

справи і закони, за якими не вдалося винести остаточного рішення в інших 

інстанціях. Рішення можуть мати відношення до чого завгодно – від ЛГБТ-

шлюбів до абортів, від питань охорони здоров’я до прав виборців. І оскільки 

США є найвпливовішою країною в світі, то і її правова система є прикладом для 

інших країн. 

Також Рут Гінзбург знову і знову відстоювала право жінок на аборт. Коли 

суддя тільки прийшла до Верховного суду, вона чітко позначила погляди: «Для 

рівноправності жінок і чоловіків необхідно, щоб жінка сама приймала рішення 

про аборт. Якщо ви обмежуєте жінку в праві на аборт, то ви дискримінуєте її за 

статевою ознакою» [2].  

Рут Гінзбург знала, що адміністрація Д. Трампа є потенційною загрозою. «Моє 

найзаповітніше бажання полягає в тому, щоб мене не змістили до тих пір, поки не 

зміниться президент», – це були одні з останніх слів Рут Гінзбург, сказаних внучці 

перед смертю [6]. 

Було очевидно, що адміністрація Д. Трампа зробить все можливе, щоб 

протиснути в Верховний суд свого кандидата і змінити баланс сил на користь 

республіканців. Важливим є і те, що обраний суддя, з обраних суддів Верховного 

суду, може залишитися на цій посаді довічно – як Рут Гінзбург. Свою службу він 

присвятить або захисту меншин, або руйнуванню цивільних прав, що так тяжко і 

довго здобувались. 

Тяжко переоцінити роль Рут Гінзбург в боротьбі за права жінок і 

безпосередню, інколи опосередковану участь в розвитку феміністичної теорії 

права. Звичайно знайдуться прихильники її ідейних правових та політичних 

поглядів, але будуть і противники. Проте будучи хорошою мамою, прекрасною 

суддею і відданою феміністкою вона залишалась просто справедливою людиною. 
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ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ  

У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ВІРИ ЖУК (1928‒2008 рр.) 

 

Полтавський край є Батьківщиною цілої низки талановитих людей. Серед них 

відомі учені, письменники, поети, митці, винахідники, державні діячі. Серед них 

варто згадати відомого вченого-історика, архівіста, фахівця у сфері славістики, 

зокрема, болгаристики, автора понад 1000 наукових праць, кандидата історичних 

наук, заслуженого працівника культури України Віри Никанорівни Жук 

(1928‒2008).     

Науковий доробок В. Н. Жук не втрачає актуальності і нині. Її праці, 

присвячені багатьом проблемам вітчизняної історії та історичного краєзнавства, 

становлять собою вагомий вклад у розвиток української історичної науки. 

Дослідниця була винятково принциповим, об’єктивним, наполегливим, глибоким 

ученим, а також висококультурною, доброзичливою, порядною, чуйною, 

толерантною, інтелігентною людиною. 

В. Н. Жук народилася 12 квітня 1928 р. в приміському селі Кривуші 

Кременчуцького району Полтавської області в сімʼї службовця. 1950 р. вступила 

на історичний факультет Київського державного університету імені 

Т.Г. Шевченка, і в 1955 р. з відзнакою закінчила історико-архівний відділ цього 

закладу вищої освіти. 

Після закінчення університету В. Н. Жук була направлена на роботу в Державний 

архів Полтавської області (тоді Полтавський обласний державний архів). 

Працювала тут до червня 1978 р., спочатку на посадах наукового і старшого 

наукового співробітника, згодом – начальника відділу використання і публікації 

документів. Із червня 1978 р. до вересня 1986 р., до виходу на пенсію, працювала в 

Полтавському державному педагогічному інституті (тепер – національний 

університет) імені В. Г. Короленка спершу на посаді асистента, потім викладача, 

старшого викладача, доцента кафедри історії СРСР та УРСР. Після виходу на 

пенсію протягом кількох років ще продовжувала працювати і у педінституті на 

посаді доцента. Співробітничала з Полтавським обласним інститутом 

післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського 

Працюючи в архіві, В.Н. Жук займалася дослідженням історії архівної справи та 

архіву, брала участь у підготовці двох видань путівника по архіву, збірників 

документів, публікацій у наукових журналах про пошукову, видавничу роботу, 

виступала зі статтями, у тому числі в часописах, на різну тематику. У 60-х роках XX 

ст. брала активну участь у підготовці тома  «Історія міст і сіл Української РСР.  
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Полтавська область»1  на громадських засадах, за що Указом Президії Верховної 

Ради УРСР від 25 лютого 1975 р. їй було присвоєно почесне звання Заслуженого 

працівника культури Української РСР. 

У травні 1977 р., без відриву від виробництва, при відділі історії і міжнародних 

відносин соціалістичних країн Інституту історії Академії наук Української РСР  

захистила кандидатську дисертацію на тему «Громадськість України в російсько-

болгарських взаєминах 60‒70-х років IX століття».  

Діапазон досліджень В.Н. Жук досить широкий. Протягом усього часу своєї 

трудової, наукової діяльності вчена брала участь у написанні  більше 20 

колективних наукових історичних видань – книг, збірок документів, 13 випусків серії 

брошур «Наш рідний край» 2 , таких солідних праць, як «Адміністративно-

територіальний  поділ Полтавщини» (1648-1941; 1943-2002 рр.),«Полтава. 

Історичний нарис» (Полтава, 1999)3 та інші.  Також вона є автором (самостійно чи у 

співавторстві) близька 200 статей у книгах, брошурах, наукових журналах, понад 

460 статей та довідок в  енциклопедичних виданнях, зокрема в енциклопедичному  

довіднику «Полтавщина» 4 . В.Н. Жук готувала методичні рекомендації для 

викладачів, вчителів, студентів, учнів, опублікувала велику кількість статей у 

часописах. Брала участь у багатьох міжнародних, всеукраїнських і регіональних 

історичних конференціях.  

Багато статей вчена присвятила таким видатним людям, як І. П. Котляревський, 

Т.Г. Шевченко, М. В. Гоголь, В. Г. Короленко, Євгеній Булгаріс, Никифор Феотокі, 

Афанасіос Псалідас, М. В. Скліфосовський, Ю. В. Кондратюк, Ю. О. Побєдоносцев, 

М.А. Комарницький, А. С. Макаренко та  іншим.   

В. Н. Жук є авторкою історичних нарисів про ряд храмів та монастирів Полтави і 

Полтавщини, які були центрами розвитку духовності, освіти, культури краю. 

Зокрема, „Полтавський Хрестовоздвиженський монастир і пов’язані з ним важливі 

історичні події. Статті з коментарями та фотоілюстраціями”, „Перлина 

                                                             
1Історія міст і сіл Української РСР. Полтавська область.  К.: Головна ред-я УРЕ АН УРСР, 1967.  

1028 с. 
2Жук В.Н. Що знаємо про Полтавську губернію ? Якою була її економіка в дореволюційні часи 

?  // Наш рідний край. Сторінки про економічний розвиток Полтавщини.  Полтава : Друкарня 

вид-ва «Полтава», 1990.  С. 3-10; Жук В.Н. Яка доля унікального дару молдавського господаря ? 

// Наш рідний край. Сторінки про пам’ятки історії та культури Полтавщини. Полтава : Друкарня 

вид-ва «Полтава», 19917-12. С. 3‒10; Жук В.Н. Наш рідний край. Сторінки з історії 

Полтавщини в запитаннях і відповідях. Полтава : ІВА «Астрея», 1992. 63 с. 
3 Адміністративно-територіальний поділ Полтавщини (1648-1941 рр.). Довідник з історії 

адміністративно-територіального поділу / упор. Жук В.Н., Суховська З.М. Полтава : 

Департамент поліграфії ПП «ЕНТ», 2002. 205 с.; Адміністративно-територіальний поділ 

Полтавщини (1943-2002 рр.) / Упор Жук В.Н., Суховська З.М. та ін.  Полтава : «Полтавський 

літератор», 2002. Ч. ІІ: З історії адміністративно-територіального поділу.  377 с.; Полтава. 

Історичний нарис / За ред. О.Б.Супруненка, М.А.Якименка, В.Є.Лобурця та ін. Полтава : 

Полтавський літератор, 1999.  280 с. 
4 Полтавщина. Енциклопедичний довідник / за ред. А.В. Кудрицького. Київ : Українська 

енциклопедія ім. М.П.Бажана, 1992. 1022 с. 
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Козельщини. Сторінки з історії Козельщинського Різдва Богородиці жіночого 

монастиря” (у співавторстві з Г.Д. Сердюком)5.  

Основні напрямки наукової діяльності В.Н. Жук – історичне краєзнавство, 

конкретно історія Полтавщини (різні періоди), пам'ятки історії та культури, видатні 

люди краю. В галузі славістики –  вивчення економічних, культурних та інших звʼязків 

України і Болгарії, Полтавщини та Болгарії у XIX-XX ст. [6]. Досліджувала також 

питання про німецьких колоністів на Полтавщині, їх соціально-економічне 

становище, культуру, побут, історію  окремих відомих нащадків тих колоністів, які 

переселилися на українські землі ще в другій половині XVIII – на початку ХІХ ст.  

Писала брошури про смт. Градизьк, Диканьку, Нові Санжари, про битву Вітовта на 

Ворсклі із золотоординцями 1399 року.  

В.Н. Жук багато працювала над створенням методичних рекомендацій, 

посібників для вчителів та учнів з історії рідного краю. В останнє десятиліття 

чимало уваги приділяла дослідженню процесу формування української народності, 

про перебування наших земель у складі Великої Скіфії, Сарматії, Готської держави, 

під владою гуннів, Аварського каганату, у складі Великої і Чорної Булгарії, Київської 

Русі та інших державних ранньофеодальних обʼєднань, аж до завоювання монголо-

татарами та входження до складу Великого князівства Литовського; про історичні 

корені різних етносів, які проживали тут у давнину, а також про їх взаємини між 

собою .  

Наслідком цього багаторічного дослідження і копіткої роботи стала книга «Із 

сивої давнини. Нариси з історії України та Полтавщини (VII ст. до н.е. – XVI ст. 

н.е.)» (книга витримала 3 видання)6. Дослідження присвячене тривалому процесові 

формування української народності, маловідомим сторінкам вітчизняної історії, 

особливо періоду до Київської Русі. У монографії В.Н. Жук розкрила особливості  

перебування українських земель, у тому числі й території Полтавщини, у сиву 

давнину в складі Великої Скіфії, Сарматії, під владою готів, гуннів, Аварського 

каганату, Великої та Чорної Булгарії, під ігом Золотої Орди, у складі Великого 

князівства Литовського. Вчена показала роль протоболгар, торків, половців та 

інших етносів у процесі формування українського етносу та державотворчих 

процесів в українських землях. В.Н. Жук дослідила історичні корені різних племен, 

народів, які переходили через наші землі або осідали на них, про їх взаємозв'язки. 

Окремі нариси присвячено питанням про час заснування та перші згадки про 

Полтаву, про Кия і Київ та іншим. На підставі аналізу багатьох історичних джерел 

ряд трактовок, міркувань у книзі висловлено вперше. В.Н. Жук правдиво і науково 

                                                             
5 Жук В.Н. Полтавський Хрестовоздвиженський монастир і пов’язані з ним важливі історичні 

події. Статті з коментарями та фотоілюстраціями. Видання друге, перероблене і доповнене / 

Віра Никанорівна Жук  Полтава: ТОВ „АСМІ”, 2007. 248 с.; Жук В.Н. Перлина Козельщини. 

Сторінки з історії Козельщинського Різдва Богородиці жіночого монастиря / Жук В.Н., Сердюк 

Г.Д.  Полтава : Поліграфічне підприємство «АСМІ», 2007. 238 с.  
6Жук В.Н. Із сивої давнини. Нариси з історії України та Полтавщини. VII ст. до н.е. – XIV ст. н. 

е.  Полтава: Вид-во „Полтава”, 1998. 213 с.; Жук В.Н. Із сивої давнини. Нариси з історії України 

та Полтавщини. VII ст. до н.е. – XIV ст. н.е. – Полтава-Кобеляки: Вид-во „Кобеляки”, 2003.  

410 с.; Жук В.Н. Із сивої давнини. Нариси з історії України та Полтавщини. VII ст. до н.е. – XIV 

ст. н.е.  Полтава: АСМІ, 2005. 384 с.  
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достовірно інтерпретувала цілу низку недостатньо або зовсім не досліджених так 

званих «білих плям» в історії не тільки українського, а й болгарського, угорського, 

польського і ряду інших народів, започаткованих «у сивій давнині». 

3 листопада 2008 р. після тяжкої хвороби перестало битися серце В.Н. Жук. 

Поховали дослідницю в Полтаві, історії дослідження якої вона присвятила все 

своє життя.  

Отже, внесок В.Н. Жук у розвиток історичного краєзнавства важко 

переоцінити. Її науковий доробок становить величезний вклад у розвиток 

української історичної науки. Діапазон наукових зацікавлень В.Н. Жук широкий: 

давня історія, козацька епоха, період Великої Вітчизняної війни, національні 

меншини в Україні, релігійні, освітні, культурні, мистецькі традиції України і 

Полтавщини. Студії, присвячені давній історії Україні (додержавний період і 

період Київської Русі), дали змогу ліквідувати багато «білих плям» у вітчизняній 

історії, крім того, нині вони є перспективними з точки зору їх подальших 

теоретичних розробок. Праці, присвячені взаємовідносинам між українським, 

болгарським, німецьким народами, не втрачають своєї актуальності, а сприяють 

порозумінню, толерантних відносин і налагодження культурних зв’язків між 

ними. Виступи, лекції, дискусії, співпраця В.Н. Жук із освітянським, науковим 

загалом Полтавщини і України, учнями, студентами сприяло розвитку 

освітянського краєзнавства і продовжило традиції краєзнавчого руху краю.  

 

УДК 930.2+908 

Евгений Розенблат 

 

УСТНАЯ ИСТОРИЯ КАК МЕТОД ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ7 

 

В настоящее время «устная история» вызывает большой интерес среди 

исследователей. В виде особого направления исторической науки устная история 

сложилась в Западной Европе и Северной Америки в конце 1960–1970-х гг. Устная 

история оказалась созвучной потребности исследователей выйти за стены 

университета «в жизнь», представить наряду с историей великих людей и событий 

мир повседневной жизни маленького человека.  Устная история не только позволила 

исследователям услышать голоса простых людей, чей взгляд не прошлое, как 

правило, скупо освещают традиционные письменные источники. Практически 

исследования в этом направлении способствовали преодолению барьеров, 

отделяющих профессиональных историков от массовой аудитории, заставили 

задуматься о проблемах взаимодействия между академической  историей и 

исторической памятью всего общества. Поэтому многие специалисты 

рассматривают устную историю как демократическую альтернативу, бросающую 

                                                             
7  Работа выполнена в рамках реализации НИР «Историческая память о периоде немецкой 

оккупации в 1941–1944 гг. в отражении материалов устной истории (на примере западных 

областей Беларуси)» при финансовой поддержке Министерства образования Республики 

Беларусь. 
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вызов монополии академической элиты. Простые люди получают не только место в 

истории, но и роль в производстве исторического знания. Устная история выполняет 

функцию своеобразного индикатора: официальная историческая наука 

рассматривает прошлое в соответствии с политическими потребностями, а устная 

история показывает её расхождение с социальной памятью, сформированной 

вопреки версии происходившего, предлагаемой историками. Устная история создаёт 

условия для «справедливого суда»: можно вызвать свидетелей из низших классов, из 

числа обездоленных и побеждённых. Она позволяет более реалистично и 

объективно воссоздать прошлое, подвергая сомнению официальную версию, тем 

самым оказывая радикальное влияние на социальные цели исторической науки в 

целом [4, с. 18]. 

Историческое сознание – это ощущение прошлого, которым обладает человек, 

состоящее из непосредственных впечатлений и опыта. Чем больше дистанция 

между академической наукой и устной историей, тем большие основания для 

тревоги и проведения специального исследования о причинах несоответствия.  Но 

противоречия не должны трактоваться только в пользу устной истории. 

Воспоминания изобилуют мифами, стереотипами, ошибочными суждениями. 

Однако этот аспект также представляет исключительный интерес для историков, 

так как даёт материал для исследования таких вопросов, как уровень 

политической культуры, система мировоззренческих установок, психология и 

менталитет индивидуума и социума. 

Историческая наука с одной стороны стремится восстановить факты как 

можно более подробно, а с другой стороны – сохранить тот образ прошлого, 

который присутствует в коллективной памяти, при этом удерживается то, что по-

прежнему интересует общество, является для него важным и значимым. 

Историю можно представить как универсальную память человеческого рода. Но 

универсальной памяти не существует. Носителем всякой коллективной памяти 

является группа, ограниченная в пространстве и времени. Собрать в единую картину 

всю совокупность прошлых событий можно, лишь изымая их из памяти групп, 

хранивших воспоминания о них [6, с. 43].  

Поколение двадцатилетних получает информацию о войне из двух разных 

источников. Что-то им рассказывают об оккупации, эвакуации, событиях на 

фронте, угоне в Германию старшее поколение – прабабушки-прадедушки, 

бабушки-дедушки и родители (передавая воспоминания старших родственников). 

Остальное узнаётся из учебников, книг о войне, художественных и 

документальных фильмов, благодаря мемориальным комплексам и 

воспитательным мероприятиям. Эти два способа трансляции исторической 

памяти не дополняют друг друга, поскольку у них различные адресные аудитории 

и разные культурные функции. Первая обращена к слушателю как к члену малой 

группы, семейной или соседской. Вторая – к гражданину страны, участвовавшей 

и победившей в грандиозной кровавой войне. Но по-своему оба способа 

участвуют в создании правдивой картину войны [6, с. 43].  

В официальном историческом нарративе есть тенденция репрезентировать 

войну как простое противостояние сторон. Есть «наши» и «чужие». За каждым из 

этих двух коллективных протагонистов закреплён набор свойственных ему 
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действий и характеристик. Антигерои несут разрушение (грабят, жгут, убивают), 

герои – сопротивляются, страдают и погибают, своей смертью приближая и 

мотивируя победу над врагом. В отличие от текстов официального дискурса, в 

устных рассказах действуют не идеальные, деиндивидуализированные 

персонажи, обладающие какими-то характеристиками в силу своей 

принадлежности к одной из партий, а живые люди, поступающие тем или иным 

образом в силу собственной индивидуальности и создавшихся обстоятельств [1, 

с. 222]. 

Отличие устной истории, как особого направления, заключается в характере 

используемых источников – воспоминаний людей о событиях прошлого, 

свидетелями, участниками которых они были. Во-первых, сама природа устного 

сообщения принципиально отличается от письменного текста, с которым 

традиционно работают историки. Во-вторых, возникновение этого источника 

тесно связано с самим исследованием, историк принимает самое активное участие 

в его создании – он выбирает респондентов, формулирует вопросы интервью, так 

или иначе реагирует на рассказ интервьюируемого, тем самым оказывая 

значительное внимание на содержание полученного документа. Однако следует 

подчеркнуть, что устная история не требует исключения из рассмотрения всех 

других типов источников: ни одно значительное исследование, написанное в 

рамках этого направления, не было создано исключительно на базе устных 

источников. Как метод исследования устная история позволяет сохранить 

свидетельство о прошлом, дополняя информацию, полученную из письменных 

источников. Наконец, устная история сближает исследователя с его 

потенциальной аудиторией, позволяет выходить за рамки академической науки. 

Воспоминания людей неразрывно связаны с их осмыслением прошлого – как 

своей собственной индивидуальной биографии, так и истории того общества, в 

котором прошла их жизнь, истории их страны и всего мира в целом. Эти 

воспоминания, в сумме образующие коллективную историческую память 

общества, представляют собой одну из форм исторического сознания, другой 

ипостасью которого выступает традиционная историческая наука, создаваемая 

профессиональными историками. Устная история, таким образом, представляет 

собой ещё и канал живого обмена между этими двумя сферами, способствуя их 

взаимному обогащению [1, с. 222]. 

Устная история – это «история вокруг людей». Она расширяет возможности 

академической исторической науки, наполняет её жизнью, насыщает 

историческую ткань различными эмоциями, оценками, суждениями, спасая 

историю от схематического изложения. Ведь основная цель исследования состоит 

не только в получении информации, но и запись «нарратива», субъективная 

запись того, как люди рассматривают свою жизнь или её часть. Для понимания в 

целом интервью с респондентом необходимо обращать внимание на то, что автор 

пропускает в своих воспоминаниях, как строят рассказ, на что делают ударение, 

какие выбирают слова.  

Когда исследователи работают с записями устных воспоминаний, которые 

прошли транскрибирование, следует учитывать, что нельзя проанализировать 

важные признаки, помогающие установить степень достоверности, полноту и 
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точность источника. Приобретая письменную форму, воспоминания теряют такие 

особенности речи как интонации повышения и понижения голоса, ритм, паузы – 

всё это несёт в себе определенный смысл и социальные коннотации, которые не 

могут быть воспроизведены на письме. Большинство респондентов меняют ритм 

повествования в течение одного и того же интервью – по мере того, как меняется 

их отношение к обсуждаемым проблемам. Такую перемену, эмоциональные 

всплески, особенности мимики и жестикуляции автора воспоминаний можно 

уловить только на слух и в ходе визуального наблюдения, они не воспроизводятся 

в письменной передаче [3, с. 36]. 

Интервью – это способ общения между людьми, принадлежащими к 

различным социальным классам или возрастным группам, которые в иных 

случаях встречаются лишь изредка, не говоря уже о том, чтобы узнать друг друга 

поближе. Однако сама природа интервью ломает барьеры между интервьюерами 

и респондентами, между образовательными учреждениями и миром, между 

профессионалами и обычными людьми. Историк берёт интервью, чтобы узнать 

что-то новое, он слушает людей, которые в силу иного социального 

происхождения, жизненного опыта, или возраста, знают о чём-то больше, чем 

исследователь. Сама реконструкция истории в значительной степени становится 

плодом совместных усилий, где ключевая роль принадлежит непрофессионалам. 

Уделяя центральное место в своих трудах самым обычным людям, историческая 

наука выигрывает чрезвычайно много. Для большинства известных направлений 

исторической науки важнейшим преимуществом нового подхода является 

возможность посмотреть на имеющиеся данные под другим углом. Несомненно, 

это позволяет более реалистично реконструировать прошлое. Реальность сложна 

и многомерна, и главной ценностью устной истории можно считать её 

способность воссоздать первоначальное многообразие точек зрения, что важно не 

только для написания исторических трудов. Это имеет огромное значение для 

социума, поскольку именно для общества предназначены знания о прошлом.  

Сегодня понятие «устная история» стало одним из наиболее употребляемых в 

лексиконе гуманитарного знания. Соответствуя многообразию дисциплин, школ и 

направлений, устную историю характеризует широкий диапазон интерпретаций 

термина. Однако наиболее традиционным пониманием устной истории являются 

записанные на аудио- и/или видеопленку воспоминания о событиях прошлого его 

очевидцев. Сам термин «устная история» неоднократно подвергался критике по 

целому ряду показателей, но за очевидной нестройностью кроется искомая суть: 

семантика слова «устная» включает наличие неинституированной памяти, 

исторической информации, бытующей устно. 

С развитием исторической науки из терминологически расплывчатой «устная 

история» локализуется как: 1) исторический материал, транслируемые устно 

знание и наследие; то есть объект изучения; 2) направленный на него метод 

исторического исследования (интервью как инициативное документирование 

элементов устной культуры; процесс фиксирования знания, передающегося в 

обществе «из уст в уста»; 3) результат этого метода – созданный исторический 

источник, источник устного происхождения; 4) научная дисциплина с суммой 

реквизита и понятийного аппарата. 
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Как метод исторической науки устная история: 

– позволяет сохранить прошлое, запечатленное в звуке и изображении, для 

будущего, дополняя, а нередко и исправляя сведения, почерпнутые из 

официальных источников; 

– дает реальную возможность ощутить красоту и богатство устной 

повествовательной и бытовой речи, ее стилистику и колорит; 

– восстанавливает утраченные традиции, связь между поколениями; 

– объединяет историков всего мира, чьи усилия направлены на сохранение 

личной и коллективной памяти. 

Первоначальное восприятие и осмысление событий не остается в памяти 

неизменным – воспоминания человека меняются с течением времени под 

воздействием как его индивидуального опыта, так и тех изменений, которые 

происходят в оценках прошлого в обществе в целом. Воспоминания отдельного 

человека и историческая память всего общества находятся в постоянном 

взаимодействии. Рассказ о прошлом всегда служит интересам настоящего: 

воспоминания призваны объяснить и обосновать ту точку зрения, ту жизненную 

позицию, которую занимает в данный момент рассказчик. Тяжёлые, болезненные, 

травмирующие воспоминания или память о тех событиях и действиях, нынешняя 

интерпретация которых далеко не однозначна и потенциально опасна для 

отдельного человека или всего общества, обычно подавляется, приводя к 

умолчаниям [2, с. 19]. 

Устная история служит источником исторической информации, которая затем 

используется традиционным образом для исторических обобщений и создания 

исторического повествования. С этой точки зрения, устная история как метод 

исследования в сочетании с интересам к тем группам и классам, чьи взгляды и 

жизненный опыт не находят достаточного выражения в традиционных 

источниках, действительно позволяет высветить из темы забвения ту часть 

нашего прошлого, которая имеет большое значение, но которой ранее 

пренебрегали исследователи из-за её почти полной недоступности или по 

идеологическим причинам [5, с. 62]. 

Хотя в нашей стране устная история как особое направление академических 

исследований ещё находится в процессе становления, но уже многие 

исследователи используют её метод для реконструкции отдельных событий, 

имевших судьбоносное значение для жизни огромного множества людей. О том, 

что устная история о событиях Великой Отечественной войны занимает 

определённое место среди других источников по этому периоду, говорит тот 

факт, что воспоминания, записанные в 1980–1990-е гг., публикуются в книгах 

историко-документальной серии «Память». 
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ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ ПЕДАГОГА:  

ТЕОРЕТИЧНІ, ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ 

 

Реформування системи освіти на сучасному етапі розвитку суспільства 

безпосередньо пов’язане зі змінами особистості педагога. Така позиція держави і 

суспільства викладена в Законах України, які регламентують сучасний освітній 

простір, та нормативних документах щодо становлення та розвитку Нової 

української школи.  

Для виконання державного замовлення на якісну освіту потрібен учитель, який 

відповідно до вимог нового Професійного стандарту (грудень 2020 р.) володіє 

загальними (громадянська, соціальна, культурна, лідерська, підприємницька) та 

професійними (мовно-комунікативна, предметно-методична, інформаційно-

цифрова, психологічна, емоційно-етична, педагогічного партнерства, інклюзивна, 

здоров’язбережувальна, проєктувальна, прогностична, організаційна, 

оцінювально-аналітична, інноваційна, здатність до навчання впродовж життя, 

рефлексивна) компетентностями; вчитель, ролі якого в організації освітнього 

процесу суттєво змінюються, трансформуються від ролі єдиного наставника та 

джерела знань до ролей коуча, фасилітатора, модератора в індивідуальній освітній 

траєкторії дитини тощо [2].  

Безумовно, це потребує розроблення та впровадження сучасних підходів до  

організації підвищення кваліфікації учителів, формування їх готовності до 

впровадження індивідуального та диференційованого підходу в умовах онлайн, 

дистанційного, комбінованого (змішаного та/або гібридного) навчання; 

застосування цифрових методик формативного оцінювання; забезпечення 

охорони фізичного та психічного здоров’я учнів, а також розвитку їхніх 

соціально-емоційних навичок. 

Істотний вплив на розвиток інтелектуального, фахового потенціалу, готовність 

до зміни ролей педагогічних працівників чинять індивідуально спрямовані форми 

підвищення кваліфікації.  
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Особливої актуальності у цьому контексті набула проблема проєктування 

індивідуальних освітніх траєкторій педагогів (далі ІОТ), як дієвого інструменту  

забезпечення освіти упродовж життя. Вона має міждисциплінарний характер, 

активно досліджується в педагогіці з акцентом на педагогічних умовах, 

механізмах, формах, ресурсах і засобах створення ІОТ на різних рівнях освіти; в 

соціології – з акцентом на загальних тенденціях освітніх траєкторій учнів, 

студентів, дорослих, пов’язаних із проблемами рівності, доступності, якості 

знань, успішності здобувачів освіти, забезпечення їх індивідуальних освітніх 

потреб тощо. 

Всебічне теоретичне обґрунтування поняття «індивідуальна освітня 

траєкторія»  дозволило ввести його до тезаурусу Закону України «Про освіту», де 

зазначено, що це – «персональний шлях реалізації особистісного потенціалу 

здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, 

потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем 

освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та 

запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх 

складності, методів і засобів навчання» [1]. 

Вивчення громадської думки педагогічних працівників Волинської області 

щодо особливостей проєктування ІОТ в умовах освітнього середовища 

післядипломної педагогічної освіти показало, що в 2020 році свою кваліфікацію 

за різними формами підвищували 76% респондентів (масив опитаних складає 355 

респондентів). Вони поряд з навчанням у Волинському інституті післядипломної 

педагогічної освіти (ВІППО) (74% опитаних), брали участь у різних формах 

навчання на різних освітніх платформах закладів освіти та громадських об’єднань 

(71% респондентів), 9,8% навчались в інших інститутах післядипломної освіти, 

7% брали участь в освітніх проєктах за кордоном.  

Найбільш прийнятною формою підвищення кваліфікації опитані педагогічні 

працівники називають очну (64,5%), за тим, практично кожен третій, – онлайн-

навчання (35,8%), 20,8% ‒ очно-дистанційну. В умовах пандемії, коли ми не 

можемо відповісти на запит педагогів щодо очної форми навчання, зрозуміло, 

необхідним є розширення спектру форм онлайн-навчання, які задовольняли б 

освітні потреби суб’єктів підвищення кваліфікації.  

Потреба в проєктуванні індивідуальної освітньої траєкторії на період до 

наступної атестації сформована у 32,6% респондентів. Над питанням щодо 

проєктування особистої освітньої траєкторії не задумувались 57,3% опитаних. Та 

10% респондентів продекларували відсутність потреб у формуванні ІОТ. 

Серед основних мотивів, що спонукають до проєктування ІОТ респонденти 

називають необхідність в оволодінні новими освітніми технологіями (85,4% 

респондентів), зацікавленість в отриманні нових компетентностей шляхом участі 

у різних формах навчання (74,9%), необхідність відповідно нормативним 

документам щороку проходити підвищення кваліфікації (46,5%) та задоволеність 

від результативності нових форм і проєктів підвищення кваліфікації (45,6%).   

Половина опитаних респондентів вказали на важливість системності 

професійного розвитку, потребі ведення особистих портфоліо та накопичення 
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матеріалів, які засвідчують процес підвищення кваліфікації в міжатестаційний 

період (рис. 1). 

Чи маєте Ви електронне портфоліо, де зберігаєте свої досягнення,  

методичні розробки, електронні освітні ресурси тощо? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Форми систематизації матеріалів професійного розвитку 

педагогів, % 

 

У ході дослідження з’ясовано найактуальніші проблеми, які хвилюють 

учителів при плануванні індивідуальної освітньої траєкторії: інформація на сайті 

ВІІПО про тематичні курси у міжатестаційний період, організаційні етапи 

планування, інформація про різні форми підвищення кваліфікації в соціальних 

мережах; визначення напряму проєктування своєї освітньої траєкторіїї, 

можливість обмінюватися педагогічним досвідом, методичні рекомендації та 

консультування щодо упровадження педагогічних інновацій, творчих ідей, нових 

підходів для забезпечення якісної освіти, зміни в освітній політиці, вдосконалення 

технології проєктувати індивідуальну траєкторію професійного розвитку.  

Аналіз результатів дослідження дав підстави стверджувати, що освітнє 

середовище закладу післядипломної педагогічної освіти потребує розширення 

через упровадження практико-орієнтованих моделей організації форм навчання та 

інтерактивних способів організації навчальної взаємодії суб’єктів освітнього 

процесу. Зокрема, відповіді на питання «Яким формам Ви віддали б перевагу, 

проєктуючи індивідуальну освітню траєкторію?» показали такий узагальнений 

результат: майстер-клас (54 %), практичні заняття (48,9 %), тренінг (37,6 %), 

семінар-практикум (34,8 %), короткотермінові форми підвищення кваліфікації 

(29 %), вебінари (26 %), конференції з обміну досвідом (24,4 %), круглий стіл 

(17,6 %), ділова/рольова гра (15,8 %), індивідуальне консультування (15,4 %), 

тематична дискусія (11,8 %), науково-практичні конференції (5 %).  

Соціологічне опитування педагогічних працівників регіону дозволило зробити 

висновки, що формування ІОТ детерміноване закономірностями соціально-

особистісного розвитку особистості як процесу і результату її руху до реалізації 

власної індивідуальності, що вимагає освоєння методики розробки соціально-

професійного прогнозу як здобувачем освіти, так і ВІППО, який надає освітні 

послуги. Саме врахування результатів діагностичної та прогностичної діяльності 

Так – 46,50 

Ні – 16,10 

Інше (напишіть) – 2,70 Маю портфоліо  

в паперовому 
варіанті – 26,50 

Маю власний блог – 
8,20 
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суб’єктів передбачуваного освітнього процесу забезпечить успішність 

проєктування індивідуальних освітніх траєкторій.  
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b1bf-288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv(дата звернення: 04.05.2021). 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=22469103-4e36-4d41-b1bf-288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=22469103-4e36-4d41-b1bf-288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv
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РОЗДІЛ ІІ 

Професійне становлення майбутніх спеціалістів в інтеграційних умовах 

 

УДК 378.4 

Наталья Аксенчик 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  

УНИВЕРСИТЕТА 3.0 

 

Функционирование и развитие информационно-образовательной среды  

университета 3.0 предоставляет возможность получения качественного 

образования в соответствии с потребностями инновационной экономики, 

требованиями современного информационного общества. В условиях реализации 

концепции «Университета 3.0» [1–6] учреждение высшего образования является 

центром образования, науки и инноваций, который обеспечивает непрерывность 

процесса передачи (образование), создания (наука) и внедрения (инновация) 

нового знания. 

Университет 3.0 представляет собой учреждение высшего образования 

предпринимательского типа, стремящееся к привлечению широких инвестиций, 

интеграции в образовательный процесс инновационных технологий, прочному 

взаимодействию с бизнесом, заинтересованному в передовых разработках 

исследователей. В рамках модели 3.0 университетская организация выполняет 

функцию трансфера передовых технологий, делая их с помощью бизнес-структур 

прибыльными. При этом интегрирующая функция университета реализуется 

также в развитии бизнес-структур через их объединение и укрупнение, а также 

формирование новых рынков. Сам университет в условиях кластеризации 

получает статус научно-исследовательского центра, который производит для 

потребностей рынка инновационные технологии и продукцию (в том числе и 

высококачественные образовательные услуги), которые актуальны и затребованы. 

В рамках такой функциональности в структуре университета 3.0 кроме учебных 

аудиторий, исследовательских лабораторий и библиотек активно действуют 

бизнес-инкубаторы и технопарки, конструкторские бюро, проектные офисы, 

выставочные центры [3].  

Одним из важных направлений деятельности учреждения данного типа 

является образовательная составляющая, ориентированная на развитие 

предпринимательских компетенций студентов, посредством активизации их 

творческого мышления, вовлечения в инновационные образовательные процессы, 

поиска инструментов мотивации обучающихся к приобретению новых знаний. 

Становится очевидным, что образовательный процесс в университете должен 

строиться таким образом, чтобы предпринимательские компетенции были 

получены студентами как в учебной, так и во вне учебной деятельности и 

затрагивались те области сознания, которые отвечают за формирование и 

развитие предпринимательских знаний и умений. Вне сомнения, что в  

образовательном процессе важным моментом является деятельность, 

направленная на обеспечении практических навыков у студентов: готовность к 
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выбору профессии, деловая активность, информационная грамотность, развитие 

навыков самоанализа, умение выстраивать связи с профессиональными и бизнес-

сообществами, навыки стратегического планирования, анализа и выявления 

возможностей. Все это позволит развивать творческое мышление, 

управленческую культуру, навыки анализа конкретных ситуаций и работы в 

команде, получить практический опыт решения бизнес-проблем на примере 

компаний. 

Исходя из этого, актуально говорить об использовании потенциала 

информационно-образовательной среды применительно к современному 

университету, эволюционирующему в рамках модели 3.0, с позиции практико-

ориентированности в следующих аспектах и направлениях: 

– развитие цифровой среды и инфраструктуры, что позволяет эффективно 

интегрировать образовательные задачи, в том числе направленные на 

формирование предпринимательской и инновационной культуры; 

– выстраивание партнерских отношений с бизнесом, некоммерческими 

организациями, выпускниками-предпринимателями,  что позволит обучающимся 

оценить перспективность для них карьеры предпринимателя и осознать 

поддержку университета (через собственные ресурсы, связи и компетенции)  в 

этом направлении; 

– интеграция УВО в международное образовательное пространство и 

кооперация с зарубежными бизнес-школами, что предполагает инновационные 

методы взаимодействия учреждений посредством активного использования 

технико-технологического потенциала информационно-образовательной среды; 

– овладение предпринимательскими компетенциями, приобретаемыми в 

процессе обучения, через внедрение специализированных курсов или программ, а 

также передовых методик и инструментов для стимулирования инновационного и 

предпринимательского мышления. В процессе преподавания 

общепрофессиональных специализированных дисциплин результативными 

являются деловые игры, кей-сы и тренинги, мастер-классы представителей 

бизнес-структур. 

Деятельность университета 3.0, направленная на  овладение 

практикоориентированных знаний и умений студентов позволит активизировать 

инновационность мышления, повысить уровень специальных знаний 

обучающихся в области инновационной деятельности, углубить специализацию, 

положительно влиять на степень эффективности трудоустройства выпускников.  

В свою очередь информационно-образовательная среда учреждения высшего 

образования выступает в качестве как условия, так и средства повышения 

эффективности обучения в процессуальном и результирующем аспектах [4, с. 52]. 

Дуалистичен в своей сущности и процесс динамичной интеграции 

информационно-коммуникационных технологий и высокотехнологичных 

инновационных решений, являющийся как качественной особенностью 

функционирования университета 3.0, так и фактором назревания эволюционного 

перехода к новому (модель «Университет 4.0»). 

Целесообразно отметить, что при системном анализе технологического и 

дидактического потенциала информационно-образовательной среды обязателен 
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учет следующих аспектов функционирования и развития современного 

университета 3.0, отображающих его организационную и содержательную 

специфику: 

– роль университета в обеспечении научно-производственного комплекса 

региона, коммерциализации результатов научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в условиях стратегического развития экономики 

знаний и инвестирования в человеческий капитал; 

– особенности функционирования и взаимодействия университета с другими 

учебными заведениями в рамках образовательной среды в условиях 

кластеризации; 

– реализация потенциала университета в совокупности и полноте 

осуществления его функций (образовательная, культуро-транслирующая, 

исследовательская, личностно-развивающая, интегрирующая, функция трансфера 

инновационных технологий и т.д.); 

– уровень интеграции в образовательный процесс инновационных технологий 

и передовых технических решений (обучение в виртуальной и дополненной 

реальности, применение облачных вычислений, когнитивных и аддиктивных 

технологий, симуляционного обучения, мобильных приложений и т.д.); 

Таким образом, использование потенциала информационно-образовательной 

среды в условиях реализации концепции «Университета 3.0» открывает 

возможности для эффективной интеграции образовательной, исследовательской и 

инновационной функций с целью  подготовки высококвалифицированных кадров, 

способных к решению новых задач в современном обществе. 
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УДК 37.018  

Олена Бундак 

 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 

В умовах формування незалежної держави, коли спостерігається активізація 

політичних процесів і тенденцій, вагомим стає питання навчального забезпечення 

вищої школи, поліпшення підготовки фахівців, котрі будуть здатні діяти 

професіонально в умовах реформації всіх сфер суспільного життя країни. Корінна 

перебудова навчального забезпечення неможлива без перегляду традиційних 

теорій, технологій, методик та рекомендацій. Спрямованість вищої школи на 

комп’ютеризацію та застосування нових технологій освітнього процесу 

вимагають підвищеної уваги до фундаментальних знань, до індивідуалізації 

особистості. 

Що ж являє собою поняття «технологія» навчання у ЗВО? Існує безліч 

визначень цього терміну, що залишає це питання відкритим і нині. Одні 

дослідники ототожнюють технологію навчання з процесом комунікації; інші – 

пропонують розглядати технологію навчання з точки зору наукової організації 

навчального процесу. Третя група вчених в педагогічну технологію об’єднують 

засоби і процес навчання. Але на нашу думку, найбільш вдалим є пояснення суті 

сучасної технології таке – визначення раціональних способів досягнення 

поставленої навчальної мети. При цьому процес розглядається як система дій з 

планування, забезпечення і оцінювання процесу навчання. Обов’язковим у 

розумінні технологій має бути системність. 

Серед традиційних технологій навчання у ЗВО нині варто виділити три 

основні ланки: 

- інформаційний потік, що подається викладачем (де головна турбота 

викладача полягає в тому, щоб викласти навчальний матеріал в ході лекції); 

- сприйняття інформації студентом (осмислення, конспектування, заучуваня); 

- відтворення завченої інформації студентом для контролю і оцінювання 

викладачем. 

Для здобувача вищої освіти в такому ланцюжку не залишено альтернативи і 

свободи дії (свободи вибору також не існує). Здобувач освіти, в більшості 

випадків, намагається пристосуватися до вимог викладача – замість підручника 

читає конспект, замість монографії – тоненьку брошуру розробки (методичні 

рекомендації, вказівки, в кращому варіанті – скорочений варіант лекції). Йому 

важливо без особливих зусиль і труднощів дістати позитивну оцінку на іспиті чи 

здати залік. 

Адже викладачі, хочуть вони того чи ні, орієнтуються на довільну пам’ять 

здобувачів освіти. Орієнтація на систематичне і цілеспрямоване формування 

довільної пам’яті і є основою нинішньої системи викладання у вищій школі. 

Неможливість вивчення великого обсягу матеріалу напам’ять, орієнтація на 

сприйняття матеріалу невеликими дозами (темами, параграфами, сторінками) веде 

до швидкого стирання отриманої інформації в пам’яті студента.  
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Стає очевидним, що ця технологія навчання студентів повністю вичерпала свої 

можливості. ЇЇ неможливо ні удосконалити, ні покращити, ні обновити.  

А це неможливо без модернізації всіх сторін цілісного педагогічного процесу 

інституту, творчого підходу до своєї діяльності з боку професорсько-

викладацького складу і здобувачів освіти; удосконалення змісту і форм 

навчальної і позанавчальної роботи, запровадження нових ефективних 

педагогічних технологій, в т.ч. і особистісно орієнтованих. Адже потрібні 

кардинальні зміни, що заключаються у запровадженні гнучкої, рухомої та 

альтернативної технології навчання студентів. Основна увага в цих нових 

технологіях приділяється особистості здобувача освіти в усій різноманітності її 

духовних, фізичних, інтелектуальних можливостей і здібностей.  Це передбачає 

переосмислення і перебудову всього: лекційних, семінарських, лабораторних та 

практичних занять, організацію самостійної роботи студентів, системи контролю і 

оцінювання студентів, відносин в системі «викладач – здобувач освіти».  

В основі нових технологій навчання  при вивченні кожної дисципліни мають 

лежати три основних  механізми: 

- прагнення і бажання здобувача освіти до ґрунтовного оволодіння 

навчальною дисципліною; 

- послідовне і систематичне використання дослідно-аналітичного апарату в 

навчальній діяльності здобувача освіти; 

- опора на мимовільну пам’ять, найкращий та найефективніший спосіб 

розвитку інтелекту, в процесі щоденного читання навчальної та наукової 

літератури, різнопланових джерел.  

Доречно наголосити на використанні сучасних аудіовізуальних технологій під 

час навчання. Адже це не просто нова модна новація, а життєва необхідність. 

Причому аудіовізуальна технологія навчання становить собою принципово нову 

систему навчання, що передбачає використання різноманітних технічних засобів 

навчання, включаючи комп’ютерні та електронні засоби. Нині активно 

впроваджуються системи, які об’єднують можливості комп’ютерної, відеотехніки 

і дозволяють у єдиному комплексі задовольнити сучасні вимоги до організації 

навчально-пізнавальної діяльності у вузі.  

Загалом нові технології навчання у ЗВО повинні якнайбільшою мірою 

забезпечувати режим найбільшого сприяння для реалізації індивідуальних 

інтересів, можливостей і здібностей здобувачів вищої освіти. 

 

УДК 808.5:347.96 

Руслана Васюра 

 

ОРАТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ЕФЕКТИВНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТА 

 

Сьогодні все частіше вміння спілкуватися з людьми стає визначальним 

фактором успіху в кар’єрному рості, в бізнесі, в політиці, в навчанні. І якщо 

спілкування індивідуальне може спиратися на вроджений хист, то в публічній 

комунікації цього вже недостатньо – тут необхідні навички, прийоми і технології. 
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Традиція красномовного виступу поціновувалася здавна й активно 

використовувалася філософами, політиками, суддями, акторами і лікарями ще в 

добу античності. Від моменту свого зародження в античному світі ораторське 

мистецтво вважалося ефективним засобом переконання людей. Ще 335 р. до н. е. 

Аристотелем було створено першу теорію ораторського мистецтва, в якій він 

визначає її як мистецтво переконливого впливу, як здатність знаходити різні 

засоби впливу на кожний предмет. 

Ораторська майстерність – це мистецтво говорити так, щоб ті, до кого ми 

звертаємося, слухали не лише без труднощів, але із задоволенням, це дар, який 

дозволяє нам оволодіти розумом і серцем співрозмовника, здатність тлумачити чи 

навіяти йому все, що нам потрібно. 

Ораторське мистецтво передбачає гармонійне поєднання риторики, акторської 

майстерності та різноманітних психологічних технік. Це комплекс знань, умінь і 

навичок оратора щодо підготовки і проголошення переконливої промови. Під цим 

розуміється: формулювання проблеми, висування ідеї (знаходити предмет 

розмови), мистецтво архітектоніки (побудови) самої промови, її композиції; це 

знання прийомів впливу на аудиторію, це уміння доводити і спростовувати, 

вміння переконувати. Оратор впливає на людину всебічно: на її розум, почуття, 

орієнтування, настрої, бажання, вчинки та дії [3].  

Професія юриста вважається однією з найдревніших і найшановніших. 

Унікальність професії юриста полягає в органічному поєднанні високого 

професіоналізму і юридичної культури, що пронизані глибоким усвідомленням 

громадянського і професійного обов’язку. Поряд з якісною правовою освітою, 

знанням норм права та процесу, юрист повинен мати необхідні ділові та моральні 

якості, певні організаторські здібності, вміння працювати з людьми, володіти 

розвиненим почуттям обов’язку, а також знати і володіти ораторським 

мистецтвом.  

Без знання та розуміння особливостей спілкування та механізмів впливу однієї 

людини на іншу сьогодні неможливо виконувати жоден вид юридичної 

діяльності. Адже юрист протягом одного дня вступає в спілкування з десятками 

осіб, різними за віком, інтелектом, за їх соціальним станом, інтересами та 

потребами. Саме ця діяльність потребує використання знань ораторського 

мистецтва для впливу як на людей, які, наприклад, потрапили у сферу 

судочинства (свідок, підозрюваний, обвинувачений, потерпілий та ін.), на осіб, що 

безпосередньо здійснюють цей вид діяльності (слідчий, прокурор, суддя, адвокат), 

так і для здійснення більш загальних цілей: утвердження прав і свобод людини і 

громадянина, які визначають зміст і застосування законів, діяльність органів 

законодавчої, виконавчої, судової влади, місцевого самоврядування[3]. 

Майбутні юристи у своїй професійній діяльності повинні уміти моделювати 

спілкування з різними людьми й аудиторіями будувати тактику виступу і 

аргументації, знаходити і ліквідовувати логічні помилки публічного виступу, 

застосовувати механізми мінімізації напруження в аудиторії.  

У процесі формування комунікативної компетентності майбутнього фахівця-

юриста велике значення відіграє логічне мислення, що надає можливість знайти 

найбільш простий та безпечний вихід із проблемної ситуації, зменшити кількість 
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як професійних, так і життєвих помилок, на підставі наявної інформації зробити 

правильний висновок чи поставити потрібні запитання для з`ясування суті явища, 

будувати вірні докази і заперечувати неправдиві твердження, передбачити та 

знайти швидкий шлях до правильного рішення та чітко висловлювати свої думки. 

Логічний фактор забезпечує організацію інформації з точки зору упорядкування 

процесу мислення, його послідовності, незаперечності, тотожності, доказовості. 

Ораторська майстерність у професійній діяльності юриста, є ефективним 

засобом емоційного впливу. Мовновиразні та інтонаційні засоби промови 

допомагають оратору краще передати думку, акцентувати увагу на деталях 

проблеми.  

Гармонійно поєднані мовні засоби та форми висловлювання визначають 

ефективність впливу і допомагають хвилювати аудиторію. Закономірність 

сприйняття та процесу переконання зумовлена правильним вибором і 

організацією мовленнєвих засобів, які в кожній конкретній ситуації спілкування 

при дотриманні лінгвістичних і етичних норм дозволяють ефективно вирішувати 

комунікативні задачі. Дійсно, коли говорить оратор перші хвилини, часто 

сприйняти, зрозуміти його ідею та аргументи майже неможливо. На початку 

розмови в першу чергу ми звертаємо увагу саме на мову. І якщо оратор 

припускається мовних помилок або мова безбарвна, то аудиторія слідкує не за 

тим, що оратор говорить, а як, і, зробивши висновок про відсутність мовної 

культури, починає сумніватися в його ідеї. Часто до ідеї справа і не доходить. Тим 

більше, що і невірно інтонована промова може перекрутити її зміст. Кожен 

професійно підготовлений працівник повинен володіти мовною майстерністю 

(здатністю, використовуючи мовні норми, вибирати із можливих варіантів 

найбільш вдалий для викладення у мовленні чи на письмі своїх думок та 

відношень). В юридичній сфері воно підкоряється здійсненню функцій права 

через миттєве розкриття всього досвіду, характеру, намірів оратора-юриста.  

Вміння виступати публічно та схиляти до себе слухачів не приходить само 

собою. Цьому треба наполегливо вчитися: відшліфовувати прийоми ораторського 

мистецтва; добре вивчати мову, збагачувати лексику; володіти тонкощами 

красномовства, щоб вплив ритму на слух аудиторії володарював над нею. 

Основними функціями ораторського мистецтва виступають конструктивна 

(формулювання думок), комунікативна (функція передачі інформації і організації 

взаємодії), емотивна (вираз ставлення людини до того, про що вона говорить), 

впливу на інших під час спілкування, переконання аудиторії та моделювання 

спілкування[3]. 

Щоб виконати ці функції, юрист має знати, що саме його співбесідники (або 

широка аудиторія) хочуть почути, з чим вони неодмінно не погодяться; які слова 

найкращим чином можуть подіяти на слухачів; які конкретні засоби 

використовуються для найкращого впливу.  

Високий рівень культури публічного мовлення у сучасному світі має стати 

необхідним та невід’ємним складником підготовки фахівців у будь-якій 

професійній галузі. Юридичний працівник який володіє риторичними навичками 

та вміннями, основними нормами літературної мови, мистецтвом красномовства, 

почувається впевнено в різних ситуаціях. Все це має значення й для успішного 
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вирішення проблем, які постійно виникають у кожній справі, що дає можливість 

реалізувати гуманітарні цінності і підняти рейтинг сучасної освіченої людини. 
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Ольга Гнепа 

 

ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

 

Постановка проблеми. В останні роки відбулися суттєві зміни у навчанні 

молодших школярів: затверджено новий Державний стандарт початкової освіти, 

створено і видано нові підручники, змінено критерії оцінювання навчальних 

досягнень учнів 1-4 класів. Саме тому зростає потреба у підготовці вчителів нової 

генерації, не просто готових працювати в новій українській школі, а здатних 

створити оптимальні умови для саморозвитку і самореалізації учнів. Значну роль 

у цьому відіграє педагогічна практика як обов’язковий компонент процесу 

фахової підготовки майбутніх вчителів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання практичної підготовки 

майбутніх педагогів і формування їхньої особистості окреслено в працях 

О. Антонової, С. Кари, В. Підгурської, Л. Пшеничної, О. Шквир.Місце арт-терапії 

у процесі фахової підготовки учителя початкової школи вивчали М. Козігора, 

О. Кондрицька, Т. Ніжевська, О. Цимбала. Серед наукових розвідок, які 

висвітлюють використання мобільних технологій в освітніх закладах, можна 

назвати роботи В. Білоуса, І. Біляй, О. Граб, С. Семерікова. 

Метою дослідження є аналіз освітніх інновацій у професійній підготовці 

майбутніх педагогів. 

Результати дослідження. Одним із пріоритетних напрямів удосконалення 

професійної підготовки майбутніх вчителів є педагогічна практика. Ця складова 

навчального процесу забезпечує інтеграцію теоретичної і практичної підготовки 

майбутніх фахівців, активізує процес їхнього професійного становлення в умовах, 

максимально наближених до подальшої педагогічної діяльності [2, с. 129; 3, 

с. 8‒9]. 

Варто зауважити, що сучасні студенти активні, цілеспрямовані, творчі. Про це 

свідчать форми проведення ними пробних уроків: урок-подорож, урок-цирк, урок-

свято, урок-казка, урок-математичне кафе. Розглянемо докладніше назви окремих 

етапів останнього уроку, який проводила студентка третього курсу: закуска “По-

домашньому” (перевірка домашнього завдання), салат “Новинка” (вивчення 
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нового матеріалу), бутерброд “Числовий” (узагальнення і систематизація знань), 

фірмова страва (задачі) тощо. Без перебільшення можна стверджувати, що такий 

нестандартний підхід студентки до проведення уроку сприяв підвищенню 

інтересу молодших школярів до вивчення математики, розвитку їх логічного і 

творчого мислення, створив потужний імпульс до пізнання ними нового. 

Власний досвід викладання і керівництво різними видами практики свідчать 

про те, що відбувається переорієнтація освітнього процесу з теоретичного до 

мобільного навчання. 

Мобільне навчання або «M-learning» – нова освітня технологія, що базується 

на інтенсивному застосуванні у навчально-виховному процесі сучасних 

мобільних технологій, тобто телефонів, планшетів, електронних книг, смарт-

годинників, mp3-плеєрів тощо [4, с. 188]. Їх використання під час навчання 

студентів у педагогічному коледжі і проходження ними педагогічної практики у 

школах має низку переваг: доступність, швидкість, компактність, мобільність, 

простота використання [1, с. 304]. Після року вимушеного дистанційного 

навчання студенти вільно і творчо володіють навичками роботи у Zoom, Google 

Meet, мобільних додатках Kahoot it! і LearningApps. У перших двох мобільних 

сервісах вчитель може контролювати камери і мікрофони учнів, демонструвати 

весь свій екран або певне вікно, водночас залишаючись видимим у кадрі. А 

завдяки мобільним додаткам навчання стає захоплюючим пізнавальним процесом, 

у якому студенти та учні із задоволенням беруть участь. В основному майбутні 

вчителі використовують мобільні додатки для опитування, яке може 

здійснюватися у тестовій формі, а також для проведення математичного диктанту. 

Після виконання учнями завдань практикант натискає кнопку перевірки 

розв’язання і програма показує результати школярів із зазначенням допущених 

помилок. Це зручно та економно по часу. Не менш важливою є та обставина, що 

використання студентами мобільних технологій на пробних уроках зменшує їх 

хвилювання, адже весь вільний від занять час майбутні педагоги проводять перед 

екраном гаджета. 

Аналіз джерельної бази свідчить, що значні можливості у професійній 

підготовці майбутніх вчителів має арт-терапія.Під цим поняттям розуміємо синтез 

мистецтва й педагогіки, що забезпечує розробку теорії і практики освітнього 

процесу через мистецтво і творчу діяльність його учасників з метою їх всебічного 

розвитку [5, с. 99]. Залежно від засобу впливу виділяють різні види арт-терапії: 

музикотерапію, ізотерапію, казкотерапію, танцювально-рухову терапію, 

ігротерапію, кольоротерапію, фототерапію, лялькотерапію, сніготерапію, пісочну 

терапію та ін. Важливо, що всі арт-терапевтичні техніки доступні для 

використання студентами під час різних видів практики та є надзвичайно 

ресурсними для розв’язання ними низки освітніх завдань. 

Музикотерапія у школах передбачає хвилини музичного відпочинку, зазвичай 

це руханки, і фонову музику. Спокійна мелодіядопомагає практикантам та їх 

учням відновити душевний спокій, налаштуватися на роботу і позитивно впливає 

на успішність останніх. Погоджуємося із думкою науковців, що фонова музика 

під час написання молодшими школярами діагностичних робіт активізує їх 
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розумову діяльність і критичне мислення, сприяє зменшенню кількості 

допущених помилок. 

Музикотерапія часто використовується із танцювально-руховою терапією 

(фізкультхвилинки) і кольоротерапією. За допомогою кольорів можна з’ясувати 

емоційний стан учня і скоригувати його поведінку. Збагачують досвід майбутніх 

учителів різноманітні флешмоби у закладах освіти, коли для одного з днів тижня 

обирається певний колір. Його відтінки мають бути наявними в одязі та 

аксесуарах не лише учнів, але й педагогів. Кольоротерапію можна 

використовувати з пізнавальною метою, наприклад розфарбовувати сніг за 

допомогою аерозольних фарб у вигляді геометричних фігур. 

Іншим прикладом успішного застосування арт-терапії є казкотерапія. Під час 

виховної практики майбутні вчителі пропонують учням такі види творчих робіт із 

казкою: змінити сюжет або кінцівку казки, поєднати в одній казці героїв з різних 

казок, змінити характери героїв на протилежні. Варто зауважити, що улюбленою 

формою проведення студентами пробних уроків є урок-казка. Часто практиканти 

самі складають математичні казки. Наприклад, “Давним-давно у Цифровій країні 

жили собі чоловік, жінка і було у них десятеро синів. Дев’ятьох старших батьки 

дуже любили, а найменшого, Нуля, і батьки, і брати не терпіли й щодня з нього 

насміхались…”. 

Висновки. На сучасному етапі розвитку педагогічної науки і практики 

використання таких освітніх інновацій, якмобільне навчання і арт-терапія, має 

потужний потенціал для творчого і професійного самовизначення особистості. З 

метою успішного застосування випускниками педагогічного коледжу арт-

терапевтичних і мобільних засобів у майбутній професійній діяльності необхідно 

організувати їх попередню підготовку до цього процесу. 
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Серафима Дмитрів 

 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Актуальність дослідження соціально-психологічних проблем самореалізації 

особистості студентської молоді зумовлена тим, що одним із найважливіших 

джерел формування особистісно-ціннісного потенціалу молодої людини є заклад 

вищої освіти, головною метою якого є забезпечення навчання, виховання і 

розвитку особистості. 

Проблемам самореалізації особистості взагалі та молодої людини зокрема 

присвячено чимало робіт. Особливу увагу привертають праці Г. Балла, 

Л. Коростильової, С. Максименка, А. Маслоу, К. Роджерса, C. Соломки, 

Є. Чорного [1; 2; 4; 6; 8 та ін.]. 

Самореалізація, що розуміється як здійснення індивідних і особистісних 

можливостей «Я» за допомогою власних зусиль і організації спільної діяльності з 

іншими людьми [2, с. 283], виступає як важливий критерій оцінної системи 

психічної діяльності людини, відіграючи визначальну роль на всьому життєвому 

шляху особистості. 

Близьким до самореалізації є поняття самоактуалізації, яке представники 

гуманістичної психології (А. Маслоу, К. Роджерс) розглядають як розкриття 

особистістю своїх потенцій і творчих здібностей, подолання негативних впливів 

середовища, які заважають її саморозвитку і самоствердженню. Самореалізація й 

самоактуалізація особистості молодої людини великою мірою зумовлюється 

спрямуванням освітнього процесу  у закладі вищої освіти. Йдеться, зокрема, про 

організацію гуманістично й особистісно налаштованого процесу навчання. 

Як слушно зауважує С. Максименко «…дедалі більшого значення у 

реформуванні освіти надається послідовній реалізації в ній особистісного 

принципу, маючи на увазі надання дієвої допомоги повноцінному розкриттю 

продуктивних можливостей кожного учня (студента) в їхній індивідуальній 

своєрідності та стимулювання гармонійного розвитку (і саморозвитку) 

особистості» [4, с. 7]. 

На думку Г. Балла, орієнтирами такої гуманістично й особистісно 

налаштованої освіти здатні бути поняття (і відображувані ними феномени) 

внутрішньої свободи особистості та особистісної надійності. Коротко 

охарактеризуємо ці поняття. 

Свобода визначається як «сукупність умов, зовнішніх або внутрішніх, які 

сприяють (зокрема, через усунення перешкод) гармонійному розгортанню і 

виявленню різноманітних здатностей особи» [1, с. 1]. Свобода зовнішня 

забезпечується суспільними умовами, тим часом як свобода внутрішня стосується 

особистості, зокрема того, наскільки конкретна особа може зовнішньою свободою 

оволодіти і скористатися. Крім того, розрізняють «свободу від» (негативну 
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свободу) та «свободу для» (позитивну свободу), що великою мірою можуть бути 

розтлумачені через категорії зовнішнього та внутрішнього локусів контролю. 

Спираючись на концепції А. Маслоу та В. Франкла, Г. Балл виокремлює 

наступні психологічні компоненти внутрішньої особистісної свободи: 

 домінуюча роль потреби в самоактуалізації; 

 система цінностей гуманістичної спрямованості; 

 уміння саморегуляції діяльності на основі високорозвиненої рефлексії; 

 високий рівень компетентності як поєднання знань і умінь; 

 реалістичне й неупереджене сприймання світу; 

 характерологічні якості, що сприяють самореалізації особи [1, с. 3]. 

Зазначимо також, що внутрішня особистісна свобода, у контексті 

гуманістичної парадигми, розглядається у комплексі з моральністю та 

особистісною надійністю. Остання розуміється як цілісна якість, що визначає 

готовність особи до надійного виконання тих чи інших суспільних функцій. На 

ціннісно-мотиваційному рівні особистісна надійність розкривається через 

відповідальність особи, а на інструментальному – через психологічну стійкість, 

тобто здатність протистояти життєвим труднощам, несприятливому тискові 

обставин, зберігати здоров’я і працездатність у різних ситуаціях випробовувань. 

Отже, теоретичний аналіз показав, що феномен самореалізації особистості 

тісно пов’язаний з явищами внутрішньої особистісної свободи, особистісної 

надійності, з ціннісно-мотиваційною спрямованістю. Також, в цьому аспекті 

важливими видаються наукові позиції вже цитованого нами Г.О. Балла, який 

констатує, що «…стимулювання розвитку в масовому масштабі якостей, 

характерних для внутрішньо вільної особистості (таких, зокрема, як 

ініціативність, здатність до самостійного навчання й діалогічної взаємодії з 

партнерами, до прийняття рішень і взяття на себе відповідальності за них), постає 

при переході до постіндустріального суспільства економічною й соціальною 

необхідністю» [1, с. 2]. 
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УДК 796.03-051 

Геннадій Єдинак, Володимир Банах 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ДІВЧАТ ПІД ЧАС  

ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Фізичне виховання у закладі вищої освіти (ЗВО) визначає комплекс принципів 

та підходів [7; 12]. Як перспективні та дієві в організації такого освітнього 

процесу, а також формування його змісту, розглядаються персоналізований та 

інтегративний підходи [1-3; 5; 6; 8]. При цьому, рекомендується розглядати 

сутність цих підходів, ураховуючи наявні розуміння відповідних термінопонять 

[9; 10; 13]. 

Беручи до уваги вищезазначене, особливої актуальності набувають питання, 

пов’язані з визначенням різних характеристик організму на сучасному етапі для 

подальшої персоналізації інформації про поточний стан та можливості дівчат під 

час навчання у закладі вищої освіти (ЗВО).  

Ураховуючи зазначене, провели дослідження на емпіричному рівні. Для цього 

було використано комплекс адекватних методів дослідження, зокрема: із 

загальнонаукових – аналіз, синтез, систематизацію, узагальнення [4; 11], 

інформації понад 70 документальних і наукових літературних джерел. Із медико-

біологічних використали: пульсометрію (визначали частоту серцевих скорочень 

(ЧСС) у спокої, після дозованого фізичного навантаження і під час відпочинку 

після навантаження), для встановлення значень індексу Робінсона (ІР), Мартіне-

Кушелевського (індекс М-К); сфігмоманометрію (для визначення  АТ) за 

допомогою сфігмоманометра «Microlife»; динамометрію кистьову (для 

визначення силового індексу (СІ) за допомогою кистьового динамометра «ДК–

140»; спірометрію(для визначення життєвої ємності легень (ЖЄЛ) і життєвого 

індексу (ЖІ) із використанням  водяного спірометра; антропометрію (для 

визначення маси тіла); степергометрію (для визначення загальної фізичної 

працездатності) при використанні Гарвардського степ-тесту (ІГСТ) [4; 11]. Крім 

цього, було застосовано педагогічні методи, зокрема педагогічний експеримент, 

який за змістом був констатувальним, а також методи математичної статистики. В 

останньому випадку це були, передусім методи одномірної статистики, що 

дозволяли встановити середнє арифметичне, його помилку, стандартне 

відхилення,  характер розподілу індивідуальних результатів у вибірці, а також 

непараметричний критерій Вілкоксона для порівняння двох середніх у пов’язаних 

вибірках із застосуванням меж на рівні α=0.05.  
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Що стосується організації дослідження, то воно передбачало проведення 

визначених функціональних проб і тестів за участі 100 дівчат, вік яких на початку 

дослідження становив 17,4±0,9 років. Дослідження проводили двічі протягом 

навчального року, а саме у вересні-жовтні та травні-червні. При цьому, було 

виконано положення Гельсінської декларації (WMA-2013) про етичні засади 

медичних досліджень за участі людей (протокол затверджений комісією з етики 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка). 

Проведеним дослідженням було встановлено, що на початку навчання 

розподіл у вибірці індивідуальних результатів більшості тестів і проб відрізнявся 

від нормального. Про це свідчили значення λ-критерію Колмогорова-Смирнова, 

адже знаходились у межах  від р <0.10 до р >0.20 [11; 15], адже за одержаним 

спочатку значеннями коефіцієнтів асиметрії та ексцеса не вдалося одержати 

однозначну інформацію про характер розподілу індивідуальних результатів 

дівчат. У зв’язку з цим у подальшому було використано критерій Вілкоксона.  

Що стосується динаміки досліджуваних показників протягом навчального 

року, то тут одержали дані, які засвідчили існування певних особливостей. 

Передусім, виявлені зміни були декількох видів: суттєво погіршувалося значення 

показника або відзначалося тільки певною тенденцією до зміни, зокрема 

позитивною чи негативною. Про тенденцію говорили у випадку, якщо зміна була 

статистично недостовірною. 

Розглянувши із зазначеної позиції одержані емпіричні дані відзначаємо, що 

протягом першого року навчання у дівчат відбулося погіршення ЖЄЛ на 5,8 % та 

ЖІ на 8,8 % (р <0.05). Обидва показника відображали стан функціонування 

дихальної системи дівчат, а саме перший засвідчував обсяг кисню, який можуть 

одноразово одержати легені, а другий – стан забезпечення організму киснем.  

Інші досліджувані показники відзначалися тільки певною тенденцією до зміни. 

Так, позитивною вона була у зміні ЧСС після виконання дозованого 

навантаження: зменшення значення склало 3,8 %  (р >0.05), а це свідчить про 

поліпшення функціонування серця. 

Аналогічний результат, але з іншою величиною зміни (5,1 %), одержали у 

стані функціонування серцево-судинної системи в спокої: значення ІР на початку 

становило 86,5±2,11 у.о., наприкінці – 82,1±1,96 у.о. (р >0.05);  менше значення 

цього індексу свідчить про  кращий результат.  

Позитивну тенденцію виявили також у зміні ІГСТ, а саме приріст значення 

показника в дівчат становив, у середньому, 2,7 % (р >0.05). 

Інші досліджувані показники відзначалися негативною тенденцією, зокрема 

систолічний АТ, ЧСС у спокої, індекс М-К, СІ. При цьому, у першому випадку 

зменшення склало 2 % (р >0.05), але значення не виходило за межі визначеної 

фахівцями  норми, що дозволило розглядати зміну як позитивну тенденцію.  

Не конкретизуючи зміни у зазначених показниках відзначимо тільки, що вони 

засвідчували відмінну від необхідної тенденцію до змін у стані діяльності серця в 

спокої, серцево-судинної системи після дозованого фізичного навантаження 

(індекс М-К) та стані розвитку скелетних м’язів, а отже надлишкового 

накопичення у них структурно-енергетичних потенціалів, як передумови робочих 

можливостей м’язів (СІ).  
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Виявлену динаміку забезпечували значення показників, за якими є можливість 

оцінити рівень, досягнутий певним органом або системою організму в стані свого 

функціонування (табл. 1).  

 

Таблиця 1. 

Рівень вияву досліджуваних функціональних показників у дівчат під час 

першого року навчання у ЗВО 

Показник На початку Наприкінці 

ЖЄЛ норма Норма 

Систолічний  АТ норма Норма 

ІГСТ c C 

Індекс М-К  с С 

ЖІ н. с н  

СІ н. с н. с 

ІР с C 

П р и м і т к а. Позначено рівні: «с» – середній, «н. с» – нижчий від середнього, 

«н» – низький. 

 

У зв’язку з цим відзначили, що на початку навчального року три 

характеристики, а саме загальна фізична працездатність, діяльність серцево-

судинної системи після дозованого фізичного навантаження та у стані спокою 

відповідали середньому рівню. Два інших показника, а саме які характеризували 

стан забезпечення організму киснем та надлишкового накопичення у м’язах 

структурно-енергетичних потенціалів, відповідали нижчому від середнього рівню.  

Два останніх показника дівчат потрібно було покращувати під час фізичного 

виховання першочергово. Проте одержані дані засвідчили зовсім інший результат. 

Як видно з таблиці, наприкінці навчального року стан функціонування дихальної 

системи ще більше погіршився, досягнувши низького рівня. Стан надлишкового 

накопичення у м’язах структурно-енергетичних потенціалів залишився на рівні, 

яким відзначалися дівчата на початку навчального року. 

Інші досліджувані показники, так само як останній, відзначалися виявом на 

досягнутому раніше рівні, а саме в усіх випадках середньому.  

Аналізуючи одержані дані з позиції причин, що їх зумовили, відзначили 

декілька основних. Одна з них – недостатня ефективність занять з фізичного 

виховання у вирішенні завдання з поліпшення функціональних можливостей 

органів і систем організму. На такій причині наголошує більшість дослідників [2; 

3; 8], а їхні результати певною мірою узгоджуються з нашими. 

Іншу причину вбачали у відсутності  або низькій мотивації дівчат до фізичної 

активності у вільний від навчання час, що реалізується в різних формах 

організації. Одержані дані підтверджують результати інших дослідників [1; 14; 

16], які відзначають, що низькі функціональні показники та фізична 

підготовленість дівчат у період студентства зумовлені, передусім низькою 

мотивацією до занять фізичними вправами. Наслідком цього є гіподинамія, 
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негативний вплив якої на показники організму виявляються вже на початку 

навчання дівчат у ЗВО. 

Висновки:  

1. На початку навчання в ЗВО дівчата відзначаються нижчим від необхідного 

рівнем розвитку своїх функціональних можливостей, що значною мірою 

зумовлено недостатньою ефективністю їхнього шкільного фізичного виховання. 

2. Використання протягом першого року навчання чинного змісту фізичного 

виховання не упереджує погіршення стану функціонування дихальної системи та 

вияву на досягнутому раніше рівні стану функціонування серцево-судинної, 

м’язової систем та фізичної працездатності. 

3. Одержані дані засвідчують відмінний від необхідного ефект обов’язкових 

занять з фізичного виховання у поліпшенні функціональних показників дівчат та 

опосередковано про зовнішній тип мотивації або амотивацію щодо реалізації 

фізичної активності у вільний від навчання час. 

Подальші дослідження необхідно скерувати на розроблення заходів, реалізація 

яких сприятиме усуненню наявної негативної ситуації.  
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УДК 378.6: 355-011.3:356. 13–051 (477) 

 

Віктор Слюсарчук, Геннадій Єдинак 

 

СТРУКТУРА ЗМІН У ЗАГАЛЬНІЙ ФІЗИЧНІЙ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ  

ДІВЧАТ – МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У  

ВІЙСЬКОВІЙ АКАДЕМІЇ  

 

Фізична підготовленість дотепер залишається одним із визначальних критеріїв 

успішної професійної діяльності офіцерів усіх воєнізованих формувань не тільки 

в України, але і країнах – членах Північноатлантичного альянсу [1; 5; 9; 10; 12; 

20]. Повною мірою зазначене стосується жіночого контингенту воєнізованих 

формувань [2; 4; 14; 21]. Зокрема, у чинних документальних джерелах [9; 10] 

зазначається, що мета фізичної підготовки дівчат – майбутніх офіцерів полягає у 

формуванні й розвитку якостей, що забезпечують високий рівень індивідуальної 

військово-професійної майстерності сучасного воїна, зокрема миттєвої оцінки 

ситуації, швидкості, точності й маневреності дій, фізичної і розумової 

витривалості. 

У зв’язку із зазначеним важливим та актуальним на сучасному етапі є питання, 

пов’язані зі станом фізичної підготовленості дівчат – майбутніх офіцерів під час 

навчання у військовій академії (ВА), а також причинами виявленого стану та 

шляхами підвищення результатів [20; 21]. 

Ураховуючи зазначене, провели дослідження на емпіричному рівні. Для цього 

було використано комплекс адекватних методів дослідження, зокрема: із 

загальнонаукових – аналіз, синтез, систематизацію, узагальнення [3; 18], 

інформації понад 60 літературних джерел. Із педагогічних методів використали 

http://www.tandfonline.com/author/Coulter%2C+Tristan+J
http://www.tandfonline.com/author/Mallett%2C+Clifford+J
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https://doi.org/10.1080/1612197X.2015.1016085
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педагогічне тестування та педагогічний експеримент, що за змістом був 

констатувальним. Для тестування використали батарею тестів, що дозволяла 

оцінити стан розвитку основних рухових якостей, а саме:  швидкісних (біг 30 м), 

м’язової сили (динамометрія кисті провідної руки), вибухової сили м’язів нижніх 

кінцівок (стрибок у довжину з місця), рухливості у поперековому відділі хребта 

(нахил уперед сидячи), координації у циклічних локомоціях (човниковий біг 4х9 

м), аеробної витривалості (12-хвилинний біг) та статичної силової витривалості 

(вис на зігнутих руках). При формуванні батареї тестів врахували існуючі  

рекомендації [7; 8; 13; 15-17; 22] щодо мінімально необхідної кількості тестів та 

максимально можливої інформації про досліджуваний об’єкт. Сформована 

батарея дозволяла оцінити основні кондиційні якості, деякі вияви координації та 

відповідала існуючим метрологічним вимогам [6; 11]. 

Опрацьовували одержані емпіричні дані адекватними методами математичної 

статистики. Зокрема було використано факторний аналіз для встановлення 

особливостей, якими відзначається структура щорічних змін у загальній фізичній 

підготовленості (ЗФП) дівчат – майбутніх офіцерів під час навчання у ВА. Тут 

необхідно відзначити, що дані, які було використано для одержання матриць 

інтеркореляції – це величини зміни значень у досліджуваних показниках ЗФП 

дівчат, одержані протягом кожного з чотирьох років їхнього навчання у ВА. 

Щодо факторного аналізу, то  застосували його варіант, який передбачав 

виокремлення головних компонент і нормалізацію даних за допомогою варімакс-

обертання. Такі статистичні процедури забезпечили можливість зменшити 

кількість показників, тобто здійснити редукцію даних, а також встановити 

особливості взаємозв’язків між виокремленими показниками, тобто провести 

класифікацію перемінних [23; 24]. Відзначаємо також, що аналізуючи одержані 

матриці інтеркореляції враховували тільки статистично значущі значення 

коефіцієнтів, а саме на рівні α=0.05. 

Що стосується організації дослідження, то вона передбачала проведення 

тестування тих самих 108 дівчат протягом чотирьох років навчання у ВА. 

Тестування відбувалося на початку навчання, наприкінці першого та всіх інших 

років навчання дівчат. Реалізовували тестування у вигляді змагань, що 

проводились у вільний від навчання час за участі уболівальників; останнім 

намагалися стимулювати дівчат продемонструвати свої максимальні можливості. 

Під час організації дослідження були виконані положення Гельсінської декларації 

(WMA-2013) про етичні засади медичних досліджень за участі людей (протокол 

затверджений комісією з етики Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка). 

Результати дослідження засвідчили існування особливостей, якими 

відзначається структура змін у ЗФП дівчат – майбутніх офіцерів протягом 

кожного з 4-ох років навчання у ВА (табл. 1).  
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Таблиця 1 

Особливості структури змін у ЗФП дівчат – майбутніх офіцерів протягом 

навчання у ВА 

1-ий рік навчання 

Загальний внесок у структуру змін загальної фізичної підготовленості – 71 % 

– статична силова витривалість (19,6 %); 

– гнучкість (18,7 %); 

– швидкісні якості (16,9 %); 

– м’язова сила (15,8 %) 

2-ий рік навчання 

Загальний внесок у структуру змін загальної фізичної підготовленості – 

62,3 % 

– статична силова витривалість (21 %); 

– аеробна витривалість (22,1 %); 

– координація у циклічних локомоціях (19,2 %) 

3-ій рік навчання 

Загальний внесок у структуру змін загальної фізичної підготовленості – 55 % 

– гнучкість (16,7 %); 

– вибухова сила (19,9 %) 

– аеробна витривалість (18,4 %) 

4-ий рік навчання 

Загальний внесок у структуру змін загальної фізичної підготовленості – 

60,6 % 

– м’язова сила (24,7 %); 

– швидкісні якості (18,7 %); 

– аеробна витривалість (17,2 %) 

Зокрема, протягом 1-го року навчанняструктура характеризувалася чотирма 

статистично незалежними факторами. Сумарний внесок цих факторів у загальну 

дисперсію становив 71 %, а це свідчить, що внесок інших, тобто невстановлених, 

факторів, був на рівні 29 %. 

Більш детальний аналіз одержаних матриць інтеркореляції засвідчив, що 

частка першого фактору в загальній дисперсії становила 19,6 %. Виокремили на 

цьому факторі одну перемінну, оскільки факторне навантаження тільки цієї 

перемінної, що складало 0,745, було статистично значущим (р <0.05). Містила 

означена перемінна вис на руках, зігнутих у ліктьових суглобах. Ураховуючи 

рухову якість, яку характеризує такий показник, перший фактор інтерпретували 

як «статична силова витривалість».  На другому факторі, внесок якого в загальну 

дисперсію був обсягом 18,7 %, виокремили також одну перемінну, адже тільки 

вона мала статистично значуще факторне навантаження, а саме 0,778 (р<0.05); 

містила перемінна показник, що характеризує таку рухову якість, як гнучкість. 

Ураховуючи зазначене, другий фактор розглядали як «гнучкість». Третій фактор 

із внеском у загальну дисперсію на рівні 16,9 %, характеризувався однією 

перемінною за статистично значущим факторним навантаженням. Такою 

перемінною був біг 30 м, а значення факторного навантаження склало (–0,844). У 
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зв’язку з одержаним результатом третій фактор інтерпретували як «швидкісні 

якості». Четвертий фактор (15,8 %) характеризувався тільки однією  перемінною 

із високим факторним навантаженням, а саме: перемінна містила такий показник, 

як динамометрія кисті провідної руки; значення навантаження становило (–0,921). 

Виокремлений показник характеризував таку рухову якість, як м’язову силу. Тому 

цей фактор розглядали саме як рухова якість – «м’язова сила». 

Протягом 2-го року навчання структура змін у ЗФП дівчат – майбутніх 

офіцерів відзначалася тим, що її на 62,3 % визначало три незалежних фактори, а 

решту 37,7 % становили невстановлені фактори. Перший фактор мав обсяг внеску 

в загальну дисперсію на рівні 21 %. На ньому було виокремлено одну перемінну, 

факторне навантаження якої було статистично значущим і складало 0,756 

(р<0.05). На цій перемінній був представлений вис на руках, зігнутих у ліктьових 

суглобах. Тому перший фактор інтерпретували як «статична силова 

витривалість». Другий фактор відзначався внеском у загальну дисперсію на рівні 

22,1 %, він був представлений також однією перемінною, а містила вона 12-

хвилинний біг на максимальну відстань. Ураховуючи останнє, цей фактор 

інтерпретували як «аеробна витривалість». Третій фактор відзначався внеском у 

загальну дисперсію обсягом 19,2 %. Фактор було представлено однією 

перемінною, що містила показник, який характеризує координацію у циклічних 

локомоціях. Тому цей фактор розглядали як «координація у циклічних 

локомоціях».  

Протягом 3-го року навчання структуру змін у ЗФП дівчат – майбутніх 

офіцерів на 55 % визначало три незалежних фактори, тоді як решта 45 % 

припадала на фактори, що не були встановлені. На першому факторі з внеском у 

загальну дисперсію обсягом 16,7 % найбільшим факторним навантаженням 

відзначалась перемінна, що містила нахил уперед сидячи. Беручи до уваги рухову 

якість, яку характеризує такий показник, перший фактор розглядали як 

«гнучкість». На другому факторі (внесок у загальну дисперсію 19,9 %) також було 

виокремлено тільки одну перемінну. Факторне навантаження перемінної 

становило 0,667 (р <0.05), а містила  вона стрибок у довжину з місця. Ураховуючи 

рухову якість «вибухова сила», яку дозволяє оцінити зазначений тест, другий 

фактор розглядали як «вибухова сила». Третій фактор мав обсяг внеску в загальну 

дисперсію на рівні 18,4 %, він був представлений однією перемінною зі 

статистично значущим значенням факторного навантаження (0,742). Це був 12-

хвилинний біг на максимальну відстань, що дозволило інтерпретувати третій 

фактор як «аеробна витривалість». 

Протягом 4-го року навчання дівчат – майбутніх офіцерів у ВА зміни в їхній 

ЗФП на 60,6 % визначалися трьома незалежними факторами. З’ясували, що на 

першому факторі виокремилась одна перемінна (внесок у загальну дисперсію 

24,7 %), а розміщувалася на ній динамометрія кисті провідної руки. Ураховуючи 

зазначене, перший фактор інтерпретували як «м’язова сила». Другий фактор 

відзначався внеском у загальну дисперсію на рівні 18,7 %. Такий обсяг 

формувала, передусім одна перемінна, а її факторне навантаження становило       

(-0,699). Містила ця перемінна біг 30 м, що дозволило розглядати цей фактор як 

«швидкісні якості». На третьому факторі (внесок у загальну дисперсію 17,3 %), 
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було виокремлено також одну перемінну, а містила вона 12-хвилинний біг на 

максимальну відстань. Ураховуючи одержані дані та рухову якість, яку 

характеризує зазначений показник, фактор інтерпретували як «аеробна 

витривалість». 

Висновки:  

1. Структура змін у загальній фізичній підготовленості дівчат – майбутніх 

офіцерів протягом кожного року навчання у військовій академії відзначається 

особливостями, що пов’язані з кількістю виокремлених факторів, їхніми внесками 

у загальну дисперсію та величинами факторних навантажень.  

2. Одержані дані необхідно враховувати при формуванні змісту фізичного 

виховання дівчат – майбутніх офіцерів, що сприятиме підвищенню їхньої 

мотивації до фізичного саморозвитку та досягненню кращих результатів у 

поліпшенні загальної фізичної підготовленості.   

Подальші дослідження необхідно спрямувати на розроблення методики 

фізичного саморозвитку дівчат – майбутніх офіцерів під час навчання у військовій 

академії для вирішення різних за змістом, але в усіх випадках важливих для 

їхнього професійного становлення і росту завдань. 
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Інна Іванюк  

 

ОСОБЛИВОСТІ ТА КРИТЕРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ЗРІЛОСТІ 

ОСОБИСТОСТІ В СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ 

 

Перед закладами освіти постає завдання у забезпечені оптимальних умов 

саморозвитку особистості, активної життєдіяльності, самореалізації і 

самоактуалізації, побудови адекватного індивідуального стилю життя і діяльності, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671858:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87.%D0%B2%D0%B8%D1%85.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671858:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87.%D0%B2%D0%B8%D1%85.
http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2539671
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становлення особистісної зрілості, готових до подолання життєвих труднощів. 

Труднощі соціалізації молоді на етапі навчання у вузі обумовлені певними 

особливостями. Система навчання характеризується великим обсягом матеріалу, 

самостійністю і відповідальністю. Найбільші труднощі полягають у зміні 

соціальної позиції, зміні способів навчальної діяльності, відносини і стереотипів 

поведінки. 

У зв’язку з цим виникає необхідність вивчення закономірностей становлення 

особистості студента, визначення ключових параметрів цього становлення та їх 

моніторингу на різних етапах навчання у ЗВО. Одним з найбільш прийнятних у 

цьому контексті є поняття психологічної зрілості. 

Проблема психологічної зрілості та її значущість для професійного 

функціонування і розвитку людини (в тому числі – студентів) обговорюється 

українськими і зарубіжними психологами, психотерапевтами, педагогами. Але, на 

нашу думку, багато важливих питань як теоретичного, так і практичного 

психологічного змісту залишаються поза увагою дослідників. 

Пробема становлення особистості, її гармонійного входження у соціальний 

світ завжди виступає актуальним. Важливим аспектом особистісного зростання 

особистості є розвиток особистісної зрілості, що становить головну і неодмінну 

умову успішного майбутнього. Як відомо час навчання у закладі вищої освіти 

збігається з періодом юності і відзначається складністю становлення особистісних 

рис. У цей час розвиваються такі якості особистості, як цілеспрямованість, 

рішучість, наполегливість, самостійність, ініціативність, уміння володіти собою. 

Однак здатність до свідомої регуляції своєї поведінки розвинена ще не повністю. 

Тому вивчення проблеми розвитку особистісної зрілості особистості в цей період 

є важливим для забезпечення якісного навчання. 

Дослідження особистісної зрілості відображено в працях як зарубіжних так і 

вітчизняних науковців: А. Маслоу (самоактуалізована особистість); К. Роджерс 

(повноцінно функціонуюча особистість); в аналітичній психології К. Юнга 

(цілісна особистість); Г. Олпорта, К. Абульханова-Славська, Л. Анциферова, 

О. Бодалев, Д. Леонтьєв, А. Реан та ін. (зріла особистість); М. Боришевський, 

Ю. Гільбух, С. Братченко, О. Завгородньої, Л. Потапчук, Т. Титаренко, О. Штепи 

(особистісна зрілість). 

У психологічному словнику зрілість особистості визначається як досягнутий 

людиною високий рівень розвитку біологічних, фізіологічних, соціальних, 

інтелектуальних, вольових, емоційних, моральних та інших параметрів 

особистості. У генезисі спочатку настає біологічне і фізіологічне дозрівання 

організму, потім психологічна зрілість як показник роботи сенсорних, мнемічних, 

інтелектуальних функцій людини і нарешті – соціальна, моральна, світоглядна і 

професійна зрілість як свідчення її можливостей ефективно здійснювати 

практичну й теоретичну діяльність. Для зрілої особистості характерні почуття 

відповідальності, потреба у турботі за інших людей, здатність до психологічної 

близькості з іншою людиною, до активної участі у житті суспільства [8].  

Багато психологів вважає підлітковий та юнацький вік латентним періодом 

формування особистісної зрілості. Підтвердження цьому знаходимо в працях 

Е. Еріксона, Ж. Піаже, Г. Саллівана, Л. Колберга та ін.  
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Ж. Піаже визначає особистість, як людину, яка вільно, самостійно і 

відповідально визначає своє місце у житті, у суспільстві, у культурі. Долання 

егоцентричності є проявом становлення особистості, а наявність особистості 

обґрунтовує її характеристику – особистісну зрілість. Егоцентричність долається 

внаслідок успішного розвитку та навчання до 12‒14 років. Це дає можливість 

припустити, що цей період є нижньою віковою межею періоду формування 

особистісної зрілості [9, с. 346].  

Е. Еріксон зазначає, що набуття зрілості виявляється у юнацькому віці через 

формування ідентичності. Ідентичність виступає як складне особистісне 

утворення, що має особистісну тотожність, цілісність (відчуття і усвідомлення 

себе незмінним незалежно від зміни ситуації і ролі), спадкоємність свого 

минулого, сьогодення і майбутнього, а також визнання певної межі схожості з 

іншими людьми при одночасному баченні своєї унікальності і неповторності. Він 

стверджує, що ідентичність індивіда ґрунтується на двох спостереженнях, які 

існують водночас: відчутті тотожності самому собі та неперервності свого 

існування в часі і просторі й усвідомленні того факту, що твої тотожність і 

неперервність визнаються оточуючими [4, с. 59]. 

Отже, особистісна зрілість – це складне структурне утворення, яке включає 

певні характеристики: відповідальність у різних сферах діяльності; емоційну 

зрілість; адекватне самоствердження; самореалізацію, самостійність вибору та 

цілепокладання. Воно відрізняє особистісно зрілу людину від особистісно 

незрілої.  

У багатьох дослідженнях зрілість має власні специфічні особливості, які не 

допускають ототожнення дорослісті і зрілості.  

І. Кон повʼязує психологічну зрілість з соціальною зрілістю особистості. 

“Соціальна зрілість особистості – поняття, що фіксує одне з головних досягнень 

процесів навчання і виховання, здійснюваних сім’єю, школою, соціальним 

оточенням, соціумом в цілому. Соціальна зрілість розглядається як стійкий стан 

особистості, що характеризується цілісністю, соціальною спрямованістю 

поведінки у всіх сферах життєдіяльності. Зріла особистість – це людина, яка 

активно володіє своїм оточенням, володіє стійкою єдністю особистісних рис і 

ціннісних орієнтацій, здатна правильно сприймати людей і себе” [5, с. 177].  

О. Штепа до списку психологічних рис зрілої особистості відносить: 

синергічність означає здатність цілісно сприймати світ і людей, розуміти 

взаємопов’язаності суперечностей; автономність виявляється у научінні довіряти 

власним судженням та діяти відповідно до них, наявності власної, незалежної від 

оточення системи цінностей; контактність характеризує здатність швидко 

встановлювати глибокі контакти з людьми; самоприйняття – безоцінково 

позитивне ставлення до себе, незважаючи на свої вади; креативність – здатність 

до загостреного сприймання дисгармонії, створення чогось нового, чого раніше не 

було, творча спрямованість; децентрація– здатність розглядати явища з різних 

точок зору, розуміння і прийняття того, що інші люди можуть сприймати щось 

по-іншому, уміння відтворювати точку зору іншого; толерантність – терпимість 

до різних думок, неупереджене ставлення до людей та подій; відповідальність– 

визнання себе автором певного вчинку і прийняття на себе його наслідків; 
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глибинність переживань – це досвід різноманітних переживань, відчуття гармонії 

зі світом, здатність до вершинних – особливо радісних – та „плато-переживань”, 

за яких набувається нове ставлення до світу; життєва філософія є усвідомленням 

людиною власної реальності в контексті оточуючого світу, в пошуку сенсу життя. 

Змістовими характеристиками життєвої філософії є життєва позиція, життєві 

принципи та життєве кредо.  

Перші п’ять рис – це яскраві ознаки особистості, що самоактуалізується. Проте 

лише за достатньої вираженості наступних рис можна говорити саме про 

особистісно зрілу людину. Все це дозволяє зробити висновок, що особистості, які 

самоактуалізуються, не обов’язково є особистісно зрілими. Водночас сама по собі 

самоактуалізація є одночасно і ознакою, і процесом кристалізації рис особистісної 

зрілості [11, с. 64].  

Б. Ананьев розглядаючи поняття зрілості, виділяє об’єктивні критерії зрілої 

людини, специфічні для різних рівнів аналізу. Так зрілість людини, як індивіда, 

він пов’язував з біологічними критеріями, але вже розумова зрілість і її 

визначення з історичними і соціальними (пов’язані з освітою) критеріями, ще 

більшою мірою ці критерії визначають громадянську зрілість. Зрілість вченим 

розглядається на різних рівнях: індивідному, суб’єкивному, особистісному та 

індивідуальному [1]. 

Г. Сухобська до найважливіших показників індивідуально-психологічної 

зрілості відносить такі здібності: самостійне прогнозування своєї поведінки в 

будь-яких життєвих нестандартних ситуаціях на основі розвинутої здатності 

здобувати потрібну інформацію і аналізувати її стосовно мети; мобілізація себе на 

виконання власного рішення всупереч різним обставинам і внутрішньому 

соціально немотивованому бажанню її припинити; самостійне відстеження ходу 

виконання власних дій і їх результатів; прояв оцінної рефлексії на основі 

сформованої самосвідомості і об’єктивної неупередженої оцінки своїх думок, дій, 

вчинків; до емоційно-адекватної реакції на різні ситуації власної поведінки [10, 

с. 19]. 

А. Реан визначаючи зрілість інтелектуальну, емоційну і особистісну, виділяє 

чотири компоненти зрілості особистості, які є базовими, фундаментальними, 

структуроутворюючими це: відповідальність, терпимість, саморозвиток і 

інтегративний компонент (позитивне мислення, позитивне ставлення до світу, що 

визначає позитивний погляд на світ та формує світогляд) [6]. 

Як зазначає Г. Дьоміна важливою особливістю особистісного розвитку в 

юнацькому періоді є утворення особистісного конструкту зрілості, який 

виявляється у почутті дорослості, готовності до функціонування в дорослому 

світі, самовизначенні через переоцінку системи цінностей. У цей віковий період 

рівень сформованості психічної і соціальної зрілості є основою для вияву 

особистісної зрілості [3].  

Л. Потапчук стверджує, що критеріями проявів особистісної зрілості студентів 

є: інтерперсональна активність, що виражає характеристики вдосконалення 

структури та функцій особистості (саморегуляція, самостійність, креативність, 

інтелектуальність); інтерперсональна конструктивна активність, що виражає 

характеристики вдосконалення способів міжособистісної взаємодії 
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(комунікативність, емпатійність, толерантність, моральність, відповідальність); 

трансперсональна конструктивна активність, що виражає характеристики 

вдосконалості структури самоідентичності (его-ідентичність), самоприйняття, 

трансцендентність, самоактуалізація) [7]. 

Таким чином, психологічна зрілість передбачає поєднання чотирьох основних 

характеристик: активності, аутентичності, відповідальності та автономності, 

що виявляється як прагнення і здатність людини до самовизначення, 

самоприйняття, саморозвитку і творчої самореалізації у будь-якій сфері 

життєдіяльності. Тобто, в якостіпоказників психологічної зрілості можуть 

розглядатися: відповідальна автономність, аутентичність (самоприйняття), 

відкритість новому досвіду (прагнення до саморозвитку і самовдосконалення), 

розвинуті інтелектуальні здібності (зокрема, навчуваність, здатність до рефлексії, 

креативність), здатність до вольової та ціннісно-смислової саморегуляції, 

діяльнісна активність (прагнення до самореалізації), соціально-психологічна 

компетентність і гуманістична спрямованість. Структурними компонентами 

психологічної зрілості є особистісна, інтелектуальна, емоційна та соціальна 

зрілість [2, с. 20].  

Психологічно зріла людина – це суб’єкт, що самоактуалізується у світі, тобто 

особистість, що здатна до самовизначення, самоприйняття, саморозвитку і 

самореалізації. 

Отже, на основі теоретичного аналізу досліджуваної проблеми можна 

виокремити наступні орієнтовні критерії психологічно зрілої особистості: 

здатність брати на себе відповідальність за все, що відбувається в особистому 

житті; емоційна врівноваженість та здатність до емоційної та поведінкової 

саморегуляції; потреба у піклуванні про інших людей; здатність до активної 

участі у житті суспільства і до ефективного використання особистих знань і 

здібностей; готовність до психологічної близькості з іншою людиною; здатність 

до конструктивних вирішень різних життєвих проблем на шляху до повноти 

самореалізації; комунікативна компетентність на основі толерантності і емпатії; 

сформованість і конструктивність загальної позиції щодо способу життя. 

Важливо, щоб ці здатності були присутніми вже у студентському віці, оскільки 

студентські роки збігаються в часі з періодом досягнення людиною фізичної, 

соціально-політичної, юридичної зрілості, з моментом набуття людиною всієї 

повноти прав та відповідальності у вирішенні своєї долі. 
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СПРЯМУВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НА РОЗВИТОК ВЛАСНОГО 

ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ПЕРШОКЛАСНИКІВ НОВОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

Нова українська школа закладає основи всебічного розвитку дитини 

відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей, 

формує цінності та компетентності необхідні для подальшого навчання та життя в 

глобалізованому світі. Державним стандартом початкової освіти передбачено 

розвиток в учнів умінь, серед яких уміння критично мислити, керувати емоціями, 

застосовувати емоційний інтелект. Нова українська школа потребує професійно 

підготовленого вчителя, який обізнаний з психолого-педагогічними науками, 

сучасними технологіями та методиками надання освітніх послуг школярам,  

володіє здатностями впровадження їх у практику [2]. Ефективність роботи з 

першокласниками в значній мірі залежить від емоційного інтелекту учителя, який 

є складовою його професіоналізму. Це важливо враховувати при підготовці 

майбутніх учителів початкової школи. 

В останнє десятиліття на основі наукових досліджень зроблені висновки про 

велику роль емоцій в житті людини. Питання розвитку емоційного інтелекту 

досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені, практики. Серед них Є. О. Діденко, 

С. М. Кондратюк, В. В. Зарицька, Є. В. Карпенко, О. П. Лящ, О. Я. Митник, 

О. О. Новак, М. Р. Савчук, М. М. Шпак та інші. Бачення моделі емоційного 

інтелекту вчителя описали в своїх дослідженнях І. Андрєєва, М. Голубєва, 

С. Дерев’янко, Н. Манойлова та інші [1]. Створені тести для визначення рівня 

емоційного інтелекту (Д. Люсин, Н. Холл та ін.) [7]. Останнім часом з’явилися 

публікації результатів досліджень емоційного інтелекту учнів в контексті завдань 

Нової української школи. Котик Т. М. представила теорію та практику 

формування емоційного інтелекту в учнів початкового навчання, звернула увагу 
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на роль учителя в цьому процесі [1]. Сухопара І. Г. виділила чинники розвитку 

емоційного інтелекту молодших школярів відповідно до завдань сьогодення 

[6].Емоційному інтелекту як чиннику професійного становлення майбутнього 

вчителя приділила увагу Ракітянська Л. М. [5]. Емоційний інтелект – поняття, яке 

потребує узгодженого визначення наукою. Більшість дослідників розглядає його 

як «сукупність емоційних здібностей, що зближує його з емоційною 

компетентністю, яку можна та потрібно розвивати» [1, с. 22]. Це стосується 

здобувачів як початкової, так і здобувачів педагогічної освіти. Професійний 

стандарт «Учитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» 

визначив компетентності вчителя, для яких характерна емоційна складова [3, 4]. 

Лише педагог високого емоційного інтелекту та професіоналізму зможе якісно 

виконати завдання, які стоять перед освітою молодших школярів, зокрема 

першокласників. Велике значення має усвідомлення майбутніми вчителями 

особливостей початку навчання учнів у початковій школі, який кардинально 

змінює спосіб буття дитини, оскільки змінюється соціальна ситуація в її розвитку. 

Дитина  піддається стресу, де поєднуються радощі, здивування, тривога, 

розгубленість, напруження. Ці зміни збігаються з початком другої фізіологічної 

кризи організму дитини. Емоційно-вольова сфера зазнає змін. На характерних 

показниках оптимального рівня емоційного інтелекту дітей молодшого шкільного 

віку акцентує увагу дослідниця Котик Т. М.: самостійна ідентифікація власного 

емоційного стану, намагання зрозуміти емоційний стан близьких людей, 

розвинуті рефлексивні здібності, уміння аналізувати мотиви вчинків інших 

людей, самостійний контроль власного емоційного стану, вияв наполегливості у 

досягненні мети та емпатійне ставлення до оточуючих, наявність стабільного 

позитивного настрою та стійкої внутрішньої настанови на комунікацію [1]. Наука 

стверджує, «що емоційний інтелект оперує знаннями, що його легко набути в 

процесі навчання» [1, с. 23]. Створення в Новій українській школі психологічно 

безпечного середовища для першокласників, супровід діяльності дітей учителем 

високого  емоційного інтелекту забезпечить їх потреби: отримувати нові знання 

та практичні навички під час гри, групової роботи, робити власний вибір, 

зміцнювати позитивне ставлення до оточуючих, розвивати емоційний інтелект. 

Складовими емоційного інтелекту є розвиток інтелектуальних, моральних та 

естетичних почуттів. В результаті організації активної пізнавальної діяльності 

першокласників, побудованій на життєвому досвіді та емоційно-чуттєвій сфері 

розвиваються інтелектуальні почуття. Здобувачі педагогічної освіти мають 

усвідомити важливість перших днів дитини в школі, які сприяють розвитку 

моральних почуттів (поваги, підтримки, прихильності, розуміння, симпатії), 

розвитку емоційно-вольових рис характеру. Естетичні почуття розвиваються під 

час ознайомлення з творами мистецтва. Кінцевим у формуванні емоційного 

інтелекту стає самостійне прийняття рішення через осмислення емоцій. Варто 

зауважити, що першокласники можуть досягати вищого рівня емоційного 

розвитку за умов формування в них емоційної обізнаності, умінь аналізувати 

емоційний стан власний та інших людей, розвитку умінь створювати 

самомотивацію для керування негативними емоціями та розвитку емпатії. 

Надзвичайно  актуальними в наш час є слова В. Сухомлинського про те, що, 
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«учитель повинен уміти створити в учнів внутрішній стан емоційного піднесення, 

інтелектуального натхнення, бо без цього заняття спричинятимуть тільки 

байдужість, й нечутлива розумова праця приноситиме тільки втому».  

Професійна діяльність педагога емоціогенна, бо має високий ступінь 

складності, напруження, відповідальності, активної міжособистісної взаємодії. 

Емоційний стан учителя впливає на його професіоналізм, стан здоров я і 

поширюється на учнів, колег, батьків. Емоційний інтелект – «це показник 

здатності до спілкування, уміння усвідомлювати власні емоції та розуміти 

почуття інших людей, це взаємодія емоційних, когнітивних, поведінкових та 

мотиваційних особливостей особистості, спрямовані на розуміння власних емоцій 

і емоційних переживань інших людей, підпорядкування емоцій розуму, що сприяє 

самопізнанню та самореалізації через збагачення емоційного та соціального 

досвіду» [1, с. 17]. Для особистості високого рівня розвитку емоційного інтелекту 

характерними є здібності розуміти власні емоції та керувати ними. Усвідомлення 

здобувачами професії вчителя розвитку власного емоційного інтелекту як основи 

розвитку його в дітей є вагомим чинником ефективної майбутньої педагогічної 

діяльності. 

Тестування студентів других курсів спеціальності 013 Початкова освіта КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради (90 респондентів) на 

визначення емоційного інтелекту (тест Н. Холла) засвідчує, що в них переважає 

середній інтегрований рівень емоційного інтелекту: середній рівень емоційної 

обізнаності, самомотивації та управління емоціями, середньо-високий рівень 

емпатії та розпізнавання емоцій інших людей. Як показує аналіз та опитування, 

викладачі психолого-педагогічних дисциплін КЗВО «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради постійно звертають увагу на цю складову в 

наданні освітніх послуг майбутнім учителям під час навчальних занять 

(теоретичні основи, практична діяльність), різних видів педагогічної практики 

(методичний супровід), організації виховних заходів в ЗВО (консультування). 

Викладачі демонструють власний емоційний інтелект у партнерській взаємодії зі 

здобувачами освітніх педагогічних послуг, який спрямованій на рефлексію та 

саморозвиток. Важливо, щоб кожен здобувач педагогічної освіти оволодів 

системними знаннями про норми та культуру педагогічного спілкування, 

уміннями запобігати конфліктам, досягаючи компромісів, уміннями визначати 

проблеми і знаходити шляхи їх розв’язання. Педагогіка партнерства будується на 

продуктивній комунікативній взаємодії, усвідомленні цінності здоров’я, сприянні 

індивідуалізації особистості.  

Отже, важливим завданням викладачів у формуванні емоційної складової, як 

необхідної професійної компетентності здобувачів педагогічної освіти, має стати: 

спрямовування майбутніх учителів на усвідомлення значення умінь та розуміння 

способів розвитку власного емоційного інтелекту; ознайомлення з прийомами 

здійснення самооцінювання діяльності з подальшого розвитку емоційного 

інтелекту: ознайомлення з особливостями розвитку емоційного інтелекту у 

першокласників та засвоєння відповідної методики;  мотивація студентів до дій та 

надання їм вчасної ефективної допомоги. Майбутні вчителі мають постійно 
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працювати над удосконаленням свого емоційного інтелекту для досягнення 

високої педагогічної майстерності.  
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ФУНКЦІОНАЛЬНА СИМЕТРІЯ ТА АСИМЕТРІЯ ПІВКУЛЬ ГОЛОВНОГО 

МОЗКУ ЯК ЧИННИК ЯКОСТІ БУТТЯ ОСОБИСТОСТІ У СВІТІ 

 

Анотація. Людина народжується з симетричною діяльністю півкуль головного 

мозку, але в ході соціалізації та акультурації настає дуже залежна від культурного 

середовища асиметрія півкуль головного мозку. Притаманна західній культурі 

функціональна асиметрія півкуль головного мозку з перевагою лівої півкулі часто 

принижує роль правопівкульної образно-емоційної саморегуляції життєдіяльності 

людини, що іноді призводить до психосоматичних недугів. Природна 

функціональна симетрія півкуль головного мозку часто порушується соціальною 

акультурацією, що проявляється дисгармонією правопівкульної ієрархії смислів 

та лівопівкульної «Я-концепції». 

Ключові слова. Природа людини, спонтанність, спонтанність, симетрія й 

асиметрія півкуль головного мозку, психіка, підсвідомість, образ світу, образно-

емоційна саморегуляція, пікові чи межові переживання, потоки психіки, 

спонтанність. 

Постановка проблеми. Великі, відкриті, складні та нелінійні системи, а 

такими є організм, особистість і її психіка, в певну мить часу та в певному місці 

можуть розвиватися непередбачувано, спонтанно, творчо. Життя людини як 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text
https://www.auc.org.ua/sites/default/files/sectors/u137/standart_uchytelya_pochatkovoyi_shkoly.pdf
https://www.auc.org.ua/sites/default/files/sectors/u137/standart_uchytelya_pochatkovoyi_shkoly.pdf
http://kadry.co/test-holla/
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складної, відкритої та нелінійної системи, яка має підсистемами сому й психіку, є 

спонтанним обміном речовин, енергії  та інформації між нею та оточуючим 

середовищем; цей обмін має неусвідомлену інстинктивно-спадкову підоснову, яка  

забезпечує  двохсторонній взаємозв’язок тіла і психіки.  

Цілісна взаємодія первісної людини з конкретними обставинами її буття у світі 

здійснювалася через образно-емоційний відгук у вигляді мобілізаційної стресово-

адаптивної напруженості потенціалів для готовності до боротьби чи втечі, 

адекватне закінчення якого супроводжувалося розрядкою цієї мобілізації ресурсів 

та станом розслабленості. Вибір стресово-мобілізаційної готовності до боротьби 

чи до втечі залежав як від правопівкульної образно-емоційної оцінки обставин, 

так і від індивідуальних особливостей людини, які могли бути спрямовані на 

боротьбу, на втечу, або на пасивно-тривожне перечікування переміни обставин. 

В цивілізованому суспільстві стан психосоматичної готовності до дії у вигляді 

мобілізаційної напруженості ресурсів дуже часто виявляється невідповідним 

сучасним соціальним нормам, тому неадаптивне психофізіологічне збереження 

хронічно невідреагованих емоцій, яке своєчасно не заміщається відгуком дієвої 

розрядки йрозслаблення, може призводити до психосоматичних недугів. 

Найскладнішим для емоційної саморегуляції є відшукування відгуків на 

невизначені обставини, за якими стоїть непосильна для логічного вирішення 

суперечність, що проявляється розбалансуванням нервових процесів збудження й 

гальмування та відбивається на механізмах виникнення емоцій. Найважливішим 

складником мобілізаційного відгуку на екстремальні обставини є приплив крові 

та енергії до серця та скелетних мускулів за рахунок зменшення цього ресурсного 

забезпечення до інших внутрішніх органів, що в разі тривалості такого становища 

заперечно впливає на ввесь організм. Тривала відсутність розрядки тілесно-

емоційного  напруження призводить до психосоматичних розладів. 

Психіка з гармонійною симетрією в діяльності півкуль головного мозку та з 

образно-емоційною саморегуляцією є функціональним органом виживання 

природного людського індивіда в мінливому фізичному світі. 

Мета розгляду виявити ствердний і заперечний вплив функціональної 

симетрії та асиметрії півкуль головного мозку на якість буття особистістю у світі. 

Об’єкт розгляду гармонійна та дисгармонійна взаємодія півкуль головного 

мозку людини. 

Предметом нашого розгляду є взаємодія між півкулями головного мозку, а 

також вплив функціональної симетрії та асиметрії півкуль головного мозку на 

стан психосоматичного здоров’я людини. Гіпотезою нашого розгляду є 

припущення успішної самоактуалізації та самореалізації особистості при 

гармонійній взаємодії півкуль головного мозку навпаки проблемність буття 

особистістю у світі та комплекс меншовартості при дисгармонії півкуль головного 

мозку. Наше завдання ‒ виявити можливості впливу технік тілесно-орієнтованої 

психотерапії на ствердну взаємодію півкуль головного мозку людини. 

Розгляд проблеми. Народжується людський індивід, якому буття особистістю 

не дане, а задане. В ранньому дитинстві людини її півкулі головного мозку діють 

узгоджено й симетрично, забезпечують образне відображення реальних обставин 

та на цій основі безпосередню емоційну саморегуляцію взаємодії зі світом. 
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Людська дитина, в якої нормально розвинені органи відчуття, спочатку  взаємодіє 

із світом на основі правопівкульних потокових чуттєвого образу світу та 

безпосередньої емоційно-спонтанної саморегуляції.  

Первинною в розвитку людини та у її переживанні свого буття тут-і-тепер є 

модальність рухових відчуттів. Психіка як функціональний орган виживання 

живої істоти у мінливому середовищі з’являється у філогенезі для обслуговування 

рухової взаємодії цієї істоти з околишнім середовищем, тобто з відчуттів від 

взаємодії рухів з реальними умовами. Адекватність рухових відчуттів, які 

обслуговуються відчуттями інших модальностей, забезпечувала людині 

успішність виживання. Онтогенетичний розвиток дитини  також розпочинається з 

становлення її рухового освоєння середовища, на оперті якого у неї постає 

чуттєвий (сенсорно-перцептивний) образ світу. 

Психіка як функціональний орган для виживання живої істоти в мінливому 

середовищі розпочала своє становлення з обслуговування рухової взаємодії 

природного індивіда з обставинами, тобто з відчуттів від взаємодії рухів з 

реальними умовами. 

Рухові відчуття є тілесним складником емоцій, а емоційна сфера здійснює 

первинну безпосередню регуляцію взаємодії індивіда зі світом. Емоційна 

саморегуляція покликана повідомляти індивіду про життєву значимість обставин 

та налаштовувати взаємодію із ними. На оперті усвідомлення та осмислення 

тілесно-рухових відчуттів як повідомлень із правопівкульної підсвідомості можна  

діагностувати внутрішнє зіткнення свідомості з підсвідомістю та шукати способи 

його розв’язання. 

Заснована на темпераменті як вродженій динаміці психічних процесів, на 

безпосередній взаємодії органів відчуття з реальними обставинами та на 

посталому на цій основі правопівкульному чуттєвому образі світу, 

правопівкульна підсвідомість буттєвого потоку психіки розвивається раніше від 

лівопівкульної конвенційно-понятійної свідомості рефлексивного потоку психіки, 

на оперті якої поступово постає опосередкована свідомістю картина світу з 

вмонтованою у неї «Я-концепцією». 

На першому щаблі цілеспрямованого досягнення продуктивної взаємодії 

півкуль головного мозку особистості необхідно налагодити діалог буденного 

лівопівкульно-розсудкового (словесно-логічного й дискретно-дискурсивного) 

мислення з правопівкульно-розумовим (континуально-образно-інтуїтивним) 

мисленням шляхом входження в природний і здоровий змінений стан психіки, в 

якому взаємодія півкуль головного мозку по переробці відомостей про світ 

відбувається з перевагою правої образно-емоційної півкулі. 

Хронічний заперечний дезадаптивний досвід блокує мотивацію пошуку 

альтернатив, долання перепон й досягнення успіху; переконує людину в 

неможливості змінити обставини,  в безвихідності та невідворотності нещастя; 

прищеплює песимізм, пасивність, безпорадність, фаталізм; активує мотивацію 

уникнення невдач й покірності ударам долі; призводить до переживання розпачу 

й  психосоматичних проблем. При великому і хронічному перебуванні організму 

людини в стані активованої симпатичним відділом вегетативної нервової системи 

емоційно-тілесної змобілізованості адаптивні потенції вичерпуються та 
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виснажуються, але у випадку чергування станів напруження і розслаблення 

пристосувальні можливості організму людини можуть зберігатися на 

попередньому рівні, або навіть зростати. 

Людина спочатку відгукується на конкретні обставини правопівкульно й 

підсвідомо і лише пізніше емоційні відгуки усвідомлюються. Шаблони емоційних 

відгуків на типові обставини формуються й закріплюються у ранньому дитинстві 

людини, стають автоматизованими в правопівкльній підсвідомості й виходять із 

свідомого самоконтролю людини. Оскільки правопівкульні емоційно-імпульсивні 

відгуки на обставини відбуваються раніше від усвідомлення емоцій на рівні 

лівопівкульної свідомості, то керувати своїми емоціями людині дуже непросто. 

Розвиток дезадаптивної поведінки, яка супроводжується  травмуючими 

заперечними переживаннями, має невербальне, несвідоме, правопівкульне 

походження, тому і виправляти таку непристосованість потрібно переживально, 

правопівкульно. 

Міжпівкульна інтеграція в мозку як узгодження опосередковуючої 

лівопівкульної (конвенційної, символічно-знакової, словесно-логічної, дискретно-

дискурсивної) свідомості та безпосередньої правопівкульної (образної, 

інтуїтивної, континуальної) підсвідомості проявляється єднанням підсистем, що 

веде до координованості тілесно-фізіологічного, архетипного, емоційного, 

поведінкового, когнітивного та особистісного рівнів самоорганізації, призводить 

до зростання можливостей саморегуляції, відкриває здатності довільної 

мобілізації ресурсів для досягнення потрібних наслідків породжених діяльностей і 

вчинків. 

Західна культура сповідує понятійно-раціонально-вольову поведінку людини, 

недооцінює важливість образно-емоційної саморегуляції в житті людини, вимагає 

самоконтролю у вигляді стримування зовнішнього прояву почуттів, що при 

хронічному прояві може призводити до тілесних захворювань. Психосоматичні 

недуги виникають через конфліктну взаємодію соціального, психічного та 

фізіологічного чинників, коли викликане соціальною подією неадекватна 

стресово-мобілізаційна напруженість накладається на індивідуальну схильність. 

Запобігти можливим психосоматичним розладам можливо збереженням 

гармонійної симетрії між півкулями головного мозку, що досягається розумним 

балансом між правопівкульними видами діяльності (засновані на 

безпосередньому образному відображенні реальності види мистецтва, фізична 

праця, фізична культура) та лівопівкульними (засноване на мові читання, 

засновані на логіці освітні дисципліни, фундована  на мові й логіці праця). 

Правопівкульна підсвідомість часто  виявляє свої хотіння мовою тіла, тому вірно 

проведене тимчасове повернення дорослої особистості в переживання свого 

дитинства, може принести психокорекцій ефект, що використовується  як у цілях 

психотерапії, так і для саморозвитку особистості. 

Тілесна психотерапія має завданням навчити людину вести усвідомлений 

діалог з власною правопівкульною підсвідомістю буттєвого потоку психіки 

заради досягнення узгодженої взаємодії  між нею і лівопівкульною свідомістю 

рефлексивного потоку психіки, тобто тілесна психотерапія має допомогти 

особистості віднайти своє друге «Я», яке вміє підтримувати контакт із власною 
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підсвідомістю, а така узгоджена взаємодія лівопівкульної свідомості 

рефлексивного потоку психіки із правопівкульною підсвідомістю буттєвого 

потоку психіки відкриває доступ особистості до власних глибинних внутрішніх 

ресурсів духовного потоку психіки у вигляді творчих здібностей, інтуїтивної 

мудрості й переживання смислу життя. 

Висновки. Тілесно-орієнтована психотерапія через техніки психічної 

саморегуляції сприяє здійсненню плідного контакту між лівою свідомою та 

правою підсвідомою півкулями головного мозку, що відкриває можливість 

вводити особистість у змінені стани психіки, в яких ця особистість може осягнути  

приховану суть  тілесних сигналів  правої підсвідомої півкулі головного мозку. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНОМУ 

ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

 

Сучасна система освіти та і в цілому діяльність людства постійно оновлюється 

та зазнає змін. Процес інформатизації суспільства безперечно зумовлює процес 

інформатизації освіти: відбувається покращення забезпечення сфери освіти 

теоретично та практично з’являються нові розробки та використовуються нові 

інформаційні технології, які орієнтуються на реалізацію та покращення умов 

розвитку та вдосконалення. З цим змінюються завдання освітньої галузі в 

інформаційному просторі, особистісно-орієнтована система навчання поступово 

приходить до чогось нового і цим вдосконалює навички та збагачує людство, 

приходить на зміну традиційним та класичним методам навчання, набувають 

актуальності технологічні підходи у навчанні. 

Ще з весняного локдауну ми почали наново перевіряти свої компетенції 

дигітального залучення та переглядати свій порядок денний. Влітку ми знайшли 

свій баланс онлайн-форматів та камерних офлайн подій. Восени вже з 

усвідомленим захопленням та напрацьованою звичкою до постійних змін 

системно втілювали оновлені плани в реальність та залучали їх на практиці. 

Спільноти та горизонтальні зв’язки вони вже були в центрі нашої діяльності, 

але стали ще важливішими під час карантину. Нові умови поставили нові виклики 

– обмеження в пересуванні зупинили нашу улюблену номадичність, бум онлайну 
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мотивував тестувати формати для дигітального кочівництва. З цього почала 

складатися цікава мозаїка, над якою ми продовжимо працювати в цьому році. 

Дистанційні освітні ресурси дають можливість безпосереднього в спілкуванні 

студентів з викладачем, учнів з учителем (онлайн), неперервного контролю якості 

засвоєних знань, здійснення індивідуального підходу в навчанні, адаптації 

навчального матеріалу до особистого темпу засвоєння кожним студентом. 

Навчання може відбуватися в будь-який зручній час, що дає змогу поєднувати 

його з роботою, виконуючи завдання за індивідуальними графіком і розкладом, з 

максимальною зручністю для всіх учасників освітнього процесу[2]. 

Основними принципами системи дистанційної освіти  є: гнучкість, 

модульність, динамічність, адаптивність, неперервність, креативність і 

відкритість. Вона базується переважно на самостійному отриманні необхідного 

обсягу і якості знань та передбачає поєднання широкого спектру традиційних і 

новітніх інформаційних технологій. Використання цих технологій дозволяє 

студентам, учням поповнювати перелік вмінь і навичок, які в подальшому 

визначать успішність людини в будь-якій сфері діяльності. До них відносять: 

- вміння самостійно планувати свою діяльність; 

- вміння приймати рішення, робити вибір і нести за нього відповідальність; 

- вміння працювати в інформаційному просторі (відбирати необхідну 

інформацію, структурувати і використовувати для прийняття рішення по певній 

задачі); 

- вміння подавати результати діяльності з використанням інформаційних 

технологій; 

- навички самоосвіти. 

Успішність дистанційного навчання залежить від ефективної його організації, 

від керівництва самим процесом і майстерності викладачів, що приймають в 

ньому участь. Звичайні лекції можуть бути замінені відеолекціями, слайд-

лекціями; місце практичних занять займають індивідуальні комп’ютерні тренінги 

та лабораторні заняття; підсумковий контроль можна здійснювати за допомогою 

колективного тренінгу, тест-тренінгу, заліку, іспиту. 

Для здійснення дистанційного навчання необхідно подбати про 

мультимедійний супровід курсу, що викладається. Такий курс дозволяє 

поєднувати в собі теоретичну, практичну і контролюючу частини і забезпечувати 

неперервний дидактичний цикл [3, с. 36‒42]. Він може містити текстову, графічну 

або відео інформацію та способи інтерактивної взаємодії з нею. Зазвичай 

мультимедійний курс включає в себе: 

- робочу програму з дисципліни; 

- брошуру з текстами лекцій, уроків; 

- електронний підручник-навігатор; 

- методичні вказівки до вивчення курсу; 

- ілюстровані додатки (відеолекції, презентації, відеофільми); 

- довідники, рекомендовану літературу; 

- контрольні питання з набором типових завдань. 

Підручник-навігатор є електронною версією звичайного підручника або 

посібника із вбудованою інформаційною базою, що дозволяє керувати процесом 
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вивчення матеріалу відповідно до програми у необхідному обсязі і послідовності. 

Він не тільки забезпечує студента необхідними знаннями, але і допомагає обрати 

правильний шлях для їх здобуття, відкриває широкі можливості для самостійної 

роботи. Методичні вказівки допоможуть ознайомитись із змістовною частиною 

підручника та його інформативної базою. Враховуючи недостатній досвід 

використання мультимедійних курсів, на перших порах радимо до електронного 

варіанту підручника додавати і його печатні версії [1, с. 93‒100]. 

Необхідно відзначити, що при дистанційному навчанні значно збільшується 

доля самостійної роботи студента, учня. Задача викладача, вчителя координувати 

цю роботу, планувати і розробляти спеціальні завдання і рекомендації.  

Зауважимо, що, окрім основної навчальної мети, технології дистанційної 

освіти дозволяють допитливим студентам, учням дистанційно брати участь у 

наукових конференціях, спілкуватись на наукових форумах і віддалено 

обмінюватись результатами своєї дослідницької роботи. 

Висновок. Розвиток дистанційних технологій є дуже важливим напрямом в 

системі освіти, а зміст діяльності викладача значно відрізняється від 

традиційного. 
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ДОСЛІДНИЦЬКА ФУНКЦІЯ ВЧИТЕЛЯ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД  

 

Загальновідомо, що педагогічну діяльність розглядають як сукупність 

компонентів, які представляють відносно самостійні функціональні різновиди 

діяльності педагога (Сластенин, 2013). Вказане суттєво відрізняє її від класичного 

(психологічного) розуміння діяльності як багаторівневої системи. Структура 

педагогічної діяльності складається із значної кількості компонентів (функцій), 

яка у працях різних фахівців суттєво різниця. Дослідницька (гностична) функція є 

складником всіх класифікацій таких компонентів. Разом з тим традиційно 

науковці не розглядають її як провідний компонент вказаної вище структури 

(Загвязинський, 1976; Краєвський, 1994, Скрипченко,2001; Сергєєнкова, 2007; 

Мешко, 2010). Виключенням є праці (Зимня, 2000; Сластенин, 2013). Їх автори 

вважають, що необхідно звернути особливу увагу на дослідницьку функцію бо 

вона представляє значний інтерес для вчителя. Таки самі науковці дають 

розширену характеристику вказаному компоненту структури педагогічної 
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діяльності. В.А. Сластьонін вказує, що «реалізація дослідницької функції 

потребує від вчителя наукового підходу до педагогічних явищ, володіння 

вміннями евристичного пошуку і методами науково-педагогічного дослідження, в 

тому числі аналізу власного досвіду і досвіду інших вчителів» (Сластенин, 2013). 

І.О. Зимня виокремлює у дослідницькій (гносеологічній) функції чіткі складові. 

Вона вважає, що така функція  «передбачає вивчення змісту і способів впливу на 

інших людей; їх вікових і індивідуально-психологічних особливості; 

особливостей процесів і результатів власної діяльності, її  позитивних якостей і 

недоліків» (Зимня, 2000, с.162). 

Сучасний освітянській простір нашої держави у нормативних документах 

чітко спрямовує вчителя в русло дослідницької роботи. Отже, за унормованою  

дослідницькою парадигмою здійснюється його перехід з позицій суб’єкта на 

позиції суб’єкта-дослідника освітянського процесу. Суттєво розширюється 

розуміння дослідницької функції вчителя у новій українській школі. Так, 

В. Загвязинський (1976) вважає, що практична діяльність вчителя є дійсний 

науковий пошук, що містить достатньо сильні і суттєві дослідницькі елементи. 

В. Краєвський вказує на відмінність між ученим і учителем як дослідниками: 

«…відмінність вчителя (вченого-практика) від ученого теоретика в тому, що 

вчитель не тільки досліджує той або інший процес, явище, але і сам втілює його 

до практики, тобто стає творцем своєї дослідницької ідеї» (1994, с. 97). Згідно з 

вказаною освітянською парадигмою реалізація дослідницької функції вчителя 

охоплює межі від здійснення пошукової діяльності суто педагогічних явищ у 

ЗЗСО до організації свого викладацького життя загалом на основі науково-

дослідницького підходу. Існують декілька праць, які намагаються виокремити 

сучасні складові реалізації дослідницької функції вчителя.  До них відносять не 

тільки дії вчителя, що спрямовані на психолого-педагогічні зрушення у його 

особистості (Рибалев, 2010). Принципово іншими складовими є діяльність в 

межах роботи методичних об’єднань і проходження педагогом процедури 

атестації (Турдиєв, 2016), залучення школярів до дослідницької діяльності (Швир, 

2020) і організація систематичної навчально-дослідницької роботи учнів 

(Карпова,2019). Останні позиції – абсолютно нові і водночас досить актуальні 

аспекти дослідницької функції вчителя, зокрема, біології. 

Підготовка і проходження акредитації освітньо-професійної програми зі 

спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) в Херсонському 

державному університеті спонукали до тісної співпраці викладачів зво і вчителів 

практиків, які керують педагогічною практикою майбутніх вчителів біології. У 

процесі обговорення змісту таких ОПП з’ясувалося, що студенти недостатньо 

готові до організації експериментально-дослідницької роботи з учнями, не мають 

надійних вмінь до організації такої роботи у межах МАН і загалом мають досить 

низький рівень дослідницької компетентності. Побажання стейкхолдерів 

намагалися урахувати під час розроблення ОПП вказаної вище спеціальності для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти. Тому її особливістю стали не тільки 

орієнтація на змістовне наповнення навчальної програми «Біологія і екологія», 10-

11 класи, а і на розвиток дослідницької компетентності майбутніх вчителів. За для 

чого до складу обов’язкових компонентів ОПП увійшли «Науково-дослідницький 
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практикум з біології та екології» і виробнича (науково-дослідницька) практика, а 

також низка вибіркових дисциплін, що містили лабораторні заняття дослідницької 

спрямованості. У окремих обов’язкових компонентах біологічного блоку 

(наприклад, «Теоретичні узагальнення в шкільному курсі біології») навчальна 

програма передбачала дослідницьку діяльність здобувачів щодо впровадження 

теоретичних знань у певні власні методичні доробки щодо навчальної програми 

ЗЗСО. Професійну спрямованість мають і два вище названих обов’язкові 

компоненти (науково-дослідницький практикум и науково-дослідницька 

практика), навчальні програми яких експериментально-дослідницьку діяльність 

здобувачів безпосередньо пов’язують з розробленням ними певного методичного 

забезпечення освітнього процесу з біології ЗЗСО. У ХДУ для підготовки фахівців 

вказаної спеціальності в межах лабораторії активних форм навчання біології та 

екології у позадиторний час активно функціонує група «Цитоеколог». Одним з її 

провідних завдань є вдосконалення дослідницької компетентності майбутніх 

вчителів біології в межах виконання дострокових досліджень з вивчення дії 

чинників довкілля засобами біотестування. Результати експериментально-

дослідницької роботи члени групи впроваджують у різноманітні методичні 

розробки. Прикладом тому – факультативне заняття «Визначення екологічної 

безпечності  похідного спірокарбону», навчальна програма гуртка «АКВА» для 

закладів позашкільної освіти та методичні рекомендації до її проведення, квест 

«Безпечність для біосфери синтетичних хімічних речовин – нових регуляторів 

росту рослин», низка пізнавальних завдань для розвитку поняття «абіотичні 

чинники довкілля», у яких використані результати експериментального 

дослідження щодо вивчення впливу НВЧ засобами фітотестування» тощо. Все 

вказане члени групи піддають апробації впродовж проходження педагогічної 

практики і мастер-класів та профорієнтаційних заходів у лабораторії активних 

форм навчання біології та екології. 

У роботі групи втілені принципи STEM-освіти і відкритої освіти. Організація її 

роботи спрямована на постійне перебуванні членів групи (вік в них різний) у 

науковому пошуку впродовж всього часу підготовки в зво. Вона дозволяє 

вибудовувати кожному із здобувачів індивідуальну освітянську траєкторії, що є 

складової їх загальної професійної підготовки. 

Описані вище особливості підготовки майбутніх учителів біології у 

Херсонському державному університеті – один зі шляхів підвищення 

ефективності підготовки фахівців до здійснення дослідницької функції у сучасних 

закладах загальної середньої освіти. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

Проблеми і перспективи розвитку соціальних комунікацій, комп’ютерних 

технологій та психолого-консультативної діяльності  

 

УДК 159.9.07-057.87 

Тамара Дучимінська 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 

Проблема емоційної саморегуляції є важливою психологічною проблемою, 

актуальною для будь-якої вікової категорії людей, у яких складаються непрості 

стосунки з оточуючими, але особливої актуальності ця проблема набуває в 

студентському віці, адже в цей період формується самосвідомість, власна система 

поглядів, переконань, знань, найбільш повно виявляється здатність студента 

протистояти тим емоціогенним подразникам, які можуть негативно впливати на 

перебіг діяльності та знижувати працездатність.  

Метою роботи є теоретичний аналіз психологічних особливостей емоційної 

саморегуляції навчально-професійної діяльності студентської молоді. 

Регуляція та саморегуляція емоційної сфери є однією з центральних проблем 

філософії, психології та соціології. Теоретичні та експериментальні дослідження 

ролі емоцій та емоційної саморегуляції у різних видах діяльності широко 

висвітлені у працях Л. Виготського, Д. Гоулмана, А. Бандури, Ю. Виноградова, 

К. Абульханової-Славської, С. Рубінштейна, О. Власова, П. Зібельрмана, 

П. Екмана, К. Ізарда, Є. Ільїна, Л. Мітіної, Дж. Мейєра, В. Мясищева, О. Чебикіна, 

Л. Яновської, В. Ямницького, Д. Ельконіна, Я. Рейковського, О. Чебикіна та ін. 

Вчені виділяють багато видів саморегуляції: соціальна, біологічна, 

фізіологічна, психологічна, усвідомлена і неусвідомлена, вольова, виконавча, 

пряма і опосередкована, пізнавальна, особистісна, мотиваційна, інтелектуальна, 

емоційна, рефлексивна, скрита, жорстка і гнучка, індивідуальна тощо [2]. 

Поняття емоційної саморегуляції  у психологічній літературі трактується як 

процес впливу на власний фізіологічний і нервово-психологічний стан;  емоційна 

саморегуляція суттєво залежить від бажання людини управляти власними 

емоціями, почуттями і переживаннями, і як наслідок, поведінкою; здатність до 

саморегуляції емоцій не дається від народження, а розвивається  в процесі життя, 

тобто піддається розвитку і удосконаленню [7].  

В. Зарицька вказує, що саморегуляції емоцій сприяє самоконтроль і 

проявляється у поведінці індивіда. Рівень саморегуляції виступає найважливішим 

індикатором емоційної стійкості, як позитивної психологічної якості людини, яка 

виражається у тому, що емоція у відповідні моменти досягає оптимального 

ступеню інтенсивності, спрямованої на розв’язання поставлених завдань [3]. 

Здатність до саморегуляції – виняткове надбання людини, що із плином 

власного психічного розвитку усвідомлює себе як суб’єкта емоційної сфери, 

спілкування й дії, стаючи в безпосереднє відношення до самого себе та зовнішніх 

чинників. Саморегуляція являє собою замкнений контур регулювання і являється 
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інформаційним процесом, носіями якого слугують різноманітні психічні форми 

відображення дійсності. Залежно від виду діяльності та умов її здійснення вона 

може реалізуватися різними психічними засобами – чуттєвими конкретними 

образами, уявленнями, поняттями тощо [5]. 

Багато дослідників розглядають емоційну саморегуляцію у різному контексті 

та у різних вікових групах: А. Кузьміна розглядає емоційну саморегуляцію як 

умову досягнення спеціалістом продуктивної професійної діяльності; Т. Пашко 

займалася виявленням індивідуально-психологічних детермінантів емоційного 

самоконтролю у старшокласників; Р. Калл займається вивченням здатності 

людини контролювати свої емоції, які проявляються ззовні; Д. Ебі вивчає 

емоційну саморегуляцію у творчих людей, Р. Станкевич досліджує статеві 

особливості емоційної саморегуляції у юнацькому віці тощо [6]. 

Праці В. Давидова, Д. Ельконіна, А. Маркової, О. Чебикіна та ін. присвячені 

дослідженню саморегуляції в навчальній діяльності молодших школярів як 

провідній у цьому віці. На думку цих учених, емоційна саморегуляція є 

новоутворенням молодшого шкільного віку (розвивається довільність процесу 

регуляції власним емоційним станом та поведінкою) [1]. 

Оскільки навчально-професійна діяльність студента є емоційно напруженою, 

то вміння регулювати свій стан надзвичайно важливо. У цей період виникають 

різноманітні емоційні переживання та емоції, розуміння та уміння їх регулювати 

дозволяє студентам поліпшувати ефективність навчальної діяльності, уникати 

стресових ситуацій або пом’якшувати їх дію. Психічні стани визначають 

успішність діяльності студентів, їхнє фізичне та психічне здоров’я. 

Емоційна сфера у студентському віці стає значно багатшою за змістом і 

тоншою за відтінками переживань, підвищується емоційна сприйнятливість і 

здатність до співпереживання. Для емоційної сфери молодої людини характерні 

більша насиченість та гнучкість, зростання керованості та контрольованості, 

більша інтенсивність і стабільність емоцій. 

Проблему з емоціями, пов’язаними з навчально-професійною діяльністю 

студенти називають однією із перших, коли мова йде про труднощі, які 

виникають у їхній життєдіяльності. Емоційна напруженість у процесі навчання 

характеризується переживанням негативних емоцій, надмірним збудженням, 

виснаженням. Це призводить до психологічного стресу, заважає студенту 

об’єктивно оцінювати умови проходження подальшої діяльності. Емоційний 

компонент професійності майбутнього фахівця проявляється в емоційній сфері 

його особистості, обумовленої переживаннями, що відображають його потреби та 

активізують або гальмують його діяльність. Це призводить до стресу, заважає 

змінювати рівень емоційного збудження, об’єктивно оцінювати умови 

проходження подальшої діяльності [4]. 

Як зазначає Л. Яновська, оволодіння навичками та вміннями емоційної 

саморегуляції діяльності студентів у комплексі, а саме розвиток психологічної 

техніки, психологічного тренінгу зі складанням ситуації успіху та аутогенного 

тренування, сприяють ефективному формуванню професіоналізму студентів. 

Регулювання емоцій дає можливість студенту сформувати себе як професіонала, 

наприклад, вільно контролювати емоційну напруженість, справлятись зі страхом, 
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що може виникати у процесі взаємодії та комунікації на рівнях «студент-

викладач», «студент-студент», укріпити впевненість у собі, навчитися приймати 

креативні та ефективні рішення у нестандартних ситуаціях [8]. 

Аналіз наукової літератури показав, що саме в емоціях розкривається 

ставлення особистості до дійсності, до самої себе, через емоційні переживання 

людина усвідомлює свій внутрішній світ, з їх допомогою проходить процес 

самопізнання і через переживання і їх саморегуляцію здійснюється вплив на себе 

та на інших.  

Отже, здійснивши аналіз теоретичних джерел можна стверджувати, емоційна 

регуляція виступає важливим фактором в аналізі особистості, формуванні її 

життєвого шляху, особистісного досвіду, саморозвитку, розуміння самої себе. 

Емоційна саморегуляція полягає не у витісненні негативних образів, а у зміні їх 

на такі, що стимулюватимуть особистість до корисних справ та слугуватимуть 

продуктивному переключенню людини. Це процес вираження емоційно-вольової 

стійкості особистості незалежно від видів ситуацій у які вона потрапляє. 

Оволодіння навичками та вміннями емоційної регуляції у процесі діяльності 

студентів дасть можливість більш ефективно працювати над формуванням таких 

ознак професійності, як: уміння контролювати свої емоційні стани, швидко та 

конструктивно реагувати на поведінку інших людей, уміти шукати вихід із 

складних ситуацій тощо.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів психологічних особливостей  

емоційної саморегуляції навчальної діяльності студентів. Перспективи 

подальшого дослідження означеної проблеми вбачаємо у поглибленому вивчені 

механізмів формування емоційної регуляції студентів.  
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МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО 

РЕКЛАМНОГО ПЛАКАТА 

 

Як відомо, метою застосування реклами є спонукання до певних дій, у тому 

числі продаж певного товару чи послуги, зацікавлювання певними подіями чи 

відтворення вражень від них. У зв’язку з цим перед рекламістами постає проблема 

створення такого рекламного тексту, який би міг представити рекламований 

об’єкт з вигідного боку та зацікавити потенційного споживача. Отже, текст 

реклами є предметом вивчення не тільки з погляду маркетингових компаній, але й 

з погляду стилістики мови, мовних стратегій. 

Рекламний стиль складається з художньо-графічних та вербальних 

компонентів. Останні створюють систему, що складається із ктематоніма 

(вербального компонента товарного знаку, рекламованого об’єкта), слогана 

(рекламного гасла) і власне рекламного тексту [2, с. 14]. Текст, безумовно, є 

одним з найважливіших компонентів реклами. Щоб бути справою корисною й 

прибутковою, реклама має відповідати кращим сучасним зразкам стосовно подачі 

матеріалу, макетування, мовностилістичного оформлення. 

Російські дослідники Д. Розенталь та М. Кохтєв у роботі «Мова рекламних 

текстів» визначають головні риси рекламного тексту: насамперед він повинен 

бути конкретним, цілеспрямованим, доказовим і логічно побудованим, дохідливим, 

коротким, лаконічним, оригінальним, неповторним, цікавим і дотепним [4, с. 56]. 

Для того, щоб рекламний текст відповідав усім вимогам і сприяв досягненню 

мети, рекламіст має використовувати найсучасніші знання з лінгвістики і 

психології, послуговуючись фонетичними, лексичними, синтаксичними, 

стилістичними засобами мови, аби створювати дієвий рекламний текст.  

З метою привернення більшої уваги для свого товару виробники й рекламісти 

зважають на силу слова, тому використовують велику кількість тропів, передусім, 

метафор. Тропи значно збагачують нашу мову. Зокрема вживання метафоричних 

конструкцій у рекламних текстах підсилює їхнє емоційне навантаження, а отже, 

сприяє виявленню підвищеної до них уваги. Метафоричність реклами є однією з 

можливостей створення експресії, бо вона, зазвичай, пов’язана із семантичними 

зрушеннями, що сприяє додатковій експресивній насиченості тексту в цілому.  

Метафори в мові ЗМІ, зокрема в рекламі, розглядали Л. Гвоздиченко (дієслівна 

метафора), Т. Стасюк (метафоричний тип семантичних модифікацій онімів), 

Х. Дацишин (транспортна метафора, класифікація метафор у політичному 

дискурсі), А. Григораш (політична метафора), М. Скиба (типи і функції лексичної 

метафори). Цілий розділ присвячений метафорі в мові реклами в підручнику 

С. Тітц, Л. Коен, Д. Массон «Язык организаций. Интерпретация событий и 
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создание значений». Метафору також поряд з іншими тропами та стилістичними 

фігурами розглядає у своєму підручнику «Текст в рекламе» Ю. Бернадська. 

Метафори – це оригінальні фігури мови, які дозволяють побачити світ по-

особливому. Метафори підкреслюють визначені аспекти знаків або тематичних 

полів, але при цьому приховують інші особливості, що використовується 

рекламістами у процесі створення рекламних текстів. Підкреслюючи цю рису 

метафори, С. Тітц, Л. Коен, Д. Массон стверджують, що в кожній метафорі 

міститься елемент «натяжки» або невідповідності. Це відбувається тому, що будь-

яка метафора перебуває на межі між подібністю і відмінністю [6, с. 63]. У 

рекламному тексті метафоризоване слово повинно вказувати на найсуттєвішу 

ознаку, яка характеризуватиме рекламований об’єкт з позитивної сторони. 

У теорії метафори прийнято розрізняти конвенціональні, або «стерті», 

метафори й креативні, творчі, або «живі», метафори, причому останні мають 

більший вплив на психіку, ніж стерті [7, с. 5–6]. Отже, переважна більшість 

рекламних текстів містить саме креативні метафори, бо вплив на психіку 

споживача є провідним завданням рекламного бізнесу.  

У рекламних текстах на такому різновиді рекламного плаката як білборд 

можна виділити певні типи рекламних метафор, виокремити їх за морфологічним 

принципом. Визначальною за цього підходу вважається категорійна належність 

метафорично вжитого слова. Метафоричні іменники, прикметники, дієслова тощо 

набувають образного значення в різних за компонентним складом контекстах 

завдяки взаємодії з неоднаковими зовнішніми умовами [5, с. 6]. 

Найчастіше в мові рекламного тексту білбордів метафоризуються іменники, 

оскільки вони виконують номінативну функцію. Як правило, метафоризований 

іменник стоїть у називному відмінку, наприклад: Foxmart – гіганттехніки – 

підкреслено великий асортимент техніки. Нерідко іменник уживається в непрямих 

відмінках, зокрема це може бути конструкція Н. в. + Р. в. («Рогань» – справжня 

дружба солоду та хмелюу значенні об’єднання, сполучення; Велмарт – велетень 

низьких цін – акцентується увага на доступній ціновій політиці).  

Продуктивною групою є також прикметникові метафори. З огляду на те, що 

прикметник як частина мови вказує на ознаку, то в рекламних метафорах він 

безпосередньо передає характеристику товару чи послуги. Наприклад: Ломбард 

«Благо» – живігроші даємо у кредит – вказівка на швидкість отримання кредиту 

готівкою; Прості кредити готівкою. Безпаперових монстрів. Без довідки про 

доходи. PlatinumBank – виділення переваг цього банку, у якому не потрібно 

готувати велику кількість паперів задля отримання готівкового кредиту; Vivat – 

магазин чоловічого одягу.Серйозні знижки – заохочення покупців через подання 

інформації про великі знижки на пропоновані товари; Твоя шина. 

Нескінченнийвибір шин – метафоричне змалювання перебільшення заради 

підкреслення показу широкого вибору автомобільних шин; Новий тариф від 

Life:) – «Шалений день» – інформаційне повідомлення для абонентів мобільної 

мережі про новий вигідний тарифний план. 

Дієслівна метафора теж становить широку групу в рекламному тексті. 

З’ясовуючи сутність метафори, Н. Арутюнова наголошує на провідній ролі 

дієслова в процесі метафоризації [8, с. 78]. Дієслово в рекламній метафорі 
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покликане виконувати два основних завдання. По-перше, спонукати реципієнта 

до споживання певного товару чи послуги, наприклад: Познайомтеся з iPad 2. 

Megastore КАРАВАН; а по-друге, підкреслити найпоказовішу особливість об’єкта 

«у дії», наприклад: Гаврилівські курчата. Колисмак перемагає!.. – вказівка на 

смакову якість рекламованого товару; Декатилен вгамує біль у горлі – акцент на 

кінцевому результаті дії ліків; Ssang Yong Korando.Стиль, що підкреслює успіх – 

ототожнення успішності людини з фактом володіння автомобілем рекламованої 

марки; Life.Доплачуємо за розмови – заохочення абонентів мобільної мережі та 

залучення нових абонентів через акції з додатковими грошима на розмови. 

Особливість синтаксичних конструкцій полягає втому, що найпоширенішими 

є метафори-словосполучення, де один компонент, як правило, ужитий у прямому, 

а другий – у переносному значенні, наприклад: Зробиподарунок серцю – 

тонометр Microlife! – окреслюється чітко призначення медичного приладу (для 

серця), використовується слово подарунок задля досягнення ефекту святковості, 

урочистості.  

Широко вживаними є також метафори-речення, які виражають закінчену 

думку й часто виступають у ролі рекламного слогана, наприклад: Прості речі 

рятують життя. Міністерство охорони здоров’я України (соціальна реклама); 

Bounty.Поринь у світ райської насолоди. 

Логічним продовженням ряду метафора-словосполучення та метафора-

речення мала б бути метафора-текст. Про цей метафоричний тип розмірковує у 

своїй статті Х. Дацишин [3]. Такі метафори в мові ЗМІ, радіо- та телерекламі 

поширені й продуктивні є, але в мові зовнішньої реклами, зокрема на традиційних 

плакатах та білбордах це явище малопродуктивне. Наприклад: Свіжі депозити. 

Збирай врожай вже зараз – метафоризований мікротекст, де друге речення 

сприймається як метафора лише в поєднанні з першим.  

Для зовнішньої реклами найпоказовішою рисою є максимальне інформаційне 

навантаження при мінімальній текстовій частині. Саме ця обернено-пропорційна 

формула виключає можливість використання великих інформаційних текстів, 

зокрема й текстів-метафор. Адже проїжджаючи вулицею повз білборд, наприклад, 

водій не матиме змоги швидко перечитати великий рекламний текст і основної 

рекламної мети не буде досягнуто.  

Метафора в рекламному тексті виконує кілька важливих функцій. По-перше, 

вона є підґрунтям для передачі основної ідеї самої реклами, тобто виконує ідейну 

функцію. Наприклад: Технохіт. Територія найнижчих цін – вкладено ідею 

заохотити потенційних покупців вигідними цінами на товари.  

По-друге, метафора може наштовхнути потенційного споживача на потрібну 

думку та спонукати до дії, а отже, виконує спонукальну функцію. У мовному 

оточенні це виражається, наприклад, уживанням дієслів наказового способу, 

зокрема: Фітнес клуб Sport Life.Забронюй свою знижку!; Nokia.Освідчуйся 

яскраво! 

По-третє, метафора породжує нові ідеї та підсилює внутрішню мотивацію, 

зменшує критичність споживача до рекламного тексту й реклами в цілому – 

виконує мотиваційну функцію. Наприклад: Comfy. Девайсно-букетний період / 

Comfy. Технологічно-букетний період – мотивує до придбання технологічних 
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подарунків і девайсів (англ. device – пристрій) для жінок до 8-го Березня, що 

підкреслюється метафорою букетний період; Nisan Patrol – ласкаво просимо на 

борт! – звучить нова ідея, бо метафоризований текст містить у собі приховане 

порівняння автомобіля з кораблем, підкреслюючи статус і престижність першого 

[1, с. 100–101]. 

Отже, метафора в рекламному тексті покликана точніше передати сенс явищ, 

підкреслити будь-який новий і важливий аспект. Таким чином, вона вже не є 

характерною рисою тільки поетичної творчості, а потрібна й рекламі для того, 

щоб з’єднати минуле з майбутнім, старі теорії з новими. У цілому метафора несе 

додаткові конотації оцінності, емоційності, експресивності рекламного тексту, 

бере участь у семантичному ускладненні лексичного значення слів у висловленні. 

Прикметною особливістю метафори є варіативність її тлумачення. Автори 

підручника «Язык организаций» [6] підкреслюють неможливість контролю 

правильного декодування метафори. Тому авторам метафоричних рекламних 

текстів потрібно особливо уважно ставитися до використовуваних засобів 

образності, щоб уникнути неправильного тлумачення. Метафори в рекламних 

текстах мають бути прості (не розгорнені) та максимально прозорі. Наприклад, 

метафора «Life. Хвилини окрилюють» буде доречною тільки в контексті реклами 

мобільного чи стільникового зв’язку, де додатковий час для спілкування є 

позитивною ознакою, оскільки тривале очікування надання певної послуги за 

інших умов зазвичай дратує споживачів.  

Отже, у рекламних текстах білбордів найчастіше метафоризуються іменники, 

продуктивними граматичними типами є також прикметники та дієслова. 

Синтаксичний аналіз дав змогу виділити такі типи метафор у рекламному тексті, 

як метафора-словосполучення, метафора-речення та рідше – метафора-текст. 

Головні функції метафори в рекламному тексті плаката – це ідейна, 

спонукальна та мотиваційна. Визначальною особливістю метафори є 

варіативність її тлумачення (декодування), що має велике значення для 

правильного розуміння рекламних текстів. Метафори дають змогу рекламодавцю 

звернутися до низки слів, що мають викликати певні асоціації, розкрити певні 

цінності. 

Таким чином, метафора є важливим елементом плакатного рекламного тексту: 

по-перше, вона забезпечує високу інтенсивність впливу на споживача, створюючи 

певний емоційний ефект, по-друге, дає можливість впливати на свідомість 

аудиторії, формувати переконання цільової аудиторії у перевагах рекламованого 

продукту та подій над низкою подібних, що й мотивує споживача на придбання 

рекламованого товару чи послуги або залучення до тієї чи іншої акції. 
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УДК 316.77:007 

Наталія Зозуля 

ВПЛИВ ЕФЕКТИВНИХ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ НА УПРАВЛІННЯ 

РОБОЧИМИ ПРОЦЕСАМИ 

Вивчення соціальної комунікації передбачає ретельну оцінку практик 

повсякденного спілкування між людьми в різних (зазвичай) реальних контекстах, 

таких як професійне та приватне життя людини, відвідування певної установи для 

вирішення особистих чи суспільних потреб, спілкування людини з комп’ютером 

тощо. Науковці, які зосереджують свою роботу в цій галузі, як правило, 

знаходяться в одному з двох напрямків досліджень: дослідники, які 

зосереджуються на тонкощах мови та невербальної комунікації (тобто, як 

правило, ті, хто приєднується до області, яка називається мовою та соціальною 

взаємодією), та науковці які використовують різноманітні методи, певні 

соціально-наукові підходи для оцінки конструкцій та закономірностей, що 

стосуються взаємодії людей між собою. Ці напрямки досліджень можуть сильно 

відрізнятися один від одного, і іноді розглядаються як несумісні, але разом 

дозволяють розкрити складність людської участі. Вони також походять від різних 

традицій, особливо соціологічних, що слідують символічному інтеракціонізму; 

психологічний, з особливим акцентом на когнітивні та емоційні процеси, які люди 

приносять із собою у свої взаємодії; і лінгвістичні, з турботою про мовні практики 

та наслідки таких практик. 

У нашому дослідженні ми зосередимося на основних принципах та 

застосуванні групового спілкування, на етичній співпраці, деяких основах 

соціальної взаємодії в групах, процесах, пов’язаних із взаємодією в організаціях 

та щодо них. 

Уміння професійно спілкуватися має вирішальне значення для того, щоб 

пройти довгий шлях кар’єри, а ще важливіше для того, щоб мати добре 

збалансоване особисте життя. 

Соціальну комунікацію (СК) можна визначити як вибір відповідних 

вербальних та невербальних повідомлень та їх відповідну інтерпретацію в 
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соціальному контексті. СК виконує широкий спектр комунікативних функцій 

різного ступеня складності (наприклад, залучення чиєїсь уваги, коментування, 

обмін інформацією чи емоціями та гумором, суперечки або перемовини). 

Відповідно, СК включає в себе засвоєння взаємності та дотримання правил 

розмови (включаючи навички черговості, дотримання теми або комунікативні 

стратегії поновлення). 

Комунікація на робочому місці відіграє значну роль для успішної роботи будь-

якої компанії. Важливість соціального спілкування на робочому місці можна 

виміряти важливістю спілкування у міжособистісних стосунках. Без цього 

емоційний занепад у взаємодії стає неминучим. В основному, потрібна СК, щоб 

підсилити дух товариства в офісі, без якого конкуренція стає занадто прямою між 

працівниками і антагоністично переливається в контрпродуктивність. 

Спілкування на робочому місці – це не просто розмова з кимось один на один. 

Комунікація на робочому місці полягає в передачі інформації між однією 

людиною або групою людей. Цей процес передбачає використання електронної 

пошти, голосової пошти, текстових повідомлень, телефонних дзвінків, заміток, 

фізичних чатів тощо. 

Переваги соціальної комунікації незаперечні. 

Насамперед СК впливає на продуктивність на робочому місці. Коли 

працівники спілкуються з іншими працівниками або з роботодавцями, вони 

стають більш відповідальними за свою роботу, що призводить до більшої 

продуктивності. Дослідження показали, що робоче спілкування призводить до 

поліпшення показників діяльності компанії. 

СК дозволяє отримати більше задоволення від роботи. Існує два типи 

спілкування, які допомагають досягти більшого задоволення від роботи. По-

перше, ми маємо висхідне спілкування, яке здебільшого складається із зворотного 

зв’язку. Коли начальники та менеджери зможуть вислухати своїх співробітників 

та дати позитивні відгуки, вони виявлять, що їх співробітники будуть мати 

позитивні почуття до свого начальника та своєї роботи. Таким чином і 

працівники, і роботодавці будуть щасливішими. 

Крім того, співробітники також можуть бути задоволені спадним спілкуванням 

(комунікацією згори донизу). Це коли повідомлення та інформація передаються 

через ланцюжок організацій, що працюють, електронною поштою чи на зустрічах. 

Працівники можуть бути задоволені таким типом спілкування, оскільки вони 

будуть знати, що відбувається в їхньому офісі. Це може призвести до кращої 

організації, ефективності процесів, які спрямовані на досягнення компанією 

основної мети. 

Існує багато типів комунікації, але найчастіше на роботі зустрічаємося з двома 

– неформальною та офіційною комунікаціями. 

Неформальна комунікація визначається епізодами взаємодії, які не 

відображають офіційно призначені канали спілкування. Прикладом може бути 

зустріч із колегою біля кулера для води та обговорення планів на вихідні. 

Особисте спілкування між колегами – це чудовий спосіб сприяти співпраці та 

допомогти співробітникам зблизитися. Це дає можливість колегам обговорювати 

не лише питання, пов’язані з роботою, але й інформацію про своє особисте життя, 
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що робить офіс більш схожим на сім’ю. А розмовляючи особисто та 

спостерігаючи за виразом обличчя та мовою тіла співробітників, вони можуть 

продуктивніше спілкуватися та ефективніше передавати ідеї однин одному. 

Офіційна комунікація – комунікація через офіційно призначені канали обміну 

повідомленнями між посадами організації, зміст і форма такої комунікації 

найчастіше визначається керівництвом. Прикладом може бути читання 

розпорядчого документа щодо призначення працівника на іншу посаду або 

спілкування через традиційні ієрархічні структури. 

Все це говорить про те, що комунікація є ефективним інструментом 

управління. Важливістю спілкування на робочому місці часто нехтують. 

Ефективне спілкування – це вміння, яке може розвинути кожен. Розвиток цих 

навичок принесе користь як у роботі, так і поза нею. 

 

УДК 004.7 

Юрій Каун 

 

АДМІНІСТРУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ 

 

Вступ. У Луцькому інституті розвитку людини університету«Україна» для 

студентів 4 курсу викладається дисципліна «Адміністрування компʼютерних 

систем і мереж (КСіМ)». Результатом є формування теоретичних знань та 

практичних навичок щодо проектування, встановлення, конфігурування, 

управління й обслуговування сучасних комп’ютерних мереж та систем. 

Метою дослідження є аналіз загальних аспектів адміністрування КСіМ. 

Основний зміст і результати роботи. Для забезпечення ефективної роботи 

будь-якої мережевої КС необхідно виконувати деякі адміністративні завдання: 

резервне копіювання даних, управління завданням друку, спостереження за 

правами доступу користувачів і заходами безпеки, додавання нового обладнання і 

програмного забезпечення у міру зростання мережі, підключення нових 

користувачів і видалення деяких з наявних і т.д.  

Мережеве адміністрування поширюватися на пʼять основних областей, з 

якими повинен бути добре знайомий адміністратор мережі:  

 управління користувачами ‒ створення і підтримка облікових записів 

користувачів, управління доступом користувачів до ресурсів;  

 управління ресурсами ‒ установка і підтримка мережевих ресурсів;  

 управління конфігурацією ‒ планування конфігурації мережі, її розширення, 

а також ведення необхідної документації;  

 управління продуктивністю ‒ моніторинг і контроль за мережевими 

операціями для підтримки і поліпшення продуктивності системи;  

 підтримка ‒ запобігання, виявлення і вирішення проблем мережі.  

Враховуючи область мережевого управління, можна скласти список задач, за 

виконання яких відповідає адміністратор мережі: створення облікових записів 

користувачів і управління ними; захист даних; навчання і підтримка користувачів; 

модернізація існуючого ПЗ і встановлення нового; архівація; запобігання втрат 

даних; моніторинг і управління простором для зберігання даних на сервері; 
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настройка мережі для досягнення максимальної продуктивності; резервне 

копіювання даних; захист мережі від вірусів; вирішення мережевих проблем; 

модернізація і заміна компонентів мережі; додавання в мережу нових 

компʼютерів.  

Крім цього адміністратор може займатися адмініструванням електронної 

пошти, тоді в його функції додатково входитиме:  

 установка застосувань e-mail і організація центрального поштового сервера;  

 управління доступом до системи пошти і призначення паролів; 

 навчання користувачів процедурам, можливостям, етикету e-mail; 

 виділення достатнього дискового простору на поштовому сервері. 

 виділення користувачу облікового запису. 

Обліковий запис складається з імені користувача і призначених йому 

параметрів входу в систему. Ця інформація вводиться адміністратором і 

зберігається мережевою операційною системою. При спробі користувача увійти 

до мережі його імʼя служить для перевірки облікового запису. 

Обліковий запис містить інформацію, яка допомагає ідентифікувати 

користувача в системі безпеки мережі: 

 ім’я і пароль користувача; 

 права користувача на доступ до ресурсів системи; 

 групи, до яких відноситься обліковий запис. 

Адміністратор в своїй роботі реалізує і іншу можливість ‒ створення для 

деяких користувачів мережевого оточення. Це необхідно для підтримки певного 

рівня безпеки. Адміністратор може створювати профілі (profiles) для управління 

середовищем користувачів, в якому вони опиняться після входу в систему. До 

середовища відносяться мережеві підключення, доступні програми, ресурси, певні 

налагодження елементів інтерфейсу. 

Мережеві операційні системи поставляються із заздалегідь створеними 

призначеними для користувача обліковими записами, які автоматично 

активізуються при установці системи. Зазвичай той, хто встановив операційну 

систему, першим входить в мережу. Увійшовши до мережі з обліковим записом 

адміністратора, він має повний контроль над всіма мережевими функціями. Інший 

стандартний користувач, що створюється програмою установки, називається 

Guest (гість). Цей обліковий запис призначений для тимчасового доступу людей, 

які не є повноправними користувачами мережі.  

Паролі (passwords) забезпечують захист мережевого середовища. Тому перша 

задача адміністратора при установці параметрів свого облікового запису ‒ 

змінити пароль. Тим самим він запобіжить і несанкціонований вхід в мережу 

користувачів із правами адміністратора, і створення ними облікових записів.  

Мережі можуть підтримувати тисячі облікових записів. Виникають ситуації, 

коли адміністратор повинен провести одні і ті ж дії над кожним з цих записів або, 

принаймні, над значною їх частиною.  

Більшість мереж вирішують цю проблему автоматично, пропонуючи 

обʼєднати окремі призначені для користувача облікові записи в один обліковий 

запис спеціального типу, званий групою. Група (group) ‒ це обліковий запис, що 

включає інші облікові записи. Основна мета створення груп ‒ спростити 
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адміністрування. Завдяки групам адміністратори можуть оперувати великим 

числом користувачів так, як ніби вони працюють із одним мережевим 

користувачем.  

Оскільки групи ‒ дуже потужний інструмент адміністрування, при плануванні 

мережі їм необхідно приділяти особливу увагу. Досвідчені адміністратори знають, 

що практично не повинне бути індивідуальних користувачів мережі. Кожен 

користувач розділятиме з іншими певні привілеї і обовʼязки. Привілеї (rights) 

дозволяють користувачеві виконувати в системі деякі дії, наприклад, проводити її 

резервне копіювання. Привілеї відносяться системі загалом і цим відрізняються 

від прав. Права (permissions) і привілеї повинні бути привласнені групам так, щоб 

адміністратор міг поводитися з ними, як із одиночними користувачами.  

Основна відмінність між створенням групи і створенням індивідуального 

користувача полягає в тому, що група повинна “знати”, які користувачі є її 

членами. Тому завдання адміністратора ‒ вибрати відповідних користувачів і 

привласнити їх групі. Простий спосіб надати однакові права великій кількості 

користувачів ‒ привласнити ці права групі, а потім додати в групу вибраних 

користувачів.  

Іноді адміністратору для виключення з мережевого обігу деякого облікового 

запису доводиться його блокувати чи видаляти. При блокуванні обліковий запис 

як і раніше перебуватиме в базі даних облікових записів мережі, проте ніхто не 

зможе з її допомогою увійти до мережі.  

При видаленні облікового запису назавжди видаляються всі повʼязані з ним 

має права і привілеї. При повторному створенні облікового запису з цим же імʼям 

права і привілеї відновлені не будуть. Це відбувається тому, що при повторному 

створенні облікового запису буде створений новий унікальний ідентифікатор 

захисту (SID).  

Після установки і запуску мережі адміністратор повинен бути впевнений в 

тому, що вона працює ефективно. Для цього йому доводиться стежити за 

продуктивністю мережі і управляти всіма чинниками, які впливають на неї.  

Масштаб завдань по управлінню мережею залежить від: розміру мережі; 

чисельності і професіоналізму співробітників, які забезпечують підтримку 

мережі; засобів, що виділяються на підтримку мережі; очікуваної віддачі від 

використання мережі.  

Найпростіший метод забезпечити безвідмовну роботу мережі ‒ щодня 

спостерігати за певними аспектами її функціонування.  

Існує широкий спектр засобів мережевого адміністратора, що дозволяють 

управляти ресурсами локального комп'ютера, загальними мережевими ресурсами, 

а також отримувати статистичні дані і усувати неполадки. Нижче представлені 

деякі найбільш важливі засоби, про які необхідно знати кожному мережевому 

адміністраторові. Деякі з них призначені для всіх, а іншими повинні 

користуватися лише системні адміністратори.  

Системний монітор ‒ це засіб, що дозволяє отримати дані про ефективність 

функціонування обладнання і ПЗ. Він використовується для виконання наступних 

завдань: виконання базових вимірів, із якими порівнюватимуть майбутні 

результати; виявлення ефекту змін в конфігурації обладнання і програмного 
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забезпечення через порівняння нових показників із попередніми вимірами; 

обґрунтування необхідності модернізації обладнання шляхом виявлення 

“вузьких” місць; діагностика проблем швидкодії на локальному і віддалених 

комп'ютерах.  

Більшість мережевих операцій складаються з сумісних дій декількох 

пристроїв. Кожен пристрій на виконання своєї частини операції вимагає деякого 

часу. Якщо деякий пристрій витрачає помітно більше часу в порівнянні з іншими, 

виникають проблеми з продуктивністю системи загалом. Такий “гальмуючий 

пристрій” називають “вузьким місцем”. 

Цей засіб використовується для збирання і відображення у вигляді діаграм 

інформації про диски, файлову систему, процесор, ядро операційної системи, 

управління памʼяттю і мережу.  

Найчастіше “вузькими місцями” сервера є такі пристрої, як процесори, 

мережеві плати, контролери дисків, середовище передачі. Пристрій може стати 

“вузьким місцем” внаслідок того, що воно має недостатню потужність для 

виконання пропонованих завдань, повільно працює або неефективно 

використовується, витрачає більше системних ресурсів ніж треба. Хороший 

моніторинг розпізнає ці недоліки і видає інформацію, яка полегшує пошук 

проблемних компонент.  

Інспектор мережі ‒ це засіб, що дозволяє легко створювати, управляти і 

стежити за віддаленими загальними мережевими ресурсами. Завдяки ньому 

можна зробити ресурс загальним в мережі, припинити спільне використання 

ресурсу, а також відображувати список всіх загальних ресурсів, відкритих файлів 

і підключених користувачів. Також можна примусово закривати файли і 

відключати користувачів, якщо виникне необхідність видалити загальний ресурс. 

Всі ці дії виконуються віддалено через мережу.  

Програмне забезпечення управління мережею, як і більшість мережевих 

компонентів, підкоряється стандартам, створеним виробниками мережевого 

обладнання. Один з таких стандартів ‒ простій протокол управління мережею ‒ 

SNMP (Simple Network Management Protocol). При використанні SNMP програми, 

звані агентами, завантажуються на кожен керований пристрій. Агенти збирають 

статистичні дані, контролюючи мережевий трафік і функціонування компонентів 

мережі. Зібрані відомості зберігаються в базі даних управлінської інформації 

(Management Information Base ‒ MIB).  

До компонентів SNMP відносяться: концентратори, сервери, інтерфейсні 

плати, маршрутизатори і мости, інше спеціальне мережеве обладнання.  

Щоб накопичити інформацію, спеціальна програма, відома як консоль 

управління, регулярно опитує агентів і завантажує інформацію з їх MIB. 

Нагромадивши необроблені дані, програма управління надає інформацію у формі 

графіків, схем і діаграм або пересилає інформацію у вказану базу даних для 

подальшого аналізу.  

Якщо деякий з показників вийде за межі, встановлені адміністратором, 

програма управління сповістить адміністратора, видавши попередження на екран 

компʼютера або відправивши його на телефон. Потім за допомогою консолі 

управління персонал підтримки може провести зміни в мережі. 



Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції 

 114 

Висновки. У дослідженні розглянуто основні області адміністрування, список 

задач адміністратора, керування обліковими записами, автоматизацію 

адміністрування мереж, засоби моніторинг 

 

УДК 004.7 

Володимир Касянчук, Юрій Каун 

 

ВИМОГИ ДО ІНФРАСТРУКТУРИ ІГРОВОГО КЛУБУ 

 

Вступ. З року в рік ігрова індустрія розвивається шаленими темпами. Компанії 

витрачають багато грошей для розробки ігор, надіючись, що перевершать 

конкурентів. На перший погляд, кібернетика і спорт ‒ речі абсолютно 

непоєднувані. Але людина так влаштована, що йому тісно в утилітарних рамках ‒ 

окрім користі завжди хочеться ще чогось, необовʼязкового і легковажного. 

Обчислювальна техніка стала основою для компʼютерних ігор. Проте і проста 

розвага теж не має особливого сенсу, якщо в ній немає місця досягненням і 

змагальності. В результаті компʼютерні іграшки дуже скоро перетворилися на 

майданчик для спортивних баталій. Комп’ютерні ігри перейшли від розваг для 

дітей і способу зайняти вільний час до заробляння грошей. 

Метою дослідження є аналіз вимог до обладнання та інфраструктури ігрового 

клубу. 

Основний зміст і результати роботи. Загалом, кіберспорт, також іменований 

як компʼютерний спорт або електронний спорт ‒ командне або індивідуальне 

змагання на основі відеоігор. 

Онлайн-ігри зʼявилися з появою та розвитком Інтернету. Вважається, що усе 

почалося з мережевої гри Doom, що діяла в локальній обчислювальній мережі. А 

перша ліга кіберспортсменів зʼявилася у США в 1997 р. завдяки популярній грі 

Quake. Проте найпопулярнішою мережевою грою, що перетворила кіберспорт в 

явище світового ладу, стала Counter-strike. 

Сучасні мережеві відеоігри діляться на командні та індивідуальні. 

Кіберспортсмени беруть участь в турнірах, які проводяться через Інтернет або в 

компʼютерних клубах (оффлайн-, LAN-турніри). Онлайн-змагання хороші тим, 

що гравець може брати участь, не виходячи з будинку, причому в декількох 

змаганнях одночасно. LAN-турніри (від Local Area Network, тобто локальна 

мережа) дозволяють створити рівні умови для усіх учасників. А по-друге, 

дозволяють спортсменам поспілкуватися один з одним безпосередньо. На такі 

змагання зʼїжджаються гравці зі всього світу. 

Усі кіберспортивні дисципліни поділяють на кілька основних класів, що 

розрізняються властивостями просторів, моделей, ігровими завданнями і 

необхідними ігровими навичками гравців:  

 шутери від першої особи; 

 колекційні карткові ігри; 

 стратегії в реальному часі; 

 авто/авіа симулятори; 

 командні рольові ігри з елементами тактико-стратегічної гри тощо 
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Враховуючи перегляди кібертурнірів і їхні загальні призові фонди, можна 

виділити наступних лідерів серед esports-дисциплін: 

 Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO); 

 Dota 2; 

 League of Legends (LoL); 

 PUBG Mobile; 

 Hearthstone; 

 Overwatch; 

 FIFA; 

 Fortnite.  

Усі ці ігри мають свої вимоги до комп’ютерно-мережевої інфраструктури. 

Мінімальні вимоги до Counter-Strike Global Offensive (CS^GO): 

 Процесор: Intel Core 2 Duo E6660 / AMD Phenom X3 8750; 

 Оперативна пам'ять: 2 GB; 

 Відеокарта: Nvidia GeForce 7600 GT / ATI Radeon X1600; 

 Операційна система: Windows 7 і вище; 

Але для якісної гри з відсутністю лагів (суттєва затримка між натисненням на 

кнопку клавіатури або мишки і зміною картинки на моніторі) і фрізів (підвисання) 

при високому FPS (кадри за секунду): 

 Процесор: Intel Core i3-9100F/ AMD Ryzen 5 3600  (3.6 - 4.2 Ghz)  

 Оперативна памʼять: 2x8 GB (DDR4 / 2666)  

 Відеокарта: Nvidia GeForce GTX 3070 (8 GB). 

Є ігри і з більшими вимогами до комп’ютерів. Вимоги для мережі 1Гбіт/с, 

широкополосний Інтеренет. Вимоги до інфраструктури: можливість організувати 

командну гру 5 на 5 (мінімум 10 місць). 

Висновки. Розглянуто поняття “кіберспорт”, наведені види комп’ютерних 

ігор, проведений аналіз вимог до обладнання та інфраструктури ігрового клубу. 

 

УДК 159.96 

Інна Кукуленко-Лук’янець 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ОСОБИСТОСТІ ПРИ РОБОТІ З ПСИХОЛОГОМ 

 

У науковій літературі репрезентовано велику кількість спроб дефінітувати 

поняття креативності. Концепція креативності як універсальної творчої здібності 

особистості стала популярною після робіт одного з класиків психології творчості 

Дж. Гілфорда [3]. Учений наголошував на принциповій відмінності між двома 

типами мислення: конвергентним – спрямованим на пошук єдиного правильного 

рішення серед запропонованих варіантів, і дивергентним мисленням – 

зосередженим на генерації якомога більшого спектру можливих рішень. Властиве 

креативній особистості дивергентне мислення автор протиставляє 

конвергентному.  

Підхід іншого американського психолога Д. Джонсона може бути названий 

ситуативним, оскільки дослідник тлумачить креативність як прояв неочікуваного 
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продуктивного акту, здійсненого суб’єктом спонтанно у певній ситуації 

соціальної взаємодії [4]. При цьому суб’єкт розраховує на власні знання і 

можливості. Серед параметрів середовища, що позитивно впливають на творчість 

і сприяють підвищенню рівня креативності, автор вказує на такі як: широке коло 

спілкування, у тому числі й із творчими людьми, демократичні стосунки в 

колективі, сприятливий емоційний клімат. У загальному значенні під 

креативністю дослідник розуміє здатність людини породжувати надзвичайні ідеї, 

ментально віддалятися від традиційних схем, швидко виходити із проблемної 

ситуації.  

Аналіз науково-психологічної літератури з проблем дослідження змісту 

творчої діяльності особистості дозволяє наголосити на необхідності певного 

розмежування понять “творчості” і “креативності” відповідно до їх семантики. 

Термінолексеми “творчість” і “креативність” нерідко тлумачаться як ідентичні за 

змістом. Однак, проаналізувавши етимологію цих слів, їх первинне семантичне 

навантаження, ми дійшли висновку, що для об’єктивності і конкретності 

наукового розуміння необхідно розрізняти їх. Зміст терміну “креативність” 

мотивується такими ознаками, як  гнучкість, варіативність, оригінальність. 

Семантика поняття “креативність”, очевидно, зумовлена 

етнопсихолінгвістичними особливостями  англомовного народу, звідки 

запозичено цей термін. Психолонгвісти стверджують, що кожна нація в одне і те 

ж поняття вкладає різний зміст. У результаті теоретичного аналізу виявлено, що 

одна з основних відмінностей термінолексем “творчість” і “креативність” полягає 

в тому, що поняття творчість передбачає процес розкриття виняткових 

здібностей, таланту, найчастіше в мистецькій, науковій діяльності. Натомість 

“креативність” не завжди співвідноситься з проявами таланту в певній сфері 

діяльності, а скоріше характеризує можливість повноцінної реалізації особистості  

у всіх сферах життєдіяльності.  

На традиційному вітчизняному розумінні поняття “творчість” позначилася 

домінуюча марксистська ідеологія, в основі якої лежить вчення про 

матеріалістичну природу речей. Творчість розумілася як процес розгортання  

людської діяльності, успішність якої оцінювалася матеріальним результатом. В 

англомовних націях визначилась інша система цінностей втілених у суспільну 

ідеологію.  Тому в основу терміна “креативність” покладено слово „The Creator” 

(Творець, Бог, який створив всесвіт і вдихнув життя у всі істоти). Дії Бога є 

креативними. До того ж слово „creature” має спільну основу зі словом  „creative” 

(креативний) і перекладається як „будь-яка жива істота”. Такий переклад свідчить 

про наявність у кожної людини, яка живе, думає, креативного потенціалу, 

незалежно від того, створює вона при цьому матеріальні цінності, бажані для 

суспільства чи ні.  

На нашу думку ідея про наявність креативного потенціалу у кожній людині, 

що закладена у семантиці самого поняття „креативність”. Так, The Creator (Бог 

або Творець)  втілив свій потенціал створивши creature (Людину), яка, реалізуючи 

свій creative (креативний) потенціал, здатна піднятися на найвищий рівень, 

наблизитися до першотворця, досягнути просвітлення, або інсайту, пізнати 

самість. Мова йде не стільки про шлях релігійного прозріння, скільки про 
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можливість на основі розкриття внутрішнього потенціалу розширити рамки 

свідомості, а також про більш об’ємне і змістовне осягнення навколишнього 

світу. 

Практика зобов’язує орієнтуватися на зміст і динаміку найбільш загальних 

компонентів структури особистості. Насамперед, ми виходили з припущення про 

наявність креативного потенціалу в кожній особистості, тобто в кожному учневі 

або студентові, з яким потрібно взаємодіяти на навчальних заняттях. Тому ми 

визначаємо креативний потенціал як домінуючий (центральний) компонент 

структури особистості. Зміст такого розуміння креативного потенціалу значною 

мірою перегукується із змістом архетипу самості в аналітичній психології. На 

думку К. Г. Юнга, самість є втіленням найповнішого людського потенціалу і 

регулятором психіки. Переживання самості характеризується нумінальністю 

релігійного одкровення, тому автор образно визначає її „богом у нас” [2] . Саме 

це, на наш погляд, вказує на первісну наявність креативної функції і креативного 

потенціалу в кожного суб’єкта. Креативний потенціал поєднує сфери свідомості і 

несвідомості, оскільки частина його усвідомлюється суб’єктом, а частина 

перебуває за межами свідомості. Повноцінна і гармонійна реалізація 

особистісного потенціалу передбачає усвідомлення і подальше втілення у 

дійсність усього змісту креативної сутності суб’єкта. 

Певною мірою ідею першоджерела у людській душі продовжив А. Адлер 

ввівши у психологію поняття „креативне Я”. На думку автора, креативна сила Я 

важко піддається опису, оскільки суб’єктом презентуються її прояви, а не вона 

сама. Це дещо середнє між стимульним впливом на людину і реакцією людини на 

нього. Згідно з ідеєю креативного Я людина сама творить свою особистість із 

своєї спадковості та досвіду. Запропоноване А. Адлером поняття є джерелом 

внутрішньої сили людини, що здатна створити динамічну, єдину особистість, якій 

притаманний унікальний стиль. Креативне Я надає життю сенс, оскільки створює 

мету і засоби її досягнення. Крім того, воно є активним началом людського життя, 

дещо відмінним від старого поняття „душа”. 

Паралельно А. Адлер досліджував ще одне поняття, а саме життєвий стиль 

особистості, який важко відмежувати від креативного Я. Життєвий стиль є 

провідним ідеографічним принципом, який пояснює унікальність людини і 

притаманний кожному, проте немає двох людей з однаковим стилем життя [1]. 

Таким чином, креативність передбачає здатність особистості до 

конструктивного, нестандартного мислення і поведінки; уміння приймати 

ефективні, оригінальні рішення; здатність творчо ставитися до свого життя і 

професійної реалізації. Креативність більше співвідноситься з поняттям 

самоактуалізації у трактуванні К. Роджерса, зокрема з реалізацією суб’єктом 

свого потенціалу, для того, щоб стати повноцінно функціональною особистістю. 

Всебічне розкриття особистості, на думку автора, характеризується відкритістю 

до нового досвіду, умінням прислухатися до власної інтуїції, відчуттям волі, 

високим  рівнем творчості. 

У психоаналітичній теорії творче освоєння світу (у міфологічних творах, 

фантазіях) детермінується витісненими несвідомими імпульсами, характер їх 

сублімації визначає творчий результат. У мистецтві несвідоме набуває своєї 
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самостійності в символічній формі, котра має здатність проявлятися у фантазіях, 

міфах, казках, снах, художніх та живописних творах мистецтва. Мистецтво, на 

думку З. Фрейда, це своєрідний засіб примирення двох опозиційних принципів 

“реальності” і “задоволення” шляхом переведення витіснених із свідомості 

людини соціально неприйнятних імпульсів у творчу ціль. Мистецтво сприяє 

пом'якшенню реальних життєвих конфліктів і підтримці психічної рівноваги, 

тобто виступає в ролі своєрідної терапії, що веде до усунення болючих симптомів. 

У психіці художника це досягається шляхом творчого самоочищення і 

розчиненням несвідомих потягів у соціально прийнятній художній діяльності [5]. 

Психолого-педагогічна практика сприяє виявленню основних чинників, які 

заважають розкриттю креативного потенціалу суб’єкта. Найперше, це високий 

рівень конфліктогенності, який  спричинює актуалізацію системи психічних 

захистів. Деструктивні функції психічних захистів проявляються у надмірній 

неусвідомлюваній тривожності, ригідності психіки, що детермінує несприятливу 

психологічну атмосферу в колективі.  Діагностика особистісної проблематики і 

подальше опосередковане її коригування сприяють актуалізації творчої 

активності особистості. Креативний аспект майже невід’ємний від попередніх, 

оскільки вирішення будь-якого творчого завдання включає елемент діагностики, а 

виявлення суб’єктом своєї проблематики та усвідомлення її сприяє 

ненав’язливому коригуванню.  
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УДК 004.7 

Олександр Килюшик, Юрій Каун 

 

СТВОРЕННЯ ВИСОКОШВИДКІСНОЇ МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Вступ. Всесвітня тенденція до обʼєднання компʼютерів у мережі обумовлена 

поруч важливих причин, таких як прискорення передачі інформаційних 

повідомлень, можливість швидкого обміну інформацією між користувачами, 

одержання і передача повідомлень, можливість миттєвого одержання будь-якої 

інформації з будь-якої точки земної кулі, а так само обмін інформацією між 

компʼютерами різних фірм виробників працюючих під різним програмним 

забезпеченням. 

З розвитком інформаційних технологій та збільшенням кількості контенту 

висуваються вимоги до швидкості передачі даних в мережах.  
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Метою дослідження є аналіз особливостей створення високошвидкісної 

мережі. 

Основний зміст і результати роботи. Найнадійнішою є передача даних 

провідними каналами зв’язку, але цей метод вимагає великих капітальних 

вкладень. Для підприємств, які орендують приміщення, більш важливою 

характеристикою є мобільність (можливість швидкої зміни приміщення). Тому в 

якості високошвидкісної технології була вибрана Wi-Fi 6.  

Сьогодні в світі близько 14,96 мільярдів пристроїв підключається до Wi-Fi. До 

2021 року їх кількість може зрости до 22,2 млрд. Зростаючий обсяг трафіку і 

джерел Wi-Fi сигналу ‒ виклик для бездротових мереж майбутнього. IEEE 

802.11ax (Wi-Fi 6) – новітній стандарт Wi-Fi – покликаний вирішити цю задачу. 

Протягом найближчого десятиліття саме він забезпечить користувачам більш 

швидкий і стабільний бездротовий інтернет. 

Одне з покращень технології ‒ перехід до більш щільної модуляції ‒ 1024-

QAM (квадратно-амплітудна модуляція). Ось як цей параметр змінювався в 

технології Wi-Fi: Крім цього, Wi-Fi 6 використовує OFDMA ‒ ортогональний 

множинний доступ з частотним поділом. Цей метод також використовується в 

мобільному протоколі LTE (4G). Завдяки OFDMA точка доступу може 

обмінюватись даними з декількома клієнтами одночасно, шляхом виділення різної 

частоти для різних клієнтів. Загалом в стандарті також досягнуто більш ефективне 

використання частоти та часу, що збільшує продуктивність передачі даних. 

Зокрема, це стало можливим завдяки властивості точки доступу компенсувати, 

скільки спектру вона використовує для передачі потоків даних нижчої швидкості 

або вищої швидкості різним клієнтам відповідно до їхніх потреб даних.  

Сама швидкість порівняно зі стандартом WiFi 5 (802.11ac) помітно зросла: з 

3,5 Гбіт/с до 4,8 Гбіт/с на каналі 80 MHz з використанням 8 × 8 MIMO (Multiple-

Input, Multiple-Output). Це повʼязано із застосуванням так званої 1024-QAM 

технології, в якій кожному символу відповідає 10 біт, тоді як раніше було 8 біт. 

Збільшилась і максимальна кількість потоків. У попередньому стандарті це було 

максимум 4 MU-MIMO потоки. У новому WiFi 6 ця кількість зросла до 8. Це 

означає, що в мережах, де більшість пристроїв спрямовані в основному на 

отримання, ніж на передачу даних (а більшість домашніх та офісних мереж 

характеризуються цим), можна розраховувати значно стабільніше і швидше 

функціонування мережі. 

Найбільша перевага WiFi 6 ‒ низький рівень затримок. Це повʼязано з 

функціонуванням технології OFDMA (orthogonal frequency division multiple 

access), яка, до певного спрощення, розбиває передачу даних на численні менші 

потоки. Завдяки цьому затримки сигналу значно менші. Таким чином, Wi-Fi 6 

приблизно на 40% швидше та має низьку затримку (< 10 ms). 

Кількість мереж із стандартом WiFi 6, зросте разом із популяризацією 

підключення 5G. Не важко помітити якесь логічне поєднання, у обох технологій ‒ 

малі затримки. Не важко уявити ситуацію, коли підключення 5G, під’єднане до 

маршрутизатора з точкою доступу WiFi 6, буде найкращим вибором для геймерів.  

У клієнтських пристроїв (смартфони, планшети, ноутбуки) з Wi-Fi 6 також 

розігнана швидкість діапазону 2,4 ГГц, який відходить на другий план (обіцяють 
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до 1148 Мбіт/с). Його поступово замінюють більш швидким, але менш стабільним 

5-герцовим сигналом (тут максимальна швидкість до 4804 Мбіт/с), який все ще 

проблемно «проходить» крізь стіни. Творці Wi-Fi 6 розуміють, що повний перехід 

на 5 ГГц займе якийсь час, тому діапазон 2,4 ГГц прискорений, а не скасований 

повністю. 

Wi-Fi 6 отримав нову функцію Target Wake Time, яка покликана зменшити 

витрати енергії у підключених до мережі гаджетів. Target Wake Time аналізує 

кожен пристрій у зв’язці і визначає, чи потрібно йому зараз підключення або 

користувач робить щось інше. У другому випадку функція тимчасово відключає 

Wi-Fi-модуль і економить заряд акумулятора, поки той не знадобиться знову, тим 

самим знижуючи енергоспоживання до семи разів. Зрозуміло, що це значно 

збільшує термін служби батареї. 

І якщо з великими пристроями: ноутбуки, планшети і смартфони, економія 

заряду буде помітна не так сильно, то в середовищі компактних, і часто 

мініатюрних, IoT-гаджетів («інтернет речей») приріст автономності, по ідеї, 

повинен бути значним. 

Wi-Fi 6 став значно краще працювати в людних місцях або домах з великою 

кількістю клієнтів, де у кожного члена сім’ї є по декілька гаджетів, плюс ігровий 

ПК. Новий стандарт збільшує швидкість сполучення більше ніж в чотири рази в 

порівнянні з Wi-Fi 5. Це стало можливим завдяки технології OFDMA (Orthogonal 

Frequency Division Multiple Access) і поліпшеному стандарту MU-MIMO. Перший 

використовується в 4G LTE і замінює технологію OFDM, яка застосовується в 

802.11ac (Wi-Fi 5). 

В OFDM кожен канал в певний момент часу виділяється тільки одному 

користувачеві, тому гаджети змушені конкурувати між собою за канал, а 

підключення відбуваються майже хаотично, адже мережа вибирає пріоритетні 

апарати навмання, обрубуючи або зменшуючи частку інших гаджетів. 

OFDMA поділяє загальний канал на багато дрібних елементів-субканалів, а 

тому роутери і гаджети на Wi-Fi 6 здатні обробити багато користувачів 

паралельно, збільшуючи ефективність використання спектра і підвищуючи 

пропускну здатність кожного підключеного пристрою. 

Технологія MU-MIMO (поліпшена версія MIMO в Wi-Fi 5) використовує 

одночасно кілька антен на роутері, щоб і отримувати і приймати інформацію від 

всіх підключених до нього апаратів. 

У випадку зі стандартом минулого покоління, роутер посилає сигнал на меншу 

кількість пристроїв одночасно, але навіть так не отримує відповідь від них назад 

відразу. Через це підключені клієнти чекають своєї черги на обмін даними, що 

гальмує роботу всіх пристроїв в мережі. 

Новий стандарт Wi-Fi дозволяє використовувати в роутерах шифрування 

WPA3. Розрядність шифрування розширена до 192 біт (в порівнянні з WPA2 з 

його 128-бітами), що сприятливо позначається на захисті слабких паролів, які в 

разі мереж п’ятого покоління зловмисники можуть зламати за лічені секунди. 

Стандарт безпеки WPA3 також оберігає дані підключених користувачів в 

громадських місцях і мережеві пристрої від злому. 
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Висновки. У дослідженні наведена необхідність створення високошвидкісної 

мережі, розглянуто основні характеристики нового стандарту бездротового 

зв’язку. 

 

УДК 004.94 

Павло Ковальчук, Петро Вовк 

 

МОДЕЛЮВАННЯ МЕРЕЖ У CISCO PACKET TRACER 

 

Cisco Packet Tracer є відмінним інструментом моделювання та візуалізації 

мережі, корисним для навчання як студентів, так і системних адміністраторів, у 

яких під рукою немає фізичного обладнання компанії Cisco.   

Програма-симулятор дозволяє налаштовувати (віртуально) різне 

телекомунікаційне обладнання фірми Cisco (комутатори, маршрутизатори, ip-

телефони, шлюзи, сервера, міжмережеві екрану Cisco ASA і багато іншого). 

Інтерфейс простий і зрозумілий, дозволяє створити та налаштувати прості 

мережі в Packet Tracer навіть якщо не володієте глибокими знаннями в мережевих 

технологіях чи обладнанні Cisco. Цю програму використовують для проєктування 

і моделювання мереж, навчання студентів, підготовці до сертифікаційних іспитів 

CCNA/CCNP, отримання практичних навичок пошуку та усунення проблем в 

мережах на обладнанні Cisco. 

Основні можливості Packet Tracer: дружній графічний інтерфейс (GUI), що 

сприяє до кращого розуміння організації мережі, принципів роботи пристрою; 

можливість змоделювати логічну топологію: робочий простір для того, щоб 

створити мережі будь-якого розміру на CCNA-рівні складності; моделювання в 

режимі real-time (реального часу); режим симуляції; багатомовність інтерфейсу 

програми: що дозволяє вивчати програму на своїй рідній мові; вдосконалене 

зображення мережевого обладнання зі здатністю додавати/видаляти різні 

компоненти; наявність Activity Wizard дозволяє мережевим інженерам, студентам 

і викладачам створювати шаблони мереж і використовувати їх в подальшому; 

проєктування фізичної топології: доступне взаємодія з фізичними пристроями, 

використовуючи такі поняття як місто, будівля, стійка і т.д .; широке коло 

можливостей цього продукту дозволяє мережевим інженерам: конфігурувати, 

налагоджувати і будувати обчислювальну мережу. Також цей продукт незамінний 

в навчальному процесі, оскільки дає наочне відображення роботи мережі, що 

підвищує освоєння матеріалу учнями. 

Емулятор мережі дозволяє мережевим інженерам проєктувати мережі будь-

якої складності, створюючи і відправляючи різні пакети даних, зберігати і 

коментувати свою роботу. Фахівці можуть вивчати і використовувати такі 

мережеві пристрої, як комутатори другого і третього рівнів, робочі станції, 

визначати типи звʼязків між ними і зʼєднувати їх. 

На заключному етапі, після того як мережа спроєктована, фахівець може 

приступати до конфігурації обраних пристроїв за допомогою термінального 

доступу або командного рядка. 
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Однією з найважливіших особливостей цього симулятора є наявність в ньому 

«Режиму симуляції». В такому режимі всі пакети, що пересилаються всередині 

мережі, відображаються в графічному вигляді. Ця можливість дозволяє 

мережевим фахівцям наочно продемонструвати, за яким інтерфейсом в цей 

момент переміщається пакет, який протокол використовується і т.д. Крім того, в 

меню «Режим симуляції» мережеві інженери можуть не тільки відслідковувати 

використовувані протоколи, а й бачити, на якому з семи рівнів моделі OSI цей 

протокол задіяний. 

Packet Tracer здатний моделювати велику кількість пристроїв різного 

призначення, а так само чимало різних типів звʼязків, що дозволяє проєктувати 

мережі будь-якого розміру на високому рівні складності. Для моделювання можна 

обрати комутатори третього рівня (Router 2620 XM; Router 2621 XM; Router-PT), 

комутатори другого рівня (Switch 2950-24; Switch 2950T; Switch-PT), мережеві 

концентратори (Hub-PT; повторювач Repeater-PT), кінцеві пристрої (робоча 

станція PC-PT; сервер Server-PT; принтер Printer-PT), бездротові пристрої (точка 

доступу AccessPoint-PT, глобальна мережа WAN). Обрати різні типи звʼязків. 

Можна відстежувати різні типи протоколів (ARP; CDP; DHCP; EIGRP; ICMP; RIP; 

TCP; UDP). 

Кожен пристрій в програмному продукті Cisco Packet Tracer може бути 

налаштований через вікно властивостей, яке викликається по подвійному кліку на 

пристрої. Перша вкладка Physical відповідає за фізичні параметри пристрою. Під 

час налаштування маршрутизаторів і комутаторів в них можна додавати нові 

модулі, в робочі станції і сервери ‒ вставляти мережеві адаптери. На вкладці 

Config можна задавати основні параметри мережевих інтерфейсів (IP-адреси, 

маски підмережі, параметри бездротової мережі та ін.) У мережевих пристроях 

також можна конфігурувати маршрутизацію – статичну або динамічну, у серверів 

– конфігурувати служби. Третя вкладка CLI мережевих пристроїв забезпечує 

доступ до командного рядка операційної системи IOS. У вкладці Desktop робочих 

станцій і серверів містить інтерфейси доступу до різних мережевих параметрів, а 

також кількох клієнтських додатків. 

Отже, Packet Tracer є зручним засобом моделювання мереж передачі даних. 

Робота з симулятором дає досить правдоподібне відчуття налаштування реальної 

мережі, що складається з різних пристроїв. Налаштування мережевого обладнання 

можна проводити як за допомогою команд операційної системи Cisco IOS, так і за 

допомогою графічного інтерфейсу. Завдяки режиму симуляції можна простежити 

переміщення даних по мережі, появу і зміну параметрів пакетів при проходженні 

даних через мережеві пристрої, швидкість і шляхи переміщення пакетів. Аналіз 

подій, що відбуваються в мережі, дозволяє зрозуміти механізм її роботи і виявити 

несправності. Регулярні оновлення программи додають нові інструменти, які 

полегшують роботу у побудові та тестуванні мереж. 
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1. Основы использования симулятора сетей Cisco Packet Tracer. 
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ТІЛЕСНО-ОРІЄНТОВАНА ПСИХОТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ САМОРОЗВИТКУ 

ОСОБИСТОСТІ 

 

Анотація. Тілесно-орієнтована психотерапія, яка удосконалює емоційну 

саморегуляцію та приводить її до гармонії з довільною саморегуляцією, здатна 

зробити вагомий внесок у вирішення проблем сучасної особистості, плідно 

допомогти їй подолати психосоматичні розлади та осягнути задоволеність 

життям.  

Ключові слова. Тілесно-рухові відчуття, емоції, аморегуляція, тілесна 

психотерапія.  

Постановка проблеми. Західна (європейсько-американська, християнська) 

цивілізація розвинула культуру, яка спрямована на соціалізацію людини шляхом 

переваги лівопівкульної (опосередковуючої, конвенційної, символічно-знакової) 

свідомості над правопівкульною (безпосередньою, образно-емоційною) 

підсвідомістю, що фізіологічно проявляється функціональною асиметрією півкуль 

головного мозку. Злободенні психічні проблеми сучасної людини техногенної 

цивілізації, суспільства розвиненого споживання, масової культури, 

програмування засобами масової комунікації, глобалізації породжуються 

неприродністю та хворобливістю теперішнього суспільства. Сучасний спосіб 

життя більшості людей у розвиненому інформаційному та споживацькому 

суспільстві суперечить природній організації людського буття, оскільки  відриває 

людину від її природного джерела шляхом розриву тілесно-психічної, суб’єкт-

об’єктної, емоційно-інтелектуальної цілісності, позбавляє індивідуальної 

самобутності, породжує  такі проблеми для психіки, які гальмують саморозвиток 

особистості та провокують психосоматичні недуги. 

Засилля у психіці лівопівкульної раціоналізації та інтелектуалізації  

призводить людину до втрати переживання цілісності, нестачі духовності, 

збування віри в свої можливості та в своє життєве покликання, згуби впевненості 

в прихильність до неї інших людей, що призводить до неприродного способу 

життя, заперечних емоцій, психосоматичних недугів, відчуження та розбрату. 

Розлад у життя людини вносить невідповідність її природі багатьох сторін 

сучасного способу життя у вигляді надмірної і всюдисущої раціоналізації 

зовнішнього світу та однобічної інтелектуалізації внутрішнього світу. Техногенна 

цивілізація та масова культура травмують психіку людини, руйнують людську 

індивідуальність, породжують невротизуючі проблеми. Техногенна цивілізація та 

масова культура травмують психіку людини, руйнують людську індивідуальність, 

породжують невротизуючі проблеми. Неприродність способу життя сучасної 

людини проявляється розривом між інтелектуально-понятійно-вольовою 

саморегуляцією та тілесно-образно-емоційною, переважанням опосередковуючої 

https://sysadmin.ru/articles/osnovy-raboty-s-cisco-packet-tracer
https://sysadmin.ru/articles/osnovy-raboty-s-cisco-packet-tracer
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інтелектуалізації і абстрактності у світовзаємодіянні, що призводить до 

виснаження тіла неприродним способом життя, яке руйнується  заперечними 

емоціями та  психосоматичними недугами. Поширені  психологічні проблеми 

нашого часу викликані надмірною, однобокою та дисгармонічною 

інтелектуалізацією внутрішнього світу людини та завеликою раціоналізацією 

зовнішнього світу, які пронизують всі сторони буття сучасної людини у світі. 

Метою розгляду є виявлення потенціалу тілесно-орієнтованої психотерапії 

для саморозвитку особистості.  

Об’єктом нашого розгляду є концепції й психотехніки тілесної терапії.  

Предметом розгляду стали можливості технік тілесно-орієнтованої  їтерапії 

для саморозвитку особистості.  

Гіпотезою є припущення здатності правопівкульної тілесно-орієнтованої 

психотерапії долати  психосоматичні розлади у людини, які викликані 

дисгармонією півкуль головного мозку. 

Нашим завданням є виявлення шляхів розвитку психосоматичних недугів та 

обґрунтування здатності тілесно-орієнтованої психотерапії послугувати засобом 

допомоги подолання викликаних дисгармонією півкуль головного мозку 

психосоматичних недугів. 

Розгляд проблеми. Роботу по тимчасовому відновленню функціональної 

симетрії півкуль головного мозку виконує  тілесно-орієнтована психотерапія, яка 

нетривало повертає людину в довербальне раннє дитинство Тілесно-орієнтована 

психотерапія зосереджуючи увагу  людини на її невербальній активності у вигляді 

рухів, поз та жестів, які супроводжуються тілесно-руховими відчуттями, через які 

тілесно проявляються переживані нею емоції, посилює довіру до правопівкульної 

почуттєво-інтуїтивної частини психіки. Відчуття тіла і його рухів занурює 

людину в чуттєву тканину буття, долає завелику умоглядність, повертає її до  

емпатичного переживання й інтуїтивного усвідомлення оточуючих обставин саме 

«тут-і-зараз», призводить до зрілої взаємодії зі світом. Часто тілесно-психологічна 

узгодженість на психофізіологічному рівні буттєвого потоку психіки, яка 

обходить надмірну інтелектуалізацію та напряму активує підсвідомий потенціал, 

стає найпрямішим шляхом до холістичності чи, іншими словами, цілісності 

особистості, до переживання  наповненості буття екзистенційним смислом. 

Методи тілесно-орієнтованої психотерапії через тілесні відчуття  відкривають 

усвідомлений шлях до інтуїтивних та емпатичних процесів у психіці, 

відновлюють новизну та безпосередність перцепції, заохочують творчу уяву, 

розблоковують спонтанність поведінки.  

Тіло і психіка нероздільні, їх взаємозв’язок завжди двосторонній: психічне 

життя людини відображається на її тілі, а тілесне життя  віддзеркалюється в її 

психіці. Психосоматика включає в себе емоційну саморегуляцію, а також відбиває 

інші підсвідомі процеси, тобто є тілесним  шляхом для підсвідомо-свідомого 

спілкування. Незрівноваженість правопівкульно-емоційної саморегуляції з 

саморегуляцією свідомо-довільною може призводити людину до 

психосоматичних недугів, тому зцілення найлегше досягається нею через 

лівопівкульно-свідому розмову з власною  правопівкульною підсвідомістю на 

мові тіла. Тілесні відчуття, які лежать в основі невербального мовлення, 
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продукуються підсвідомістю, тісно в’яжуться з емоційною саморегуляцією, яка є  

первинною і базовою для саморегуляції лівопівкульно-свідомо-довільної, котра 

засновується на усвідомленні цілі. Початкове усвідомлене оволодіння людиною 

своїми тілесними відчуттями відбувається через фізіологічні процеси дихання та 

напруження-розслаблення, до яких додається образна зорова та слухова 

модальність  відчуттів. 

Невирішеність внутрішніх конфліктів започатковується в психіці індивіда, а 

відбивається на його тілі. У тілесних відгуках на невідреаговані шляхом їх 

зовнішнього вираження заперечні емоції проявляється недосконалість психічного 

захисту. Через психосоматичні розлади фізіологічно переживається викликана  

психічним стресом неадекватна обставинам емоційно-тілесна мобілізаційна 

напруженість.  

На оперті індивідного темпераменту як вродженої динаміки психічних 

процесів набувається характер людини як раніше усвідомлені, але опущені в 

процесі вправляння на рівень підсвідомості, звичні поступово автоматизовані 

форми відгуку на типові зовнішні обставини. Базою психосоматичних розладів 

стає загострення певних рис у вигляді акцентуацій характеру, або ж 

психопатичних  відхилень  певних рис характеру від норми.  

Провідною ознакою психосоматичних розладів людини з психостенічною 

акцентуацією характеру є інфантилізм у вигляді притаманного дитячому вікові 

тілесного вираження емоційних переживань, а також занижена самооцінка, 

схильність до сумнівів та самозвинувачень. Для астенічної акцентуації характеру 

властиві завелика тривожність, схильність до приписування собі ознак сердечно-

судинних та шлунково-кишкових недугів. Неврастенічній психопатії притаманна  

неадекватна емоційно-тілесна напруженість та завелика дратівливість, які 

супроводжуються неврологічними, ендокринними та шлунково-кишковими 

розладами. Істероїдна психопатія проявляється демонстративністю поведінки, 

конфліктами та розладами дихання. Циклоїдна психопатія тягне за собою 

неадекватні перепади настрою, а також ендокринні недуги. Для епілептоїдної чи, 

іншими словами, паранояльної психопатії характерна повільність думання, 

педантичність, афективність, застрягання на заперечних переживаннях, які 

супроводжуються сердечно-судинними та шлунково-кишковими недугами.  

Першим типом шизоїдної психопатії є інфантилізм у вигляді інтравертованості 

як завеликої зверненості у внутрішній світ, яка проявляється замкнутістю, 

недостатньою включеністю в наявні обставини, зануреністю у світ мрій, 

схильністю до абстрактного відриву від реальності. Другий тип шизоїдної 

психопатії у вигляді емоційної бідності, нездатності до словесного вираження 

своїх емоційних переживань та їх усвідомлення також починає розвиватися з 

дитинства і супроводжується недугами серцево-судинної системи. Надмірна 

екстравертованість як цілковита зверненість уваги людини до зовнішніх подій 

тягне за собою нездатність виразити свої переживання словами, неспроможність 

орієнтуватися в своїй емоційній сфері та у власному внутрішньому світі. 

Витіснення неусвідомлених та невідредагованих емоцій призводить до їх 

тілесного вираження у вигляді психосоматичних розладів. Непроявленість 

правопівкульної уяви порушує хід ототожнення з близькими людьми у вигляді 
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нездатності уявити себе на місці іншої людини, а така відсутність елементарної 

емпатії руйнує стосунки за почуттями, які стають занадто нормативними, 

стереотипними. Прикутість до буденних подій, відсутність умоглядності, нестача 

уяви звужують  ієрархію смислів та гальмують здатність до творчості. За 

шизоїдними акцентуаціями та психопатіями лежить зіткнення між лівою 

(свідомою, словесно-логічною, дискретно-дискурсивною) півкулею головного 

мозку та правою (підсвідомою, котинуально-інтуїтивною, образно-емоційною), до 

якого призводить панування лівої свідомої півкулі над  правою підсвідомою.  

Західна (європейсько-американська, християнська) цивілізація розвинула 

культуру, яка спрямована на соціалізацію людини шляхом переваги 

лівопівкульної (опосередковуючої, конвенційної, символічно-знакової) свідомості 

над правопівкульною (безпосередньою, образно-емоційною) підсвідомістю, що 

фізіологічно проявляється функціональною асиметрією півкуль головного мозку. 

Злободенні  психічні проблеми сьогочасної особистості техногенної цивілізації, 

суспільства розвиненого споживання, масової культури, програмування засобами 

масової комунікації, глобалізації породжуються її неприродним способом життя, 

який  відриває її від природних джерел шляхом розриву тілесно-психічної, 

суб’єкт-об’єктної, емоційно-інтелектуальної цілісності та позбавляє 

індивідуальної самобутності. Засилля у психіці  лівопівкульної раціоналізації та 

інтелектуалізації  призводить людину до втрати переживання цілісності, нестачі 

духовності, збування віри в свої можливості та в своє життєве покликання, згуби 

віри в прихильність до неї інших людей, що призводить до неприродного способу 

життя, заперечних емоцій,  психосоматичних недугів, відчуження та розбрату.  

Розлад у життя людини вносить невідповідність її природі багатьох сторін 

сучасного способу життя у вигляді надмірної і всюдисущої раціоналізації 

зовнішнього світу та однобічної інтелектуалізації внутрішнього світу. 

Незлагодженість між емоційною та довільною саморегуляцією блокує глибинну 

психофізіологічну людську потребу переживання  природних змінених станів 

психіки, які тісно пов’язані з осягненням  людиною свого життєвого смислу, 

контактом людини з самою собою, міжлюдським спілкуванням за почуттями, 

натхненням, творчістю. Згаданий дисонанс призводить до переживання нестачі 

задоволеності життям, розпачу, імпульсивної  і агресивної поведінки; підштовхує 

її до неприродних способів досягнення штучних змінених станів психіки у вигляді 

алкоголізму, наркоманії, ігроманії. 

Розвиток дезадаптивної поведінки, яка супроводжується  травмуючими 

заперечними переживаннями, має невербальне, несвідоме, правопівкульне 

походження з буттєвого потоку психіки, тому і виправляти таку 

непристосованість потрібно переживально, правопівкульно, буттєво. Проблемна 

суперечність між лівопівкульною конвенційно-знаковою свідомістю 

рефлексивного потоку психіки і  правопівкульною чуттєво-емоційною 

підсвідомістю  буттєвого потоку психіки випливає на поверхню буття конфліктом 

у психіці людини, який  може проявитися  психосоматичним розладом. Будь-які 

соматичні розлади здоров’я людини мають свої психічні причини, а всякі психічні 

проблеми приносять свої тілесні наслідки. Заснованим на довірливому й плідному 
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контакті психотерапевта з клієнтом ядром тілесної психотерапії є робота з 

елементарними тілесними відчуттями та із складними кінестетичними образами. 

Звісно тілесна психотерапія, яка працює в буттєвому потоці психіки, 

спрямована на вирішення оперативних завдань життєдіяльності людини, які 

реалізують особистість як правопівкульну ієрархію смислів буттєвого потоку 

психіки у безпосередньому реально-практичному породженні відповідних 

провідним смислам операцій, котрі є виконавчими складниками життєвих актів. 

Фіксація в буттєвому потоці психіки неадекватного першого задоволення 

вітальної потреби, навчання по невідповідному взірцю, ірраціональне порівняння 

людиною себе з іншими людьми є невербальними та правопівкульними, тому і 

усунення  пов’язаних з ними психологічних проблем доцільно здійснювати при 

допомозі  невербальних правопівкульних методів тілесної психотерапії.  

Становлення мовлення у ранньому дитинстві людини започатковує 

опосередковуючу символічно-знакову свідомість, розвиває рефлексивний потік 

психіки та формує механізми психічного захисту, які зупиняють усвідомлення 

виражених словами травмуючих думок, але тілесні  відчуття не проходять  цієї 

рефлексивної перевірки, тому психокорекційна робота з ними є 

результативнішою від словесної психотерапії, оскільки використовує 

безпосередній доступ до підсвідомих  психофізіологічних ресурсів.  

Тілесна психотерапія спрямована на гармонізацію емоційної саморегуляції 

життя людини, в основі якої перебувають саме емоційно-наснажені кінестетичні 

відчуття, оскільки емоції проявляються назовні саме через відчуття  рухові.  

Рухові відчуття являють собою тілесну сторону емоцій, яка, як і вся емоційна 

сфера людини, виконує сигнальну та регулятивну роботу. Рухові відчуття, як 

тілесна сторона емоційної саморегуляції, є слідами підсвідомих невідреагованих 

емоцій, вони завжди передують усвідомленому словесному опису своєї проблеми 

людиною. Сигнальна роль емоцій важлива для діагностики та  розгляду, в яких 

рухові відчуття використовуються як повідомлення з підсвідомості, усвідомлення 

та осягнення яких стає підмурівком для вирішення внутрішніх  суперечностей. 

Регулятивна функція рухових відчуттів як тілесного складника емоцій важлива 

саме для довільної саморегуляції, оскільки відкриває для людини змогу правити 

своїми  функціональними станами, а через них і своїми можливостями. Для 

керування своїми ресурсами людині потрібно зафіксувати відповідні  визначеним 

станам психіки тілесні відчуття та з допомогою певних психотехнік 

напрактикуватися їх довільно викликати. Довільне відтворення потрібних 

відчуттів за правилом поворотного зв’язку відкриває можливість відтворювати  

необхідні  ресурсні стани. 

У тілесній психотерапії варто виділити дві групи технік: неспецифічні 

релаксаційні і дихальні знімають неадекватну надлишкову стресову 

напруженість; специфічні короткочасні, які спрямовані на усунення окремих 

проблем, та довгочасні й працемісткі, які спрямовані на радикальну перебудову 

особистості клієнта. Техніки тілесної психотерапії працюють з руховими 

відчуттями, які, будучи  тілесними складниками емоцій, відкривають для 

особистості можливості відбутися й пережити себе перебудованою. Рухові 

відчуття, як і цілісні емоції, виконують дві провідних роботи: сигнальну у вигляді 
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підсвідомих тілесних повідомлень, усвідомлення та осмислення яких творить 

основу для діагностики та вирішення внутрішніх конфліктів, та регулятивну, яка 

відкриває перед особистістю можливості керування власними функціональними 

станами і використання власних психофізіологічних ресурсів, що досягається 

запам’ятовуванням та вмінням викликати  комплекти відчуттів, які асоціюються з 

потрібними станами психіки. Розвинений навик репродукування потрібних 

відчуттів за правилом поворотного зв’язку стає самоконтролем особистості, який 

відтворює бажані функціональні стани. На оперті гармонійної взаємодії 

лівопівкульної свідомості особистості з її правопівкульною підсвідомістю стає 

можливим саморозвиток особистості. 

Психологічні проблеми сучасної людини вирішують невербальні методи  

тілесної психотерапії, які через прості рухові відчуття та складні рухові образи 

діють поза шаблонами раціональності та формального знання, активують емпатію 

та інтуїцію, занурюють в чуттєве буття тут-і-тепер. Тілесна психотерапія активує 

праву півкулю головного мозку та надсвідомість у вигляді здорових і зрілих 

змінених станів  психіки, які тимчасово вводять людську особистість у власне 

онтогенетичне дитинство та філогенетичне дитинство людства на основі 

невербальних станів та тілесного співпереживання. Шляхами тілесної 

психотерапії віднаходиться узгодженість між  логічним розумом людини та її 

емоціями, між раціональною опосередкованістю і чуттєвою безпосередністю, між 

правою та лівою півкулями головного мозку. Тілесна психотерапія допомагає 

людині повернути переживання безпосереднього тут-і-тепер буття, усвідомити  

свою тілесність, навчитися  взаємодіяти з своїм правопівкульним емпатійно-

інтуїтивно-творчим початком, завдяки якому практично повертається природне та 

гармонійне емоційне осягання життя у вигляді досвіду ствердних переживань, що 

відкриває можливість вирішення психологічних проблем, які не мають логічного 

вирішення та не потребують для розуміння слів. 

Висновки. Цілеспрямовано добута узгодженість свідомості особистості з 

рефлексивного потоку психіки з її підсвідомістю буттєвого потоку психіки через 

правопівкульні механізми активує інтуїтивну та емпатичну сторони психіки і, 

таким чином, перебудовує та розвиває цю особистість. Свідоме контролювання 

сьогочасних емоцій та емоційної пам’яті здійснюється через довіру до них; 

відмову від добровільного накручування заперечних переживань; відкритого й 

природного їх вираження; освоєння навичок емоційної розрядки і релаксації.  Для 

збереження свого здоров’я та повноцінного життя людині конче необхідно 

навчитися довільно розслаблюватися через мускульну релаксацію та  повне (з 

участю черевного) дихання, які активуються парасимпатичним відділом  частково 

підконтрольної свідомості вегетативної нервової системи. Психокорекція 

психосоматичних розладів досягається тілесно-орієнтованою психотерапією. 

Цілеспрямована робота з уявним образом тіла, спостереження за тілесними 

відчуттями, усвідомлення взаємодії різних частин тіла використовується для 

виправлення невідповідності між психологічним та фізіологічним рівнями 

тілесності дійсного образу тілесного «Я». 

Правопівкульна підсвідомість часто виявляє свої хотіння мовою тіла, тому 

вірно проведене тимчасове повернення дорослої особистості в переживання свого 
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дитинства, може принести психокорекційний ефект, що використовується  як у 

цілях психотерапії, так і для саморозвитку особистості. Тілесно-орієнтована 

психотерапія через техніки психічної саморегуляції сприяє здійсненню плідного 

контакту між лівою свідомою та правою підсвідомою півкулями головного мозку, 

що відкриває можливість вводити особистість у змінені стани психіки, в яких ця 

особистість може осягнути приховану суть тілесних сигналів  правої підсвідомої 

півкулі головного мозку. Психокорекція психосоматичних розладів досягається 

тілесно-орієнтованою психотерапією. Цілеспрямована робота з уявним образом 

тіла, спостереження за тілесними відчуттями, усвідомлення взаємодії різних 

частин тіла використовується для виправлення невідповідності між 

психологічним та фізіологічним рівнями тілесності дійсного образу тілесного 

«Я». 

Роботу по тимчасовому відновленню функціональної симетрії півкуль 

головного мозку виконує тілесно-орієнтована психотерапія, яка нетривало 

повертає людину в довербальне раннє дитинство Тілесно-орієнтована 

психотерапія зосереджуючи увагу  людини на її невербальній активності у вигляді 

рухів, поз та жестів, які супроводжуються тілесно-руховими відчуттями, через які 

тілесно проявляються переживані нею емоції, посилює довіру до правопівкульної 

почуттєво-інтуїтивної частини психіки. Відчуття тіла і його рухів занурює 

людину в чуттєву тканину буття, долає завелику умоглядність, повертає її до  

емпатичного переживання й інтуїтивного усвідомлення оточуючих обставин саме 

«тут-і-зараз», призводить до зрілої взаємодії зі світом. Часто тілесно-психологічна 

узгодженість на психофізіологічному рівні буттєвого потоку психіки, яка 

обходить надмірну інтелектуалізацію та напряму активує підсвідомий потенціал, 

стає найпрямішим  шляхом до холістичності чи, іншими словами, цілісності 

особистості, до переживання наповненості буття екзистенційним смислом. 

Методи тілесно-орієнтованої психотерапії через тілесні відчуття  відкривають 

усвідомлений шлях до інтуїтивних та емпатичних процесів у психіці, 

відновлюють новизну та безпосередність перцепції, заохочують творчу уяву, 

розблоковують спонтанність поведінки. 
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УДК 004.7:681.5  

 

Олексій Козлюк, Олена Бундак 

 

CОСТАВНАЯ КОРПОРАТИВНА МЕРЕЖА ПІДПРИЄМСТВА ПРОДАЖІВ 

АВТОМОБІЛІВ  

Завдання полягало в проєктуванні складеній корпоративній мережі продажів і 

технічного обслуговування автомобілів (ТО) на базі активного мережевого 

устаткуванняз метою автоматизації документообігу і забезпечення необхідними 

послугами мережі Інтернет.  

Підприємство складається з трьох підрозділів, два підрозділи – «Офіс» і 

«Основне виробництво» – знаходяться на відстані 300 метрів один від одного, 

третій підрозділ – «Офіс продажів» – знаходиться на відстані 10 км від підрозділу 

«Офіс». Між основним підприємством і офісом існує стандартний телефонний 

звʼязок. Кількість робочих місць: «Офіс»: 18 місць, «Основне виробництво»: 12 

місць, «Офіс продажів»: 16 місць. Виходячи з технічного завдання, всі сегменти 

мережі повинні забезпечувати доступ до централізованої бази даних, роботу з 

корпоративним сайтом підрозділу, сервером електронної пошти. Для 

автоматизації документообігу підприємства необхідно було забезпечити обмін 

даними між всіма відділами за допомогою локальної мережі.  

У мережевій інфраструктурі, що розробляється, у видалених підрозділах для 

побудови мережевої інфраструктури використовується активне мережеве 

устаткування. У центральному офісі активне мережеве устаткування вирішує 

комунікативні функції і функції управління існуючою мережевою 

інфраструктурою. Сервери реалізують основні мережеві сервери і розташовані в 

головному офісі. 

Структура підприємства визначає три основні сегменти мережі підприємства 

(рис. 1). Найбільш розвинений сегмент центрального офісу, оскільки він містить 

найбільшу кількість робочих станцій і ферму серверів підприємства.  

 

 
Рисунок 1. Розподіл автоматизованих робочих місць і серверів 

 

Усі магістралі підприємства обʼєднуються в центральному комутаторі мережі, 

до цього ж комутатора підключається ферма серверів. Канали, що забезпечують 
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звʼязок сегментів найбільш продуктивні та надійні. Центральний комутатор 

підрозділу обєднує усі комп’ютери мережі підрозділу  в локальну мережу і 

з’єднує  локальну мережу підрозділу з головним офісом, допоміжні комутатори 

підрозділу реалізують мережеву інфраструктуру локальної мережі підрозділу в 

тому випадку, якщо робочі місця віддалені один від одного на відстані, більшої 

80 м. Інфраструктура мережі реалізована за допомогою сервера Active Directory 

(Windows Server 2008). 

 

УДК 004.35:681.5  

Владислав Маковський 

 

ОСОБЛИВОСТІ CMS WORDPRESS 

 

Більшість із нас знають що CMS Wordpress – це найпопулярніший двигун, за 

допомогою якого успішно функціонують різні web-платформи, починаючи від 

блогів і закінчуючи найпопулярнішими майданчиками світу. Більше 30% сайтів 

працюють на WordPress, і ця цифра збільшується з кожним днем. Forbes, The New 

Yorker, Vogue, People Magazine і The Wall Street Journal… В основі цих 

інформаційно-розважальних порталів лежить WordPress. Він кокож 

використовується для Білого Дому і NASA. 

Wordpress ‒ ідеальне рішення для новачків, які хочуть запустити свої перші 

проєкти. Тут знання мов програмування не обовʼязкове. База плагінів, число яких 

поповнюється щодня, дозволяє отримати сайт в найкоротші терміни, не 

докладаючи великих зусиль. 

За рахунок відкритого коду двигуна і детальної документації можна 

удосконалити функціонал своїх проєктів самостійно. WordPress працює з 

основними мовами програмування: HTML, CSS, JavaScript і PHP, на якому був 

написаний конструктор. 

Плагіни CMS WordPress. Розглянемо детальніше CMS Wordpress. CMS 

Wordpress – це конструктор, який підійде для створення простого блогу. 

Використовуючи плагіни, можна запросто спроєктувати більш складні сайти. 

Плагін являє собою невеликий скрипт, який додає різні функції в будь-який 

проєкт. В офіційному каталозі WP близько 57 тисяч безкоштовних варіантів, не 

рахуючи безперервно зростаючого числа преміум модулів. 

Більш того, власники сайтів можуть прибрати спам в коментарях, поліпшити 

показники SEO та ін. Будь-яка функція, яку ви б хотіли бачити на своєму сайті, 

ймовірно вже представлена у вигляді плагіна. Раніше встановлені розширення не 

вимагають переустановлення після кожного апдейта. Однак, їх краще 

деактивувати перед оновленням системи. 

Знаючи мову PHP, користувачі без зусиль адаптують готові рішення під свої 

потреби. Навик програмування – не є обов’язковим атрибутом, але буде істотним 

плюсом. І ось чому: велика кількість розширень призводить до перевантаження 

сервера, некоректної або повільної роботи ресурсу. Як нейтралізувати невигідну 

ситуацію? Вибрати тариф на хостингу дорожче. Це вирішить проблему 

надмірного навантаження на сервер. Додавання плагіна кешування – ще один 
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спосіб усунення цього недоліку. Плюс WordPress в тому, що кожен знайде для 

себе оптимальне рішення. Все залежить від уподобань та кваліфікації. 

Крім розширень, на WordPress є різні теми. Застосовуючи їх, ви не тільки 

зміните вигляд сайту, але й активуєте нові функції. В арсеналі WP більше 10 000 

варіантів. Система готових шаблонів поповнюється день у день і представлена 

платними та безкоштовними опціями. 

Переваги та недоліки WordPress. WP-сервіс має безліч переваг, але на жаль  

навіть найбездоганніша система не без своїх вад. Як говориться у кожній програмі 

є свої мінуси.  

Мінуси: Безпека. Питання захисту веб-сайтів викликає все більшу 

стурбованість, і, на жаль, репутація в області безпеки WordPress не бездоганна. 

Модулі безпеки вирішують цю проблему, але далеко не у всіх випадках. 

Перевантаження сервера. Ми раніше згадували про цей недолік. Чим більше 

встановлених розширень, тим ймовірніше, що швидкість завантаження сторінки 

буде менше. 

Заспамленість. Варто встановити неякісний модуль, що містить помилки, і на 

сайт будуть потрапляти спам-коментарі разом зі стороннім контентом. Уважно 

вивчайте опис розширення, звертайте увагу на рейтинг, коментарі та 

рекомендації. 

Труднощі управління. Незважаючи на просту для розуміння адмін-панель, 

користувач повинен розуміти, що хостинг, оновлення, безпека та інші нюанси 

лягають на його плечі. Якщо він не здатен тримати все під контролем, навіть 

зручний для користувача WP може доставляти вам проблеми і клопоти. 

Вартість. Сайт на WP не буде повністю безкоштовним. Безпека, захист від 

спаму, хостинг, дизайн і розширення коштують чималих грошей. 

Як говорилось раніше «У кожної програми є мінуси», але інколи всі ті плюси, 

які наведені нижче, будуть перебивати мінуси, які є у WordPress. 

Отже Плюси: Доступність. Необхідно платити хостинговій компанії, і в WP-

каталозі безліч платних тем та розширень. І все ж, саме програмне забезпечення 

WordPress безкоштовне, що істотно виділяє його серед альтернативних 

конструкторів. 

Можливість підключення розширень. Навіть людина, яка далека від 

програмування, зможе перетворити сайт завдяки великій екосистемі плагінів і 

тем. 

Велика кількість навчальних матеріалів в мережі. Інтернет переповнений 

всілякими курсами, тренінгами, YouTube уроками, статтями та гайдами по 

WordPress. Користувач знайде відповідь на будь-яке питання, що стосується WP, 

варто тільки правильно сформулювати запит в Google. 

Проста установка і апдейт. Якщо ви вмієте користуватися компʼютером, 

вважайте, що у вас вже є сайт на WordPress. Оновлення також вимагають 

декількох натискань мишки. 

Доступне управління. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє писати, 

редагувати і завантажувати медіа-файли/публікації, додавати теми/плагіни та 

інше. 
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Отже, підсумовуючи, можемо стверджувати, що CMS WP є популярною. 

Більшість компаній використовують WP ‒ це дуже зручно і надійно, багато 

функцій та плагінів. Незважаючи на свої мінуси, компанії розвиваються, 

використовуючи Word Press.  
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ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД США 

 

Серед найближчих конкурентів Великобританії у впровадженні електронного 

уряду вже традиційно є США. Розробка урядового порталу США www.usa.gov 

почалася практично одночасно з британським порталом. У завдання побудови 

порталу входило об'єднання близько 20 тисяч існуючих державних інтернет-

сайтів, загальна ж кількість представлених на ньому організацій повинно було 

скласти близько 30 тисяч. Технологічно портал повинен був об'єднати безліч 

сайтів на рівні інтеграції посилань, а також сформувати власний механізм пошуку 

по безлічі баз даних та інформаційних ресурсів федеральних і місцевих органів 

влади. В даний час портал позиціонується як офіційний шлюз, через який 

здійснюється інтеграція зростаючої кількості он-лайнових представництв 

федеральних структур. 

Логічно портал організований по розділам взаємодії держави з громадянами, 

бізнесом, держслужбовцями: G2C, G2B, G2G. Також існує розділ для нових 

іммігрантів у США. Кожен з розділів сегментований за типами життєвих ситуацій 

взаємодії для кожної з категорій громадян. Посилання з підрозділів ведуть на різні 

сайти та портали різних агентств і відомств США. На порталі існує єдиний 

перелік державних послуг і є функція моніторингу списку державних послуг, 

в результаті якої заявники можуть отримати інформацію про зміну списку 

державних послу. 

Інформація про державні послуги представлена у вигляді рубрикатора 

життєвих ситуацій, у вигляді алфавітного списку і у вигляді результатів роботи 

пошукової машини при запиті послуг по органах влади різного рівня 

(федеральний рівень, органи влади штатів, муніципалітети, органи 

самоврядування). 

Основні розділи: доходи і гранти (субсидії, кредити і фінанси, фонди, 

фінансова допомога), споживачі (споживчий кредит, борги, крадіжки, 

обслуговування), оборона, міжнародна економіка (служба в армії, 

https://www.interkassa.com/ua/blog/obzor-cms-wordpress-chto-eto-plyusy-i-minusy-primery-saytov-na-vordpress/
https://www.interkassa.com/ua/blog/obzor-cms-wordpress-chto-eto-plyusy-i-minusy-primery-saytov-na-vordpress/
https://astwellsoft.com/ru/blog/cms/wordpress.html
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представництва, торгівля, посольства, візи, імміграція), навколишнє середовище, 

енергетика, сільське господарство, сім'я і дім, охорона здоров’я, історія, 

мистецтво і культура, робота і освіту, фінанси і податки (бюджет, кредит, 

заощадження, пенсія), громадська безпека і закон, уряд, наука та технології, 

відпочинок і подорожі, голосування та вибори. 

Всього на порталі представлено 158 державних послуг, що становить 

за експертними оцінками до 60% федеральних послуг, 40% послуг місцевої влади. 

Отже, для вибору найбільш вдалої для нашої країни моделі побудови владного 

порталу, треба визначити що ж саме є загальним, а що відмінним у побудові 

електронного уряду в Великобританії та США. 

Загальне в підходах США і Великобританії до побудови системи порталів 

державних послуг є: 

– системний підхід до архітектури електронного уряду. І для Великобританії, 

і для США робота над порталом є встановленою сферою діяльності 

уповноважених органів державної влади; 

– орієнтація на підвищення прозорості інформаційного ресурсу державних 

послуг і розвиток інтерактивних сервісів надання державних послуг; 

– принципова орієнтація на побудову дворівневої системи взаємодії із 

заявником з приводу надання державних послуг у вигляді фронт- і бек-офісів. 

Портал виступає як фронт-офіс, який структурує інформаційні об'єкти, які 

ініціюють процес надання державних послуг. 

Відомчі ж інформаційні системи і банки даних виступають для підтримки 

діяльності співробітників органів влади щодо здійснення державних функцій 

(бек-офіс) в процесі надання державних послуг. 

Основні відмінності в підходах США і Великобританії до побудови системи 

порталів державних послуг полягають у наступному: 

– система порталів державних послуг Великобританії будувалася, в тому 

числі, для цілей інтеграції міжвідомчого обміну органів влади для надання 

державних послуг в єдиному інформаційному просторі. В той же час система 

порталів державних послуг США будувалася для цілей формування своєрідної 

бази мета даних державних послуг. Можливо, така відмінність була викликана 

тим, що регіональні та місцеві влади до моменту створення федерального порталу 

вже мали розвинуті системи реалізації державних послуг за допомогою ІКТ; 

– портал уряду Великобританії – це один з конкретних інструментів 

організації надання державних послуг. Його девіз: «Централізоване надання 

державних послуг». Портал США має набагато більш широку сферу 

застосування. Його девіз: «З порталом уряду США це буде легше!» 

Таким чином, система порталів Великобританії – це модель формування 

в мережі Інтернет єдиного центру відповідальності щодо надання державних 

послуг для заявників і єдиної інфраструктури їх надання. 

Система порталів США – це модель об'єднання інформаційних ресурсів 

органів влади, що надають державну послугу «знизу», шляхом розробки єдиного 

реєстру державних послуг і із забезпеченням можливості пошуку та 

інформування заявникові про існуючі сервіси. 
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АНАЛІЗ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ПОХВАЛИ ЯК АКТУ МОВНОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ 

 

Сучасний стан мовознавства характеризується підвищеним інтересом 

науковців до проблем комунікації та дискурсивної поведінки її учасників. В 

основі кардинальних змін, що відбуваються сьогодні в науці про мову, лежить 

«діяльнісна» методологія, у рамках якої людська комунікація вивчається як 

системно-організована діяльність, а акт мовної комунікації розглядається як 

конкретна мовленнєва дія. Такий підхід до природи мови передбачає всебічне 

вивчення функціонування комунікативних одиниць, серед яких важливими за 

прагматичною спрямованістю є висловлювання похвали. 

Спілкуючись, люди виявляють себе як особистості, носії неповторних 

когнітивних, психологічних, психічних, соціальних якостей. Сам процес 

спілкування відбувається у межах конкретного часу і простору. У таких умовах 

природна людська мова, взаємодіючи із значною кількістю різноманітних 

немовних чинників (паралінгвістичних, соціальних, психологічних, ситуативних 

тощо), виявляє себе як особливий мовний код, якому властива специфічна 

категоріальна організація. Комунікація – особливий модус існування живої 

людської мови з притаманною лише йому категоріальною організацією засобів 

мовного коду. Найважливішими категоріями комунікації є дискурс, текст, 

мовленнєвий жанр і мовленнєвий акт. Їх вивченням займалися такі вчені як 

Г. Кук, Т. А. Ван Дейк, Д. Крістал, Ю. Хабермас, А. Херріс, М. Фуко та інші. 

Дискурс – це мовленнєвий потік, мова в її постійному русі, що вбирає в себе 

різноманіття історичної епохи, індивідуальних і соціальних особливостей як 

комуніканта, так і комунікативної ситуації, в якій відбувається спілкування [6].  

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2010-1/doc/5/03.pdf
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Текст – це результат спілкування (інтеракції та трансакції), його структурно-

мовна складова і одночасно кінцева реалізація; структура, в яку втілюється 

«живий» дискурс після свого завершення.  

Мовленнєвий жанр – це тематично, композиційно й стилістично усталені типи 

повідомлень – носіїв мовленнєвих актів, об’єднаних метою спілкування, задумом 

мовця з урахуванням особистості адресата, контексту і ситуації спілкування.  

Мовленнєвий акт – цілеспрямована мовленнєва дія, що здійснюється згідно з 

принципами і правилами мовленнєвої поведінки, прийнятими в даному 

суспільстві; мінімальна одиниця нормативної соціомовленнєвої поведінки, що 

розглядається в межах прагматичної ситуації. Цілісність мовленнєвого акту 

забезпечується трьома операціями мовленнєвих актів: створення граматично 

правильного речення із «вкладанням» у нього певного змісту (локуції), наданням 

висловлюванню потрібної комунікативної спрямованості (іллокуції) та впливом 

на свідомість або поведінку адресата (перлокуції). 

Серед усієї різноманітності мовленнєвих актів важливими за прагматичною 

спрямованістю комунікативними одиницями є висловлювання похвали. Похвала – 

це мовленнєва дія, що виконується мовцем для висловлення позитивного 

ставлення до об’єкта й здійснення позитивного емоційного впливу на адресат. 

Похвала – це оцінювальне висловлювання, яке відрізняється від інших 

оцінювальних мовленнєвих актів (самопохвали, компліменту, іронії та лестощів) 

особливою прагматичною специфікою, завдяки якій похвалу неможливо 

ототожнювати з іншими висловлюваннями, що містять позитивну оцінку. 

Зазначені акти розрізняються прагматичною спрямованістю: деякі (наприклад, 

самопохвала) спрямовані на продуцента висловлювання, інші (наприклад, 

похвала, іронія, лестощі, комплімент) – на реципієнта. 

З точки зору прагматичного статусу, похвала – це полілокутивний 

мовленнєвий акт, що поєднує дві (або більше) дискретні інтенції (ілокутивні сили) 

в одному складно структурованому висловлюванні. Існують мовленнєві акти 

похвали, у яких превалює раціональний аспект, тобто, де більш важливим є 

висловлювання думки про об’єкт, ніж емоційне ставлення до нього. Такі 

мовленнєві акти похвали розраховані на те, щоб адресат погодився з оцінкою 

мовця: їх перлокутивний ефект – це згода з висловлюванням думки (хоча зміна 

психічного стану партнера від негативного до позитивного також можна 

розглядати як перлокутивний ефект). Перлокутивний ефект мовленнєвого акту 

похвали полягає у сприйманні чи несприйманні похвали реципієнтом [2]. 

Ілокутивна властивість мовленнєвого акту похвали полягає у дефініції слів, що 

представляють семантичне поле похвали: хвалити(висловлювати похвалу комусь, 

чомусь), похваляти рідше; вихваляти [вихвалювати], виславляти, розславляти, 

розхвалювати, нахвалювати[нахваляти], підносити [3; с. 1582]. У похвалі 

актуалізується семантична диференційна ознака дієслів хвалити, вихваляти, 

виславляти, розславляти, розхвалювати, нахвалювати, підносити «доброзичливо 

виразити схвалення або захоплення діями та вчинками адресата», яка міститься в 

словникових дефініціях. 
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У мовленнєвому оформленні похвали беруть участь лексичні, синтаксичні та 

стилістичні засоби, які виступають в ролі інтенсифікаторів іллокутивної сили 

висловлювань похвали.  

На стилістичному рівні засобами інтенсифікації позитивної оцінки у 

висловлюваннях похвали є повторення, метафора, риторичні запитання, 

гіпербола, літота, метонімія та порівняння. На рівні соціального контексту 

функціонування висловлювань похвали регулюється екстралінгвістичними 

факторами (рольовими, статусними, етнокультурними та гендерними). 

Сукупність зазначених факторів визначає вибір прямих або непрямих реалізацій 

похвали, вербальних і невербальних засобів оформлення висловлювань похвали, а 

також їх різноманітних комбінацій.  

Зі сказаного зі всією очевидністю випливає, що висловлювання похвали 

виступають ефективними стратегіями позитивної ввічливості, стратегіями 

«зближення», створення взаємостосунків дружелюбності та солідарності з 

адресатом. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Вступ. Сучасною особливістю розвитку підприємництва в економіці України є 

зростання рівня самозайнятості та масової трудової міграції. 

Мале підприємництво є органічним структурним елементом ринкової 

економіки. Воно акумулювало в собі 48% до загальної кількості зайнятих 

працівників в економіці України, що перетворило його в потужне політично та 

соціально впливове формування. В структурі економіки країни малі підприємства 

(80% загальної кількості підприємств) приносять в економіку лише 19% доходу.  

Визначальними чинниками розвитку є науково-технічна революція й структурно-

технологічна перебудова матеріального виробництва. Так науково-технічна 

революція стимулює вихід на ринок широкого спектру нових послуг, пов’язаних з 

http://www.sagepub.co.uk/shopping/Detail.asp?id=6311
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інформаційними технологіями, комп’ютеризацією, новими способами 

комунікацій. 

Метою дослідження є аналіз можливостей автоматизації малого 

підприємства. 

Основний зміст і результати роботи. В ідеалі автоматизація підприємства 

повинна бути повною та комплексною. Але на практиці цього досягнути важко. 

Не всі процеси можуть бути автоматизовані через поточний науково-технічний 

рівень чи вартість. 

Також, автоматизація на підприємстві буває первинною та вторинною. До 

першого виду належать підприємства, яких науково-технічний прогрес торкнувся 

мало або частково на рівні оновлення обладнання (комп’ютери, принтери). Таких 

підприємств в наш час залишилося небагато і термін “автоматизація” у 

теперішньому часі більше відноситься до другого виду діяльності ‒ вторинної 

автоматизації (модифікації). Звичайно, з точки зору зручності впровадження і 

дуже сильним мотиватором для управлінців, IT-директорів є відмова від старих 

інструментів ведення бізнесу на користь нових, досконалих методів, тому як всім 

відоме правило “Краще побудувати нове, ніж переробити старе” працює і в сфері 

автоматизації бізнес-процесів. 

Моральне старіння будь-якого компʼютерного, технологічного, виробничого 

обладнання у 2000 роках стало швидше ніж його амортизація. З програмним 

продуктом те ж саме, тільки амортизації і фізичного зносу ресурсів немає, але 

моральна відсталість відбувається ще швидше. Цікавий той факт, що часто автори 

програм і “ноу-хау” самі є розробниками обладнання і залежність між ними 

зворотна. Приміром, компанія IBM займається розробкою програм зберігання-

обробки даних “IBM DB2” і при цьому випускає потужне серверне обладнання 

для розміщення ПЗ і фізичного зберігання даних. 

Отже, перед реконструйованим підприємством виникає питання автоматизації 

бізнес-процесів та автоматизації діяльності системи в цілому, тому при 

плануванні процесу слід акцентувати увагу на наступних питаннях: 

 до якої форми власності відноситься компанія; юридичні аспекти 

впровадження; 

 автоматизація виробничих і торговельних підприємств, бюджетних або 

фінансових організацій, підприємств сфери обслуговування і т.д.; 

 охоплення автоматизації; 

 етапи бізнес-процесів на підприємстві. Контури сфер виробництва, збуту, 

закупівлі, планування, підведення підсумкових показників діяльності; 

 відображення в обліку; 

 управлінський та бухгалтерський облік, побудова аналітичної звітності; 

 завдання, які вирішуються; 

 актуальність даних; 

 підтримка оперативного управління підприємством. 

З початком робіт необхідно планувати та надавати ясність головним 

завданням, які повинні передаватись фахівцям з впровадження. Зайве ПЗ може 

призвести до дисфункції і складності системи, збільшиться час розробки і запуску 

рішення, а надмірний стиск функціоналу призведе до неповноти продукту і не 
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отримає схвалення користувачами. Для цього на самому старті проєкту 

впровадження необхідно звертатися до кваліфікованих фахівців для розробки 

плану впровадження, технічного завдання і тільки після цього приступати до 

самого впровадження. 

Технічну частину впровадження можна виконати силами фахівців вибраного 

ПЗ, які й реалізують особливості діяльності конкретного підприємства або 

спеціальні побажання замовника. Впровадження та адаптація прикладних рішень 

також можуть виконуватися і силами IT-спеціалістів замовника, самостійно, або у 

взаємодії з партнерами-впроваджувачами. 

На етапі впровадження варто звернути увагу на: 

 вибір оптимального варіанту автоматизації в точній відповідності з 

технічним завданням; 

 проведення поетапної автоматизації, згідно з пріоритетами вирішуваних 

завдань, допустимих термінів і витрат на впровадження, отримуючи реальну 

віддачу на кожному кроці з мінімальними витратами часу і коштів; 

 навчання користувачів та адміністраторів системи; 

 розвиток системи без зупинок в міру зростання потреб підприємства. 

Автоматизація малого підприємства підвищує ефективність управління та 

надання інформаційних послуг, а не скорочує кількість працюючих у ньому 

співробітників, замінивши їх машинами, тим самим зменшуючи собівартість 

наданих послуг і збільшуючи прибуток. 

Система управління виконує роль помічника, дозволяє керівнику не 

відволікатися на дрібниці і повністю бере на себе облік матеріалів, послуг, 

розрахунок заробітної плати, надаючи керівнику більше вільного часу, який 

можна витратити на прийняття управлінських рішень, підвищення ефективності 

роботи. 

Серед основних задач автоматизації малого підприємства, що стоять перед 

власниками, можна виділити чотири: 

 поліпшення якості обслуговування; 

 допомога в управлінні підприємством; 

 боротьба з крадіжками персоналу; 

 забезпечення збереження і конфіденційності даних. 

Висновки. Проведений аналіз напрямів і супутніх процесів автоматизації 

малого підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ МІНІМАРКЕТУ 

 

Вступ. На роздрібну торгівлю впливають багато факторів: політична та 

економічна ситуація в світі, дохід споживачів, розвиток технологій. Тому тренди в 

роздрібній торгівлі постійно змінюються. Економіка України переживає планову 

кризу, а також наслідки локдауну під час карантину, асоційованого з пандемією 

SARS2-Covid19. У таких умовах змінюється рівень реалізації промислових 
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товарів та послуг, рівень споживання продовольчих і непродовольчих товарів та 

структура їх споживання. На споживчому ринку особливий інтерес становлять 

основні товари споживчого кошика ‒ м’ясні, молочні, бакалійні товари и товари 

першої необхідності.  

Метою дослідження є аналіз особливостей створення мережі мінімаркету. 

Основний зміст і результати роботи. Що стосується мінімаркетів, то їх 

частка в товарообороті невелика. Причиною цього є те, що споживачі роблять 

масштабні закупівлі у великих магазинах, а мінімаркети використовують для 

швидких покупок. Мінімаркети ‒ це “продукти в пішій доступності”. Ринок 

мінімаркетів в Україні є конкурентним. На ньому працює значна кількість 

торгових мереж, які мають подібний асортимент продукції. Споживач має 

великий вибір серед представлених торгових точок залежно від власних 

уподобань. 

Оператори ринку уповільнили темпи розвитку і відкривають в Україні все 

менше і менше магазинів. Навіть великі оператори ринку зараз відкривають 

набагато менше торгових точок, незважаючи на те, що у них є величезна перевага 

на ринку. Це можна повʼязати з різними факторами: починаючи від нестачі місця і 

вільних площ під магазини і пересиченості ринку, і закінчуючи низькою 

купівельною спроможністю українців. Йде процес укрупнення структур, через які 

йдуть продажі товару. Бізнес концентрується у великих торгових центрах, 

мережах, а вони якраз розширюють свою присутність. Ще однією тенденцією є 

вихід мінімаркетів в регіони: зростає кількість відкритих торгових точок в 

районних центрах, невеликих містах і селищах. Через ринок мінімаркетів, тобто 

невеликі магазини поряд з будинком, в Україні реалізуються в основному 

продукти харчування та інші товари першої необхідності. Ринок мінімаркетів в 

Україні менший, ніж інші формати рітейлу, схильний до впливу різних кризових 

факторів, на зразок тих, які ми можемо бачити в останній час. Аналіз ринку 

мінімаркетів в Україні показує, що найбільший вплив на його стан і розвиток 

надає динаміка купівельної спроможності населення нашої країни. Моніторинг 

ринку мінімаркетів в Україні дозволив скласти його товарну структуру, в якій 

переважають такі продукти, як: 

 хлібобулочні вироби; 

 мʼясо і мʼясні продукти; 

 риба і рибопродукти; 

 молочні продукти; 

 яйця; 

 рослинні жири; 

 фрукти і ягоди; 

 овочі; 

 цукор. 

Магазин крокової доступності (мінімаркет) наповнюється асортиментом 

продуктів першої необхідності, що зазвичай людина хоче купити після роботи. Ці 

торгові точки найчастіше днем відвідуються пенсіонерами і домогосподарками. 

Основні переваги цих закладів, які розташовуються в спальних районах міста, 

полягають в близькості до будинку. 
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Для невеликого продовольчого магазину до 100 кв м список першочергового 

обладнання може виглядати так: 

 Стелажі, прилавки і вітрини.  

 Морозильні камери і холодильники. 

 Кондиціонер. 

 Касові апарати та обладнання для продавця. 

 Обладнання для власника (адміністратора) 

 Відеоспостереження. 

Орієнтовні витрати на мінімальний набір обладнання від 30000 грн. 

Також необхідне програмне забезпечення для каси, складу, ціноутворення, 

роботи з постачальниками.  

Обовʼязково повинно бути встановлено і налаштовано:  

 операційна система;  

 драйвера;  

 антивірусна программа.  

На кожному робочому місці має бути блок безперебійного живлення (ББЖ, 

UPS)  автоматичний пристрій, що дозволяє підключеному комп’ютерному 

обладнанню деякий час (як правило – 5-15 хв) працювати від акумуляторів ББЖ 

при зникненні електричного струму або при відхиленні його параметрів від 

допустимих норм. 

Фізично локальна мережа будується через безпровідний зв’язок за технологією 

Wi-Fi для зменшення капітальних витрат. Периферійне обладнання під’єднується 

за допомогою USB–інтерфейсу. Для підключення до Інтернету використовується 

роутер (маршрутизатор, router) ‒ мережевий пристрій, який дозволяє підключати 

локальну мережу до Інтернету через виділену лінію або модем (ADSL модем)  

мережевий пристрій, який дозволяє підключати локальну мережу до Інтернету 

через звичайну телефонну лінію та одночасно користуватися телефоном і 

Інтернетом. На модемі/роутері по замовчуванню ввімкнутий DHCP-сервер. 

Висновки. У дослідженні наведені фактори впливу на ринок мінімаркетів, 

характеристики темпів розвитку ринку, основні товари споживчого кошика, 

особливості створення мережі мінімаркету. 

 

УДК 159.98  

Ольга Спільніченко 

 

САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ КЛІЄНТА У ПРОЦЕСІ 

ПСИХОЛОГО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Процес пізнання себе й навколишнього світу, самовизначення і самореалізації 

передбачає формування та затвердження певної ціннісної системи. Людина 

багатогранна. Вона знаходиться в постійному пошуку, прагне реалізувати свій 

особистісний та творчий потенціал. 

Самоактуалізація й самореалізація в роботах різних авторів постають то 

провідним мотивом, то метою життя й діяльності особистості, то процесом, то 

результатом зростання і розвитку. Уявлення про структуру та зміст даних 
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феноменів також відрізняються. Складно знайти психологічний напрям, який би 

не розглядав самореалізацію в тому чи іншому аспекті. 

Самоактуалізація – це основна властивість зрілої особистості, прагнення до 

повної реалізації свого потенціалу, до розвитку, збереження і максимального 

прояву кращих рис особистості. 

До найбільш істотних характеристик особистості відносяться рефлексія, 

ціннісна система й креативність. Рефлексія – усвідомлення свого «Я», своєї 

життєвої позиції – здійснюється в формах, даних культурою, тобто за допомогою 

мови, науки, мистецтва. Один з парадоксів рефлексії полягає в тому, що людина, 

будучи створінням кінцевим, намагається знайти підстави своєї нескінченності. 

«Тому не доводиться дивуватися, що Самість, повною мірою володіє цією силою, 

переживається і відчувається насамперед як нескінченна і безсмертна» [1, с. 259 ]. 

Самість – екзистенціальний центр особистості. Це сила, що організовує та 

об'єднує, котра забезпечує внутрішню згоду, стійкість життєвого світу і життєвої 

позиції, що прагне до зростання творчого початку. Виділяється реальне й ідеальне 

«Я». Реальне «Я» демонструє самосприйняття людини, характеризується 

цілісністю, послідовністю, скоординованістю й стійкістю уявлень. Ідеальне «Я» – 

набір рис, необхідних для самоактуалізації, образ того, ким людина хоче стати. 

Самоактуалізація, твердження ціннісної системи, пошук сенсу життя – це рух від 

реального до ідеального «Я». Визначеність і стійкість ціннісної системи 

демонструє визначеність і стійкість особистості. 

У рамках самоактуалізації мова йде про особистісну креативність як 

тенденцію до особистісної цілісності, психологічного здоров'я та врівноваженості. 

Загальним для цього напрямку є розвиток ідей цілісності особистості по 

відношенню до людини, спираючись на її позитивні (в опозиції до негативних) 

можливості. Засновниками цього напрямку стали А. Адлер, А. Маслоу та 

К. Роджерс. 

Важлива роль у дослідженні креативності належить відомому американському 

психологу А. Маслоу. Саме він ввів прагматичний критерій успішності для оцінки 

ступеня самоактуалізації як зовнішнього прояву креативних процесів. 

Креативність він вважає важливою рисою, характеристикою, що розкриває 

рівень розвитку й особливості самоактуалізованих людей, котрі реалізували 

особисті, властиві саме цій конкретній людині потенціали й не втратили при 

цьому ідентичності, що не пожертвували своїми цінностями. «Такі люди живуть в 

тій даності, яка їм запропонована, і реалізують себе в ній». Креативний індивід 

здатен на «безмежну різноманітність у поведінці» [2]. 

Складовою креативності, на думку А. Маслоу, є: 

 відмова від минулого й майбутнього, або трансценденція часу, що дозволяє 

максимально повно зосередитися на творчій діяльності; 

 незалежність від інших людей, їх думок; 

 наївність як стиль життя, яким відрізняються креативні люди; 

 втілення ідеального «Я», реалізація закладеного в людині потенціалу, повне 

самоздійснення; 
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 цілісність та злитість як досягнення єдності й згоди між людиною та 

навколишнім світом; 

 відмова від страху й нівелювання захисних механізмів;  

 сила, мужність, самодисципліна, терпіння, наполегливість і працьовитість в 

русі до поставленої мети. 

Наведені компоненти креативності передбачають відмову від боротьби й 

прагнення контролювати свою поведінку, актуалізувати природність, 

неповторність, споглядальність і щирість. Процес творчості вимагає мобілізації 

всіх здібностей і реалізації потенційних можливостей особистості, оскільки 

передбачає творення нового. 

А. Маслоу запевняє, більшість людей мають потребу в удосконаленні 

внутрішньому і знаходяться у його пошуках [2]. Спираючись на власні 

дослідження він сформулював такий умовивід, що прагнення до реалізації 

потенціалів – природна необхідність для особистості. Проте лише частина з них 

самоактуалізуються. Причини цього А. Маслоу  наводить такі:  

 більшість просто не припускають, що наділені власним потенціалом; 

 не усвідомлюють вигоди від процесу самовдосконалення;  

 вагаються і навіть бояться власних здібностей, чим і мінімізують шанси на 

самоактуалізацію;  

 страх успіху;  

 соціальні й культурні норми, які зазвичай пригнічують прагнення 

актуалізації відносно певних частин населення, наприклад, культурний стереотип 

мужності, який такі людські якості, як співчуття, доброту, м'якість та ніжність, 

розглядає як «мужні» характеристики, тому вони придушуються чоловіками;  

 потреба в безпеці.  

Процес якісного розвитку потребує перманентної готовності ризикувати, 

робити помилки, відмовлятися від стереотипної поведінки, що потребує значної 

мужності та сили волі. Очевидно, що вагома частина населення має сильну 

тенденцію залишати старі звички, тобто слідувати звичним поведінковим 

реакціям. Втілення ж необхідності в самоактуалізації вимагає відкритості до 

нових ідей і досвіду. 

А. Маслоу стверджує, що поведінка особистості регулюється одним мотивом – 

тенденцією до самоактуалізації. Самоактуалізація – це процес, який передбачає 

певний вибір. Якщо кожен раз вибір робиться на користь особистісного розвитку, 

це і є рух до самоактуалізації. Самоактуалізованим людям властива усталена 

ціннісна система, глибока рефлексія й адекватний образ свого «Я». За А. Маслоу, 

ідеальний стиль життя – досягнення самоактуалізації. Самоактуалізовані люди 

досягли того рівня особистісного розвитку, який потенційно закладений в 

кожному з нас. Однак не можна досягти самоактуалізації, виконуючи приписи. 

Кожна людина прагне реалізувати свій внутрішній потенціал по-своєму, оскільки 

самоактуалізація – постійний пошук, а не досягнення фіксованої точки. У 

реальному житті це повільний і болючий процес. У звʼязку з цим критерії 

А. Маслоу для самоактуалізації повинні сприйматися критично, з розумінням 
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того, що кожній людині варто свідомо вибирати власний шлях 

самовдосконалення і прагнути, стати тим, ким вона може бути в житті. 

Розуміння самоактуалізації як мотивації розгортання потенціалу, закладеного 

в біологічній природі людини було сформульовано в роботах К. Гольдштейна [2]. 

Слідом за ним К. Роджерс використовував термін «прагнення до актуалізації», під 

яким розумів властиву всім живим організмам спрямованість на зростання, 

розвиток і дозрівання. Психологічна сторона самоактуалізації виражається в 

прагненні проявляти свою активність і здібності. Психологічні аспекти 

самоактуалізації сприяють розвитку самодостатньої, зрілої і компетентної 

особистості. Самоактуалізація, по К. Роджерсу, – це головний мотив людини, 

який спонукає її рухатися до більш реалістичного функціонування, що є основним 

джерелом життя [4].  

У концепції Д. Леонтьєва особистісний потенціал розуміється як комплекс 

психологічних особливостей та структур, які відповідають за успішність 

саморегуляції людини, в широкому сенсі слова, як здатність коригувати власні дії, 

ґрунтуючись на передбаченні їх бажаних результатів. Особистісний потенціал, 

зокрема, опосередковує вплив травматичних ситуацій на здоровʼя та 

психологічний добробут [3]. 

Отже, самоактуалізація – це бажання індивіда реалізувати свій потенціал у тій 

сфері, у котрій та вбачає своє покликання. Спонукання, прагнення, наміри, 

інтереси, цілі й завдання, які індивід ставить перед собою. 

Зміни в суспільному житті нашої держави висувають високі вимоги до 

формування особистості, здатної максимально розкрити свої здібності й 

реалізувати їх на благо суспільства. Відповідно, пріоритетним завданням 

професійної освіти стає розвиток творчо активної, ініціативної молоді з 

необхідними професійними компетенціями, здатної змінювати середовище і 

самозмінюватись (саморозвиватися, самоактуалізуватися) під впливом соціальних 

умов 

Процес пізнання себе й навколишнього світу, самовизначення і самореалізації 

передбачає формування та затвердження певної ціннісної системи. Людина 

багатогранна. Вона знаходиться в постійному пошуку, прагне реалізувати свій 

особистісний та творчий потенціал. 
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УДК 004.7 

Віталій Токар, Юрій Каун 

 

ОСОБЛИВОСТІ МАСШТАБУВАННЯ МЕРЕЖІ 

 

Вступ. Будь-яка мережа повинна володіти високими масштабованістю, 

розширюваністю, прозорістю, надійністю, керованістю. 

Масштабованість (scalability) означає можливість нарощувати кількість вузлів 

і протяжність звʼязків мережі в дуже широких межах, при цьому її продуктивність 

не погіршується. Для забезпечення масштабованості мережі доводиться 

застосовувати додаткове комунікаційне обладнання і спеціальним чином 

структурувати мережу.  

Мережа може бути масштабованою: 

 стосовно її розміру (підключення додаткових користувачів); 

 географічно (користувачі й ресурси рознесені в просторі). 

Розширюваність ‒ це можливість в обмеженому діапазоні порівняно легкого 

додавання окремих елементів мережі (користувачів, вузлів, додатків, служб), 

нарощування довжини сегментів мережі і заміни існуючої апаратури. 

Прозорість ‒ це властивість мережі приховувати від користувача деталі 

внутрішнього устрою (зв’язки, обладнання, ОС) для спрощення роботи. 

Вирішальним фактором вибору мережевої інфраструктури є мобільність 

пристроїв кінцевих споживачів в межах її зони покриття. Перевагами 

безпровідної мережі є мобільність, мінімальні капітальні витрати (не треба 

проводити кабелі), швидкість розгортання, висока продуктивність. В якості 

технології масштабування будемо використовувати технологію Mesh. Протягом 

наступних років саме Mesh системи почнуть домінувати серед технологій доступу 

до мережі. 

Метою дослідження є особливості технології масштабування Mesh і її 

переваги над іншими технологіями Wi-Fi. 

Основний зміст і результати роботи. Проблема слабкої віддачі від зʼєднання 

з безпровідним сигналом від маршрутизатора турбує усіх, хто стикається з 

організацією зони покриття безпровідної мережі. 

Для стабільної роботи мережі в стандартному міському приміщенні цілком 

досить найпростішого маршрутизатора і вбудованого в ноутбук адаптера. Проте, є 

багато побічних чинників, через які доводиться посилювати сигнал для 

збільшення радіусу сигналу. Як відомо, Wi-Fi ‒ це технологія передачі даних 

радіоканалами. Тому робота інших пристроїв може чинити сильний вплив і 

створювати завади. Передусім побутові прилади, а також інші мережі Wi-Fi, що 

знаходяться навколо вас і працюють в тому ж частотному діапазоні. Зараз в 

природі існує два діапазони ‒ 2,4 і 5 ГГц. Безпровідні мережі стандарту 802.11b/g 

працюють в діапазоні 2.4 ГГц, мережі стандарту 802.11a ‒ 5 ГГц, а мережі 

стандарту 802.11n ‒ можуть працювати в обох. Нарешті, ще декілька джерел завад 

‒ Bluetooth, печі НВЧ і радіоняні. Вони працюють також на частоті 2.4 ГГц. 

Крім пристроїв функцію по поглинанню сигналу беруть на себе відстань і 

конструктивні завади на шляху від джерела до приймача. 
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Завада 
Додаткові 

втрати (dB) 

Ефективна 

відстань 

Відкритий простір 0 100% 

Вікно без тонування (відсутнє 

металізоване покриття) 
3 70% 

Вікно з тонуванням (металізоване 

покриття) 
5-8 50% 

Деревʼяна стіна 10 30% 

Міжкімнатна стіна (15,2 см) 15-20 15% 

Несуща стіна (30,5 см) 20-25 10% 

Бетонна підлога/стеля 15-25 10-15% 

Монолітне залізобетонне перекриття 20-25 10% 

Є декілька найпопулярніших способів для розширення зони прийому модему і 

поліпшення якості звʼязку, які можна використовувати самостійно у будь-якому 

приміщенні: 

 купити роутер з потужнішою вбудованою антеною; 

 помістити його десь в коридорі по центру приміщення; 

 використовувати один із засобів посилення сигналу Wi-Fi - інший роутер, 

зовнішню антену, репітер, mesh систему. 

Проте у них у всіх є досить вагомі недоліки: 

 передусім, будь-яка нова ланка в ланцюжку, тобто кожен новий репітер, 

значно знижує швидкість в два і більше разів, залежно від первинної потужності 

передавача і вартості усього устаткування. 

 ціна. Купити дорогий роутер плюс репітер і антену може дозволити собі не 

кожен. 

 налаштування. Будь-який репітер спочатку треба вручну підключити до 

основної wifi мережі і за допомогою телефону або компʼютера настроїти його 

параметри на ретрансляцію сигналу. Якщо їх декілька, то з кожним треба буде це 

зробити по черзі. 

 Нарешті, при переміщенні смартфон або ноутбук повинні перепідключатись 

від основного джерела ‒ маршрутизатора, до додаткових, внаслідок чого 

відбувається втрата звʼязку і усі поточні завдання, повʼязані з роботою в Інтернеті 

‒ онлайн гра, завантаження файлів, перегляд відео і так далі ‒ теж припинялися. 

Слово Mesh має багато значень. Одно з них ‒ осередок мережі. Протоколи 

Mesh ‒ IEEE 802.11s, IEEE 802.11k/v/r. Mesh мережа ‒ це однорангова система, 

навантаження якої розподілене між декількома рівноправними осередками 

(точками доступу), кожна з яких роздає безпровідній сигнал в загальній мережі. 

Суть технології “mesh” в тому, що підключивши одну точку доступу до 

Інтернету чи існуючої мережі (кабельної чи безпровідної), створеної за 

допомогою якогось наявного роутера, інші на автоматі підхоплюють її сигнал, і 

працюють з тими ж налаштуваннями, що і перша. 

Основні особливості Mesh систем: 

 Великий радіус дії Wi-Fi мережі за рахунок модульної системи. При 

додаванні кожного нового модуля в зоні стабільного прийому інших модулів вони 
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зʼєднуються та розширюють Wi-Fi мережу без втрати швидкості, продуктивності, 

збоїв в роботі і т. д. Більше того, якщо один з модулів “вилітає” з мережі, то 

система автоматично відновлює зʼєднання, підключаючись через інші модулі. 

 Безшовний Wi-Fi. Mesh системи створюють справжню безшовну Wi-Fi 

мережу. Мережа дійсно одна в радіусі дії усіх встановлених модулів. При 

переміщенні приміщенням, пристрій підключається до модуля з кращим 

сигналом. І що найголовніше: у момент перемикання на інший модуль зʼєднання з 

Інтернетом не пропадає. Скрізь одна мережа, неначе її роздає один пристрій. Без 

обривів, відключень, перемикань і т. д. 

 Висока швидкість Wi-Fi мережі і стабільне зʼєднання. Усі нові Wi-Fi Mesh 

системи двох, або трьохдіапазонні. З підтримкою стандарту AC. Вони роздають 

Wi-Fi на частоті 2.4 ГГц і 5 ГГц. Деякі системи використовують один з двох 

діапазонів на частоті 5 ГГц для зʼєднання між модулями мережі. Дві інші мережі 

(у різних діапазонах) доступні для підключення пристроїв. Вічна проблема при 

установці Wi-Fi підсилювачів ‒ падіння швидкості. Навіть не дивлячись на те, що 

модулі Mesh систем зʼєднуються по повітрю, швидкість практично не падає. 

Головне, щоб усі модулі знаходилися між собою в зоні стабільного прийому. Є 

підтримка MU-MIMO та інших технологій, які створені для поліпшення і 

прискорення роботи Wi-Fi мережі. 

 Дуже просте налаштування і підключення додаткових модулів. Усе можна 

настроїти через додаток з мобільного пристрою. Фірмове застосування є у 

кожного виробника. 

 Незвичний зовнішній вигляд. Модулі Mesh систем не схожі на звичайні 

роутері. Усі системи, які є зараз на ринку, виконані в цікавому дизайні. 

Принцип роботи усіх Wi-Fi Mesh систем практично однаковий. Але залежно 

від виробника і моделі, характеристики і можливості, звичайно, можуть 

відрізнятися. Так само є різниця в налаштуваннях і функціях. Але в таких 

системах є усе, що необхідно звичайному користувачеві: батьківський контроль, 

управління підключеними пристроями, гостьова мережа, перенаправлення портів, 

антивірус і захист мережі, оновлення прошивки і т. д. 

Висновки. У дослідженні розглянуто основні характеристики та переваги Wi-

Fi Mesh систем. 

 

УДК 004.41  

Сергій Цьок 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМОВАНОГО МЕРЕЖЕВОГО ОБЛАДНАННЯ 

 

Функціонування локальної мережі забезпечується цілим комплексом 

апаратних засобів. Устаткування мережі структурованих кабельних систем можна 

розділити на активне і пасивне. Пасивна частина мережі – це кабелі, комутаційні 

шафи, мережеві розетки та ін. Також, організація мережі в офісі неможлива без 

встановлення активного мережного обладнання, яке є її основою, що відповідає за 

безперебійну роботу і високу продуктивність. 
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Активне мережеве обладнання (АМО). Під цією назвою мається на увазі 

устаткування, що має певні «інтелектуальні» можливості. Тобто маршрутизатор, 

комутатор (світч) і т. д. є активним мережним устаткуванням. Навпаки – 

повторювач (репітер) і концентратор (хаб) не є АМО, оскільки вони просто 

повторюють електричний сигнал для збільшення відстані зʼєднання або 

топологічного розгалуження і нічого «інтелектуального» собою не являють. Але 

керовані комутатори відносяться до активного мережного обладнання, так як 

можуть бути наділені певними «інтелектуальними властивостями». 

До активних компонентів ЛОМ відносяться: маршрутизатори; мережеві карти, 

точки доступу; Wi-fi роутери; повторювачі (репітери); комутатори. 

Основне призначення роутера (маршрутизатора) – об’єднання сегментів 

мережі. Він може використовуватися в одному сегменті мережі, що надає широкі 

можливості по управлінню трафіком, об’єднувати мережі Ethernet з іншими 

типами мереж або служити для зв’язку локальної та віддаленої мережі. 

Управління трафіком здійснюється на основі протоколу мережевого рівня. 

Зазвичай, роутер має один зовнішній порт (WAN) і до чотирьох внутрішніх 

(LAN). 

Роутер широко застосовується для організації доступу в Інтернет усім 

учасникам локальної мережі. У цьому випадку, налаштування маршрутизатора 

для мережі в офісі має на меті визначення параметрів локальної мережі (LAN), 

Інтернету (WAN) і безпеки.  

До основних налаштувань мережі відносять: Пріоритет смуги пропускання 

(QoS). Завдяки функції QoS можна вирішити, який із пристроїв має вищу 

пропускну здатність і може швидше пінгувати, ніж інші. Завдяки цьому отримаєте 

вищу швидкість і безперебійний зв’язок. QoS є необхідним для пакетних мереж, 

які використовуються для сервісів, що працюють у режимі реального часу, 

насамперед VoIP. Мережеві протоколи, які обслуговують сервіси реального часу є 

чутливими до якості обслуговування, а саме до втрати пакетів даних, затримок у 

передачі пакетів та нерівномірності цих затримок. 

Зважена справедлива черга –механізм планування пакетних потоків даних з 

різними пріоритетами. Його метою є регулювати використання одного каналу 

передачі даних декількома конкуруючими потоками. У цьому випадку під 

потоком розуміється чергу пакетів даних. 

Встановлення та налаштування точок доступу (налаштування access 

point). Точка доступу застосовується для організації бездротової передачі даних 

на базі стандартів 802.11 з певною зоною покриття. За її допомоги можна 

об’єднати бездротову мережу з провідною. Встановлення точки доступу 

зводиться до вказівки типу бездротової мережі, ідентифікатора мережі, методу і 

ключа шифрування, вибору частотних каналів. 

Встановлення та налаштування wi-fi роутера. Wi-fi роутер – це 

маршрутизатор з інтегрованою точкою доступу. Дозволяє об’єднати усі ПК у 

будинку чи офісі в бездротову мережу з доступом в Інтернет. Встановлення та 

налаштування проводиться за аналогією з маршрутизатором і точкою доступу. 

Встановлення та налаштування репітерів. Репітер або повторювач 

застосовується для збільшення відстані передачі сигналу, тобто подовження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/VoIP
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
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кабельного з’єднання. Реалізується це шляхом «повторення» отриманого сигналу 

на виході пристрою. Репітери не вимагають додаткових налаштувань. 

Встановлення комутаторів. Комутатор застосовується для об’єднання вузлів 

мережі або кількох підмереж в одну. На відміну від маршрутизатора, в пристрої 

для контролю трафіку використовується протокол канального рівня. Комутатор, 

фактично, є вдосконаленою моделлю репітера – дані в пристрої передаються лише 

одержувачу, що істотно зменшує навантаження на мережу. Не вимагає 

додаткового налаштування. 

Налаштування апаратного файєрвола. Файєрвол, або міжмережевий екран, 

дає можливість здійснювати контроль і фільтрацію мережевих даних, виходячи із 

заданих параметрів. Запобігає можливості нелегального доступу до мережі та 

комп’ютерів. 

Налаштування VPN з’єднань. Віртуальна приватна мережа (VPN) – це 

можливість об’єднання ряду підмереж в одну віртуальну. Для її реалізації 

використовується група апаратно-програмних засобів. Може застосовуватися для 

створення безпечного каналу передачі даних між двома точками доступу або між 

віддаленими комп’ютерами та офісною мережею, для отримання доступу в 

глобальну мережу. 

Тунелювання. Тунелювання надає можливість об’єднання розділених у 

просторі мереж: створювати опорну мережу на базі одного протоколу, 

здійснювати управління різнопротокольних мережами. Для об’єднання мереж 

створюється з’єднання точка-точка між двома маршрутизаторами. 

Встановлення та налаштування мережевого активного обладнання – робота та 

відповідальність лише компетентних спеціалістів. Правильна організація 

взаємодії пристроїв і протоколів в різних мережах, в тому числі і розподілених – 

гарантія безперебійної та безпечної роботи. 
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РОЗДІЛ ІV 

Економічні та правові питання євроінтеграції: теорія і практика 

 

УДК 349.2-057.87 

Аліна Бендас 

Науковий керівник: ст. викладач кафедри права та фінансів С. С. Пікалюк  

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ СТУДЕНТА ДЕННОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ 

 

Право студентів вищих навчальних закладів на трудову діяльність у 

позанавчальний час закріплено в п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII [1]. 

Роботодавець може прийняти на роботу студента незалежно від форми його 

навчання. При цьому такий співробітник матиме ті самі права, що й решта 

працівників. Але є певні особливості прийняття на роботу студентів. 

З укладення трудового договору починаються трудові відносини між 

підприємством і студентом. Це може бути як строковий (наприклад, на період 

канікул, на сезонну або тимчасову роботу), так і безстроковий трудовий договір. 

Форма трудового договору із студентом старше 18 років може бути як письмова, 

так і усна. Але якщо на роботу приймається неповнолітнього студента, то з ним 

трудовий договір укладається тільки в письмовій формі. Цього вимагає п. 5 ч. 1 

ст. 24 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) [2]. 

Навіть якщо студент навчається на денній формі, його приймають тільки на 

основне місце роботи, якщо, звичайно, він не працює за основним місцем роботи 

в іншого роботодавця. 

Варто зазначити, що сумісництво – форма вторинної зайнятості: виконання 

працівником іншої оплачуваної роботи за трудовим договором у вільний від 

основної роботи час на тому самому чи на іншому підприємстві, в установі, 

організації чи в особи фізичної [3]. 

Проте відносини між студентом і навчальним закладом – не трудові. Навчання 

для студента є основним видом діяльності, але не основним місцем роботи, бо в 

цьому випадку відсутній сам факт роботи. 

Отже, підстав приймати на роботу студента як сумісника немає, якщо, 

звичайно, він не працює десь і ще за трудовим договором і саме те місце роботи є 

для нього основним. 

У ст. 26 КЗпП передбачено право роботодавця встановлювати строк 

випробування при укладенні трудового договору з працівником. Водночас у ч. 3 

цієї статті КЗпП наведено перелік осіб, яким не може бути встановлено 

випробування при прийнятті на роботу. Серед інших у цьому переліку зазначені 

студенти, які не досягли 18-річного віку, і молодих робітників після закінчення 

професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення 

вищих навчальних закладі [2]. 

Студентів можна приймати на роботу зі строком випробування на загальних 

підставах, звісно, якщо вони досягли 18-річного віку. 
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За загальним правилом нормальна тривалість робочого часу (не більше 

40 годин на тиждень) може бути встановлена для працівників старше 18 років. 

Проте для неповнолітніх працівників віком від 16 до 18 років має бути 

встановлена скорочена тривалість робочого часу – 36 годин на тиждень (ст. 51 і 

190 КЗпП) [2]. 

Зазвичай, якщо студент дійсно навчається на денній або вечірній формі, то 

виконувати свої трудові обов’язки він може тільки у вільний від навчання час 

(увечері/зранку або у вихідні дні, а також у період канікул). Тому в більшості 

випадків таких осіб приймають на роботу на умовах неповного робочого часу. 

Причому цей режим може мати різні варіанти (ст. 56 КЗпП): 

 неповний робочий день, тобто зменшення тривалості щоденної роботи; 

 неповний робочий тиждень, тобто зменшення кількості робочих днів на 

тиждень при нормальній тривалості робочого дня; 

 поєднання неповного робочого дня та неповного робочого тижня [2]. 

Робота на умовах неповного робочого часу ніяк не обмежує трудові права 

працівника, але можна приймати студентів денної форми навчання на роботу на 

умовах повного робочого часу. 

З метою охорони здоров’я ст. 192 КЗпП забороняє неповнолітніх працівників 

молодше 18 років залучати до: 

 нічних робіт, тобто до роботи в період з 22 до 6 годин; 

 надурочних робіт, тобто до роботи після закінчення робочого дня 

встановленої тривалості; 

 роботи у вихідні дні, тобто в ті дні, які за графіком роботи неповнолітньої 

особи є для нього вихідними [2]. 

Забороняється застосовувати працю осіб молодше 18 років на важких роботах 

і на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на підземних 

роботах, залучати неповнолітніх осіб до підіймання і переміщення речей, маса 

яких перевищує встановлені для них граничні норми. 

Трудові книжки ведуть на всіх працівників, які працюють на підприємстві 

більше 5 днів (ст. 48 КЗпП, п. 1.1 Інструкції про порядок ведення трудових 

книжок працівників, затверджена наказом Мінпраці від 29.07.1993 р. № 58) [2], 

[4]. 

Роботодавець зобов’язаний вести трудову книжку такого працівника-студента. 

Запис про прийняття на роботу кадровики вносять на підставі відповідного наказу 

(розпорядження) керівника підприємства не пізніше тижневого строку. 

Якщо в студента ще немає трудової книжки, тоді її необхідно оформити за 

тією самою процедурою, що і в ситуації з першим робочим місцем для 

працівника. 

На студентів, які працюють на підприємстві, як і на решту його працівників, 

поширюються всі вимоги Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. 

№ 108/95-ВР [5]. 

Зарплата працівника-студента, як випливає зі ст. 3 цього Закону, не може бути 

нижче законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати. 

Якщо працівник-студент молодше 18 років – відрядник, то його праця 

оплачується за відрядними розцінками, установленими для дорослих працівників, 
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з доплатою за тарифною ставкою за час, на який тривалість його щоденної роботи 

скорочується порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих працівників 

(ст. 194 КЗпП) [2]. 

Якщо студент прийнятий на роботу на умовах неповного робочого часу, його 

працю оплачують пропорційно відпрацьованому часу. У зв’язку з цим місячний 

фонд оплати праці такого працівника може бути менше мінімальної заробітної 

плати. Проте в умовах нормальної тривалості робочого часу заробітна плата 

працівника має бути не нижче встановленого законодавством рівня мінімальної 

заробітної плати. 

Факт працевлаштування не впливає на право студента на отримання стипендії 

(у разі наявності такої). Так, відповідно до п. 4 «Порядку призначення і виплати 

стипендій» від 12.07.2004 р. № 882 (далі –Порядок № 882), стипендії призначають 

студентам за результатами навчання у професійно-технічних і вищих навчальних 

закладах (наукових установах). Клінічні ординатори, аспіранти, докторанти 

мають право на роботу у режимі неповного робочого часу (але не більш як на 

0,5 ставки за займаною посадою). При цьому академічна стипендія виплачується у 

повному обсязі (п. 19 Порядку № 882) [6]. 
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ФОРМУВАННЯ КОМАНДИ СТАРТАПУ 

 

Створення сильної і ефективної команди людей грає величезну роль у 

відкритті успішного стартапу. Більшість розробників стартап-проектів вважають 

наявність оригінальної ідеї своїм ключовим фактором успіху. Проте, відсутність 

поруч людей, які здатні не лише повністю зрозуміти сутність ідеї автора, а й 
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максимально ефективно реалізувати її, незважаючи на наявність різного роду 

перепон та несприятливих факторів, загрожує тим, що стартап-проект взагалі не 

відбудеться. Команда стартапу на початкових етапах, зазвичай складається з 

друзів та однодумців, але з розвитком проекту та зростанням масштабів його 

реалізаціє постає потреба у залученні професіоналів у різних сферах (маркетинг, 

фінанси, продажі, операційна діяльність, залучення інвестицій тощо). Тому 

формування злагодженої команди є чи не найголовнішим питанням для 

успішного розвитку стартап-проекту. 

Команда ‒ це спеціально підібрана група людей для об'єднання їхніх зусиль, 

спрямованих на розв'язання проблемної ситуації чи спільне виконання важливого 

завдання [1]. Характерні ознаки команди: наявність спільної мети; інтенсивне 

співробітництво;  визначені статусно-рольові відносини; лідерство (формальне чи 

неформальне);згуртованість колективу; відпрацьовані комунікативні звʼязки; 

групові норми поведінки, усталені традиції; схожість основних життєвих 

цінностей, установок; специфічні методи вироблення колективних рішень; 

сприятлива соціально-психологічна атмосфера. 

О. Черняк виокремлює такі етапи формування команди стартапу [2]: 

1) Мінімальна команда (Minimum team): 1+1 = 2. Людина-продукт и Людина-

ресурси (Автор і Продюсер). Автор продукту ‒ hacker, product, створення і 

виробництво продукту, експерт в певному предметі. Продюсер бізнесу, 

організатор, підприємець ‒ hustler, sales, ресурси, продаж, звʼязки, експерт на 

певному ринку. 

2) Мінімально життєздатна команда (Minimum viable team): 1 + 2 = 3. Людина-

продукт, Людина-ресурси, Людина-процеси (виробництво, продаж, логістика). 

Дейв МакКлюр називає таку команду «H2D – a hacker, hustler, and designer» 

[3]. Їх можна представити як [2]: людина-ресурси / Hustler / Outside – основні 

переговори, пошук людей, грошей, контактів, контрактів, нових ніш, спілкування 

з клієнтами, пошук продуктів, забезпечення проекту всіма ресурсами, експертиза 

на ринку; людина-продукт, автор / Hacker / Builder – мозок проекту, автор 

продукту, експерт у темі, розробник; людина-процеси / Designer / Experience – 

операційна діяльність, управління рекламними кампаніями, підтримка, логістика. 

3) Мінімальна ідеальна команда (Minimum ideal team): 2+3 = 5 (управління, 

виробництво, продаж, логістика, фінанси). Разом, команда набуває вигляду [2]: 

-  Підприємець / Людина-ресурси / Hustler – здійснює основні продажі, 

спілкування з інвесторами, відстеження основних KPI, пошук клієнтів, фінансів, 

підбір команди, тобто є CEO (генеральний директор). 

- Sales & Marketing – людина, яка відповідає за продажі і / або генерацію 

кращих продуктів – комерційний директор. 

- Експерт / Builder – людина, яка відповідає за розвиток функціоналу та 

підтримку діяльності. У інтернет-проектах – це CTO. 

- Finance / Адміністратор / Облік – здійснює контроль витрат, займається 

звітністю, аналізом метрик, бухгалтерією – фінансовий директор. 

- Операції / Designer / Delivery – людина, яка відповідає за підтримку 

діяльності, логістику тощо – COO (операційний або виконавчий директор). 
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Далі кількість людей у команді змінюється відповідно до масштабів 

розширення бізнесу, появи інших функціональних підрозділів. 

Таким чином, формування команди стартап-проекту – це складний процес, 

який триває протягом усього періоду реалізації ідеї, та від продуктивності й 

результативності якого залежить успіх проекту. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТАРТАПУ ЯК ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЄКТУ 

 

Стартап-компанія – нещодавно створена компанія, що будує свій бізнес на 

основі інновацій або інноваційних технологій, не вийшла на ринок або почала на 

нього виходити і що володіє обмеженими ресурсами. Часто стартап-компанії 

називають «гаражними». 

Особливо часто термін «стартап» застосовується відносно інтернет-компаній 

та інших фірм, що працюють у сфері IT, проте, це поняття розповсюджується і на 

інші сфери діяльності. Інновації, на основі яких будують свій бізнес стартапи, 

можуть бути як глобальними, так і локальними [1].  

За методологією акселератора соціальних проєктів ChangeLab життєвий цикл 

складається з 6 етапів управління проєктом: 

1) ініціація проєкту. На цьому етапі приймається рішення про реалізацію 

проєкту, розробляється і затверджується інформаційна карта проєкту; 

2) фандрайзинг (залучення ресурсів). Підсумком виконання етапу є залучені 

для реалізації проєкту ресурси; 

3) планування реалізації проєкту. За його підсумками має бути розроблений і 

затверджений чіткий план реалізації проєкту, привʼязаний до календарного плану; 

4) реалізація проєкту, тобто виконання всіх запланованих дій; 

5) моніторинг і контроль. Цей етап здійснюється паралельно з етапом 

реалізації і передбачає моніторинг досягнення контрольних точок проєкту і 

можливі коригувальні дії;  

6) завершення проєкту. Часто про цей етап забувають, однак він відіграє 

ключову роль з точки зору документування отриманого досвіду і необхідних 
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даних, для перевірки успішності мінімального життєздатного продукту і обраної 

бізнес-моделі [2]. 

Розглянемо докладніше кожен з етапів. 

1) етап ініціації проєкту. Підсумком виконання етапу ініціації є інформаційна 

карта проєкту; 

2) етап фандрайзингу або залучення ресурсів; 

3) етапи планування, моніторингу та контролю реалізації проєкту; 

4) етап завершення проєкту [2]. 

На нашу думку, важливим етапом успішної реалізації інноваційного проєкту є 

ефективна розробка його бізнес-плану, який дозволяє оцінити успішність 

упровадження інноваційної бізнес-ідеї, її перспективність і прибутковість, а також 

виконати порівняння досягнутих фактичних результатів із плановими 

показниками та оперативно коригувати тактику ведення бізнесу. 

Необхідність розробки бізнес-плану для стартап-проєкту можна  

проаналізувати через призму основних етапів його підготовки: 

1. Розробка стратегії розвитку стартапу, зазначення складових його реалізації 

та бачення кінцевого результату проєкту. 

2. Аналіз ринку, вивчення його поточних тенденцій, рівня цін і конкуренції, а 

також оцінка місткості та перспектив розвитку ринку. Дослідження можна 

проводити на основі офіційних даних Державної Служби статистики, профільних 

міністерств, бази митної служби, а також інформації операторів ринку. 

3. Підготовка фінансового плану, що має містити: бюджет первинних 

інвестицій; планові обсяги продажів; детальний перелік операційних витрат та їх 

планові розміри; плановий розрахунок виручки і грошового потоку; аналіз точки 

беззбитковості; розрахунок планових показників інвестиційної привабливості, 

прибутковості і рентабельності запланованого проєкту і т.п. 

4. Складання описової частини бізнес-плану на основі результатів проведеної 

роботи та отриманої інформації на другому та третьому етапах. При підготовці 

описової частини бізнес-плану доцільно використовувати рекомендації одного з 

існуючих міжнародних стандартів: UNIDO, ЄБРР, TACIS та ін. Важливо 

памʼятати, що всі міжнародні стандарти побудови бізнес-планів носять 

рекомендаційний характер. 

5. Розробка презентації стартапу для майбутніх бізнеспартнерів та інвесторів. 

Дуже важливий аспект – відеопрезентація, вона повинна бути щирою і 

інформативною. Головним, що необхідно донести в презентації проєкту, є його 

унікальність, прогресивна прибутковість, ефективність, конкурентоспроможність 

та довгостроковість [3]. 

Отже, провівши дослідження, можемо зробити такі висновки: успішний 

бізнес-план є запорукою успіху успішного стартапу. 
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РОЗРОБКА ПРОДУКТУ ДЛЯ СТАРТАПУ 

 

Розглядаючи питання щодо продукту для стартапу, варто визначити різницю 

між такими поняттями, як: «новий продукт», «новий виріб», «інноваційний 

продукт» та «інноваційна продукція» [1]. 

Типовий процес створення продукту складається із шести етапів: 

0) нульового – планування. Цей етап вважається нульовим, оскільки 

планування здійснюється до розгляду проєкту і початку реального процесу 

розроблення продукту. Результатом планування є формування завдання проєкту, 

яке визначає цільовий ринок, економічні завдання, головні передбачення і 

обмеження;  

1) першого – розроблення концепції. Концепція – це опис форми, призначення 

і функціональних можливостей продукту, вона часто супроводжується списком 

технічних вимог, дослідженням продуктів конкурентів, економічним 

обґрунтовуванням проєкту. Під час розроблення концепції визначаються потреби 

цільового ринку, оцінюються альтернативні концепції продукту, одна або більше 

концепцій відбираються для подальшого розроблення і тестування; 

2) другого – системне проєктування. Це визначення архітектури продукту та 

розбиття продукту на компоненти, створення схеми кінцевого складання для 

виробничої системи;  

3) третього – робочий проєкт. Результатом цього етапу є робоча документація 

на продукт. Типовий процес розроблення нового продукту підлягає модифікації 

під впливом ринкових умов, залежності від технологічного процесу, рівня ризику 

і т. ін. 

4) четвертого – досліди і доведення. Це етап створення і оцінювання 

попередніх версій продукту .  

5) п’ятого – переведення виробництва в робочий режим. Продукт починає 

вироблятися, здійснюється навчання персоналу та розв’язуються проблеми, 

пов’язані з виробництвом. Перехід від цього етапу до повномасштабного 

виробництва відбувається поступово. Через деякий період продукт виводиться на 

ринок і стає доступним для масового споживача [2]. 
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Створення мінімального життєздатного продукту здійснюється на основі 

ріхних сценаріїв. Кожний з них вимагає різну кількість ресурсів (тимчасових і 

фінансових): інтервʼю з потенційним клієнтом; макет (або відео); робочий 

прототип; «димова завіса» або імітація повноцінного робочого продукту[3; 4]. 

Процес розробки стартапа за методом Lean Startup. Сутність концепції 

«економічного стартапу» Еріка Ріса полягає в дотриманні п’яти принципів[2]: 

1) підприємці є всюди. Підприємцем можна назвати будь-кого, хто має 

стартап: створене підприємство, мета якого – розробка нових товарів і послуг в 

умовах надзвичайної невизначеності. Підхід «економічний стартап» можна 

застосовувати в компаніях будь-якого розміру, в будь-якому секторі і в будь-якій 

галузі;  

2) підприємництво – це менеджмент. Стартап – це підприємство, а не тільки 

продукт. Тому йому потрібен менеджмент нового типу, спеціально адаптований 

для умов надзвичайної невизначеності;  

3) підтвердження фактами. Стартапи існують не тільки для того, щоб 

виробляти товари, заробляти гроші або обслуговувати клієнтів. Вони існують для 

того, щоб вчитися будувати життєздатний бізнес. Можна постійно проводити 

експерименти, які дозволять підприємцю перевірити на практиці кожен елемент 

свого бачення;  

4) цикл зворотного зв’язку «створити – оцінити – навчитися». Основа 

концепції «економічний стартап».  

Головне завдання стартапу – перетворювати ідеї в продукти, оцінювати 

реакцію споживачів, а потім приймати рішення про те, чи варто зробити віраж або 

краще рухатися колишнім курсом. Всі процеси стартапу повинні бути спрямовані 

на те, щоб якомога швидше отримати зворотній зв’язок від споживача. При цьому 

основне завдання першої фази циклу «оцінити» – визначити, чи приводять 

зусилля з розробки продукту до бажаних результатів, чи потрібно робити якісь 

зміни або продовжувати слідувати початковій стратегії; – у циклі «створити – 

оцінити – навчитися» дії відбуваються саме в названому порядку. Але процес 

планування відбувається в зворотному порядку: з’ясування чого потрібно 

навчитися, визначення, що потрібно оцінити, потім рішення, який продукт 

потрібно створити;  

5) врахування інновацій. 

Отже, при проведенні наукового дослідженнями дійшли таких висновків: щоб 

поліпшити результати стартапу і підтримувати відповідальність розробників 

інновацій, потрібно зосередитися на дрібницях: за якими показниками оцінювати 

успіх, як встановити контрольні точки і як розставляти пріоритети. Для цього 

потрібен новий вид звітності, призначений спеціально для стартапів – і тих, перед 

ким вони повинні звітувати. 
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ЩОДО ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВА ТА ДЕРЖАВНІСТЬ 

 

Останнім часом науковці почали приділяти багато уваги поняттю 

«державність», намагаючись закріпити конкретне наукове значення та зміст, але 

розуміння державності ще не є повністю опрацьованим. Визначення поняття 

«державність» є важливим для характеристики взаємодії держави та суспільства в 

процесі функціонування держави. 

Сучасна юридична наука вживає термін «держава» у двох значеннях – 

широкому та вузькому. У широкому значенні держава – це всеосяжна правова, 

суверенна територіальна організація громадянського суспільства, яка має у 

своєму розпорядженні публічно-політичну владу, спеціальний апарат управління і 

примушування, забезпечує безпеку існування цивільного суспільства як єдиного 

цілого. У вузькому значенні держава – це механізм здійснення публічно-

політичної влади в суспільстві, апарат управління суспільством. 

О.В. Петришин виділяє такі ознаки держави: 1) має розташовуватися на певній 

території, обмеженій державними кордонами, характеризується певною формою 

територіального устрою, складається з окремих територіальних утворень. Саме 

територіальний принцип відрізняє державу від первісної общини та від інших 

соціальних організацій; 2) участь у зовнішніх відносинах, тобто здатність 

укладати міжнародні договори, брати участь у роботі міжнародних організацій; 

3) об’єднує все населення на засадах громадянства як організація публічної влади. 

Громадянство передбачає сталий зв’язок між кожним індивідом і державою; 

4) має апарат реалізації державної влади, що носить публічний характер; 

5) наявність суверенітету; 6) створення державного апарату та системи державних 

органів, що функціонують через підготовлених для управлінської діяльності 

фахівців (державних службовців), утримується за рахунок податків та зборів; 

7) можливість застосування примусових заходів; 8) є правовою організацією 
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влади, тобто тільки право здатне внормувати реалізацію державної влади, 

підпорядковуючи її служінню суспільству [1, с. 53].  

Отже, підсумовуючи, варто зазначити, що держава – це універсальна 

політична форма організації суспільства, яка характеризується суверенною 

владою, політичним і публічним характером, реалізацією своїх повноважень на 

певній території за допомогою діяльності спеціальних органів, наданням своїм 

рішенням обов’язкового характеру, встановленням податків. 

Необхідно розуміти, що поняття «держава» та «державність» не є тотожними 

за змістом. Їх розмежування знаходимо у навчальних посібниках 

В. Кульчицького, М. Настюка, Б. Тищика «З історії української державності» 

(Львів, 1992) [2, с. 79] та В. Шевчука і М. Тараненко «Історія української 

державності» (Київ, 1999) [3, с. 82]. 

Розглядаючи підходи різних учених, що досліджували поняття «державність» 

та характеризували апарат державної влади й управління, ми погоджуємся з тим, 

що державність, будучи інституційної системою, вміщує систему органів 

державної влади й управління. Водночас державність уміщує також інститути 

суспільства, проте лише ті з них, які взаємодіють з органами державної влади та 

управління під час здійснення останніми функцій управління суспільством. Але 

важливо враховувати, що поняття «державність» не слід ототожнювати з усім 

суспільством, суспільними відносинами. У науці закріплено певне розуміння 

суспільства. Воно є складною соціальною системою, яку характеризують різні 

суспільні зв’язки і відносини. Суспільство має потребу в певній організації, 

способом, формою цієї організації є держава. Державність характеризує 

державно-організоване суспільство, показує організацію органів публічної влади 

та взаємодію із суспільством. 

Звертаючись до етимології поняття «державність», варто звернути увагу на те, 

що воно має один корінь із терміном «держава». Як поняття «законність» і 

«впорядкованість», похідні від термінів «закон» і «порядок», характеризують 

якісну характеристику певного стану, так і державність позначає якісну 

характеристику державно-організованого суспільства, його існування і діяльності. 

Державність також характеризується певними властивостями. До її складу 

входять всі органи державної влади й управління як на центральному, так і на 

регіональному рівні, органи місцевого управління, які призначаються 

центральною владою. Прикладом органів місцевого управління є система 

«кормління» в Росії, яка існувала до середини XVI ст., за якої повітами і 

волостями управляли намісники і волостели відповідно, які отримували свої 

посади від держави на певний строк як винагороду за участь у військових діях [4, 

с.183]. 

Висновок. Таким чином, можна зазначити, що держава – це універсальна 

політична форма організації суспільства, яка характеризується: суверенною 

владою, політичним і публічним характером, реалізацією своїх повноважень на 

певній території за допомогою діяльності спеціальних органів, наданням своїм 

рішенням обов’язкового характеру, встановленням податків. Державність – це 

несталий стан територіально-політичної організації суспільства, що володіє 

обмеженою публічною владою, здійснюваною державним апаратом, який 
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легітимно або легально є залежним від внутрішніх та зовнішніх чинників: 

уходження до складу певної держави та відсутність самостійного представництва 

ззовні власних інтересів, наявність управлінсько-наглядових органів та 

військових сил певної країні на її території, підпорядкованість центральним 

органам влади певної держави відповідно до законодавчо-впровадженого нею 

принципу централізації управління. Таке державне утворення або не має всіх 

ознак, властивих державі, або їх кількісне та якісне наповнення є значно вужчим, 

ніж у державі, що поясняє це співвідношення. 
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КОМЕРЦІЙНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ЗНАЧЕННЯ 

 

Комерційне представництво є різновидом добровільного представництва. 

Відповідно до ч. 1 ст. 243 Цивільного кодексу (далі по тексту – ЦК) України 

комерційним представником є особа, яка постійно та самостійно виступає 

представником підприємців при укладенні ними договорів у сфері 

підприємницької діяльності [1]. 

На думку І. Я. Климовської, комерційне представництво має свої особливості 

[2, с. 64]. 

По-перше, оскільки комерційне представництво відбувається у сфері 

підприємницької діяльності, а її суб’єктом є особа, яка постійно представляє 

підприємців при укладенні договорів, комерційним представником може бути 

лише суб’єкт підприємницької діяльності. 

По-друге, можливість здійснення такого представництва поставлена законом у 

залежність від наявності у комерційного представника відповідних повноважень 

на укладення договору від усіх його сторін. Тобто комерційні представники 

можуть вчиняти правочини, будучи представниками одночасно кількох сторін 

(наприклад, орендодавця та орендаря, продавця і покупця) за наявності 

повноважень від сторін договору. Зазначені повноваження визначаються в 

договорах, які укладені сторонами з комерційним представником, чи у виданих 

сторонами на підставі цих договорів довіреностях. 

По-третє, оскільки комерційне представництво є підприємницькою діяльністю, 

договори доручення, що укладаються сторонами з комерційним представником, 

мають відплатний характер. Особа, яку представляють, зобов’язана сплатити 

представникові винагороду за вчинені дії, крім випадків, коли в договорі 
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міститься вказівка на його безоплатний характер. Якщо така вказівка відсутня і 

договором не встановлено розмір винагороди та порядок її сплати, особа, яку 

представляють, сплачує за комерційнепредставництво суму, що за подібних 

обставин звичайно стягується за послуги аналогічного характеру. Крім того, 

комерційний представник має право на відшкодування витрат, яких він зазнав при 

виконанні доручення. Коли договір укладено від імені кількох осіб одночасно, 

витрати розподіляються в рівних частках, якщо інше не передбачено договором 

між ними. 

Як зазначає І. Я. Климовська, з огляду на специфіку підприємницької 

діяльності на комерційного представника покладається особливий обов’язок – 

зберігати в таємниці відомості про укладені правочини і після того, як відносини 

комерційного представництва припинилися, про що повинно бути зазначено в 

договорі [3, с. 121].  

Комерційне представництво – широковідомий правовий інструмент, який 

використовується в різних формах, хоча термін «комерційне представництво» в 

Цивільному кодексі України закріплено вперше. Наприклад, комерційним 

представником може бути визнана брокерська діяльність професійних учасників 

ринку цінних паперів, а також діяльність страхових агентів (вони діють від імені і 

за дорученням страховика). 

На думку З. В. Ромовської, у визначенні комерційного представництва існує 

ряд недоліків. Насамперед, не може вважатися обов’язковою ознакою 

комерційного представника постійність вчинення певних дій, оскільки такі 

послуги можуть надаватися особою тимчасово або мати разовий характер. Що ж 

до самостійності, то її обсяги визначаються в договорі, а тому не завжди 

самостійність комерційного представника може бути повною. Крім того, 

комерційне представництво не може обмежуватися лише сферою укладення 

договору [4, с. 223]. 

Відносини комерційного представництва нині часто оформляються так 

званими агентськими договорами, основу яких становить усталений зміст 

договору доручення, але в них можуть бути й інші, нетрадиційні для доручення 

умови. Зокрема, В. С. Щербина зазначає, що за агентським договором на 

комерційного представника може бути покладено лише обов’язок забезпечення 

підготовки до укладення договору [5, с. 332].За агентським договором 

комерційний агент зобов’язується надати послуги суб’єкту, якого він представляє, 

в укладенні договорів чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від 

імені цього суб’єкта і за його рахунок (ч. 1 ст. 297 Господарського кодексу (далі 

по тексту – ГК) України) [6]. 

Якщо комерційний посередник діє від імені суб’єкта, якого він представляє, 

він є представником, а не посередником, тому статус цих двох правових фігур не 

тотожний. Це дає підставу для сумніву щодо потреби введення поняття 

«комерційне посередництво». 

На нашу думку, ця точка зору не є обґрунтованою. Якщо третя особа наперед 

не відома, комерційний представник надає фактичні послуги (розшукує 

контрагента, веде з ним переговори тощо). Далеко не завжди в результаті цієї 

діяльності укладається договір. Водночас особа, яка звичайно лише сприяє 
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укладенню договорів, може бути уповноважена і на укладення самого договору. 

Отже, за певних обставин статус комерційного представника і комерційного 

посередника може бути тотожним. 

Оскільки комерційний представник укладає договори в сфері підприємницької 

діяльності і діє від імені підприємців, його діяльність регулюється нормами 

господарського права. Зі змісту ч. 1 ст. 297 ГК України випливає, що комерційний 

агент може як укладати договори, так і лише сприяти їх укладенню. Отже, ознаки, 

які притаманні агентським відносинам, характерні не лише посередництву, а й 

комерційному представництву (і перше, і друге є різновидом агентських 

відносин). 

Проте варто зазначити, що комерційне посередництво має ряд ознак, які не в 

повній мірі притаманні або не властиві комерційному представництву, зокрема: 

- комерційне посередництво полягає в наданні послуг шляхом посередництва; 

- комерційне посередництво (агентська діяльність) є підприємницькою 

діяльністю, тобто діяльністю з метою отримання прибутку. Те саме можна сказати 

і про комерційне представництво; 

- комерційне посередництво здійснюється лише певними суб’єктами: 

комерційним агентом, який завжди є суб’єктом підприємництва, та суб’єктом 

господарювання (не обов’язково суб’єктом підприємництва), який є споживачем 

послуг посередництва. Згідно з ч. 2 ст. 295 ГК України комерційним агентом 

може бути суб’єкт господарювання (громадянин або юридична особа), який за 

повноваженням, заснованим на агентському договорі, здійснює комерційне 

посередництво [6]. Отже, комерційне посередництво може здійснюватися значно 

ширшим колом суб’єктів, ніж комерційне представництво, бо 

господарськадіяльність може бути як комерційною (підприємницькою) так і 

некомерційною; 

- комерційне посередництво (агентська діяльність) має певні межі 

застосування: воно здійснюється у сфері господарювання і лише при здійсненні 

суб’єктами господарювання господарської діяльності. Разом з тим, законом 

можуть бути встановлені обмеження або заборона здійсненнякомерційного 

посередництва в окремих галузях господарювання (ч. 5 ст. 295 ГК України). 

Комерційне представництво здійснюється лише у сфері підприємницької 

діяльності; 

- комерційне посередництво здійснюється комерційним агентом від імені, в 

інтересах, під контролем і за рахунок суб’єкта, якого представляють (ч. 1 ст. 295 

ГК України). Підприємці, які діють хоч і в чужих інтересах, але від власногоімені, 

не визнаються комерційними посередниками (ч. 3 ст. 295 ГК України), а також 

представниками (ч. 2 ст. 237 ЦК України). Ні перший, ні другий не можуть 

укладати договори від імені того, кого представляють, стосовно себе особисто. 

Зі змісту ч. 2 ст. 237 ЦК України випливає, що особа, уповноважена на ведення 

переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів, не є представником [1]. 

На нашу думку, для того, щоб бути комерційним посередником, не 

обов’язково діяти від імені суб’єкта, якого представляють. Адже якщо 

припустити, що комерційний агент сприяв укладенню договору від імені суб’єкта, 

якого він представляє (це випливає з визначення агентського договору, даного в ч. 
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1 ст. 297 ГК України), то виходить, що саме суб’єкт, якого представляють, є 

комерційним посередником, а комерційний агент – його представником. Варто 

також зазначити, що послуги в укладенні правочинів, які зобов’язується надати 

комерційний агент, можуть бути різними. Крім вчинення правочину від імені 

суб’єкта, якого представляють (власне представництва), цеможе бути надання 

консультацій стосовно того, як зробити договір більш вигідним з економічної 

точки зору тощо. 

Отже, комерційне посередництво є поняттям значно ширшим, ніж комерційне 

представництво. Останнє виникає лише в тому випадку, коли комерційному 

агентові надані відповідні повноваження. Про те, що повноваження комерційного 

агента носять представницький характер зазначенов ч. 4 ст. 297 ГК України, 

відповідно до якої в агентському договорі має бути визначено форму 

підтвердження повноважень (представництва) комерційного агента. 

Проте, на думку Є. О. Харитонова, комерційне представництвоздійснюється, 

як правило, на підставі договору доручення [7, с. 227]. На нашу думку, така 

позиція є необґрунтованою, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 243 ЦК України 

повноваження комерційного представника можуть бути підтверджені письмовим 

договором між ним та особою, яку представляють, або довіреністю [1]. Отже, 

крім форми, інших обмежень щодо договору законом не передбачено. Крім того, 

особливості комерційного представництва в окремих сферах підприємницької 

діяльності встановлюються законом (ч. 4 ст. 243 ЦК України). Такою сферою 

підприємницької діяльності є агентська діяльність (комерційний агент може бути 

не лише посередником, а й представником).  

Тому можна зробити висновок, що повноваження комерційного представника 

можуть підтверджуватись як договором доручення, так і агентським договором. 

Як комерційне посередництво, так і комерційне представництво є новелами 

українського законодавства через прогалини в законодавстві важко розмежувати 

предмет регулювання цих правових інститутів. В зарубіжних країнах окремо 

врегульоване торгове (комерційне) представництво, тобто представництво, яке 

застосовується підприємцями (комерсантами) в торговій діяльності. У ролі 

торгових (комерційних) представників виступають особи, які мають особливі 

професійні навички і знання в певній сфері діяльності. Інститут представництва в 

комерційній діяльності застосовується і в тих випадках, коли певний комерсант 

для зручності та вигоди усувається від ведення власних справ та контролю за 

ними, доручаючи їх не менш компетентним особам – представникам. Особливості 

підприємницької діяльності, зокрема, присутність комерційного ризику чи 

невизначеності, зумовлюють особливий довірчий характер відносин між 

комерсантом і його представником. 

Отже, на нашу думку, можна дати таке визначення комерційного 

представництва – це різновид добровільного представництва, при якому 

комерційний представник постійно та самостійно виступає від імені підприємців 

при укладенні ними договорів у сфері підприємницької діяльності. 

Значення комерційного представництва полягає в тому, що воно розширює 

можливості підприємців при укладенні ними контрактів, пошуку нових 

контрагентів, сприяє більш ефективному здійсненню підприємницької діяльності 
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та ін. Використання послуг комерційного представника можливе і при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності. Тому, на нашу думку, за комерційним 

представником потрібно визнати такі повноваження, які зазвичай притаманні 

представникам (агентам) в зарубіжних країнах.   
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ПРОБЛЕМИ СТАНУ ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В МІЖНАРОДНОМУ 

ПРАВІ 

 

Громадянство є головною умовою, необхідною для поширення на людину 

всього обсягу прав, свобод і обов’язків, що визнаються за громадянином певною 

державою, а також для захисту її цією державою, де б вона не перебувала. Особа, 

яка набуває громадянство, крім загальновизнаних прав людини, отримує 

додаткові права громадянина, у зв’язку з чим право на громадянство визначають 

як «право на права» [6, с. 12]. 

Разом з тим існують і проблеми, повʼязанні з втратою громадянства чи повною 

його відсутністю. У міжнародному праві заходи, спрямовані на попередження і 

скорочення безгромадянства, вживаються вже тривалий період. 

Якщо людина не має громадянства, вона не буде мати у країні проживання чи 

перебування ані статусу громадянина цієї країни, ані статусу іноземця, що значно 

ускладнює її захист, оскільки особа без громадянства не може претендувати на 

захист будь-якої держави. Хоча деякі науковці вважають, що нині в якості 

міжнародного звичаю утвердилася норма, згідно з якою осіб без громадянства у 

міжнародному спілкуванні захищають держави, на території яких вони мають 

постійне місце проживання [1, с. 33]. 

Характеристику становища, в якому знаходиться особа без громадянства (у 

міжнародному праві вживається термін «апатрид».), у 1949 році дав Генеральний 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
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секретар Організації Об’єднаних Націй. Його висловлювання не втратило своєї 

актуальності і сьогодні. Він, зокрема, сказав, що кожний індивідуум є членом 

певного національного співтовариства і відчуває себе його частиною. 

Національна влада захищає його інтереси і надає йому підтримку. Знаходячись за 

кордоном, він користується захистом своєї національної влади, що надає йому 

певні переваги. Наявність чи відсутність громадянства в індивідуума, який 

проживає за кордоном, позначається на організації всього його правового і 

економічного життя. Сам факт відсутності громадянства ставить апатрида в 

ненормальне і принизливе становище, що позбавляє його можливості бути 

повноцінним членом суспільства і підриває його впевненість у собі [14]. 

У тих випадках, коли жодна держава не визнає особу своїм громадянином, 

вона часто не може користуватися тими правами, які сприймаються громадянами 

як належне. Міжнародні експерти відзначають, що безгромадянство часто означає 

проживання без документів, що юридично посвідчують особу і наділяють її 

відповідними правами: на охорону здоров’я, на освіту, майновими, на свободу 

пересування. Можуть залишитися незареєстрованими факти народження і смерті, 

внаслідок чого особи без громадянства стають «невидимими» з точки зору закону: 

існуючи реально, ці особи не визнаються юридично [2, с.4]. 

Хоча формування принципу уникнення безгромадянства в міжнародному праві 

було започатковано, як відзначалося в науковій літературі, ще Конвенцією, що 

регулює деякі питання, зв’язані з колізією законів про громадянство від 12 квітня 

1930 року [13, с.100], закріплено його було лише в статті 4 «Принципи» 

Європейської конвенції про громадянство від 7 листопада 1997 року [7]. 

Відповідно до пункту «b» цієї статті, безгромадянства слід уникати. Європейська 

конвенція про громадянство від 7 листопада 1997 року [7]. Згідно з її преамбулою 

держави підписали її, зокрема, бажаючи запобігати у міру можливості випадкам 

безгромадянства.  

У пояснювальній доповіді до Європейської конвенції зазначається, що 

проблеми, які виникли внаслідок демократичних змін, що відбуваються в 

Центральній та Східній Європі в період з 1989 року, у ще більшому ступені 

підкреслюють необхідність прийняття нової конвенції про громадянство. 

Практично всім цим новим демократичним державам довелося розробляти нові 

закони про громадянство та іноземців. Тому згідно з пояснювальною доповіддю 

до цієї Конвенції в ній розглядаються такі важливі питання, як уникнення 

безгромадянства і права осіб, які постійно проживають на відповідних територіях 

[8, с.21].  

Так, у статті 4 цього документу вперше на міжнародно-правовому рівні 

держави-учасниці зобов’язуються засновувати своє законодавство, що регулює 

громадянство, на принципі уникнення безгромадянства. Надалі цей принцип 

конкретизується у положеннях Конвенції, створюючи сприятливий механізм для 

набуття особами без громадянства громадянства держави їхнього постійного 

проживання та його збереження. 

У статті 6 цієї Конвенції йдеться, зокрема, про те, що кожна держава-учасниця 

у своєму внутрішньодержавному праві спрощує процедуру набуття її 

громадянства для осіб без громадянства та осіб, визнаних біженцями, які законно 
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та постійно проживають на її території. 

За статтею 7 Європейської конвенції держава-учасниця не може передбачати у 

своєму внутрішньому законодавстві втрату її громадянства, якщо відповідна 

особа стане внаслідок цього особою без громадянства, за винятком набуття 

громадянства держави-учасниці внаслідок шахрайських дій, подання неправдивих 

відомостей або приховування будь-якого суттєвого факту, що має відношення до 

заявника.  

За статтею 8 Конвенції кожна держава-учасниця дозволяє відмовлятися від її 

громадянства, якщо відповідні особи не стануть внаслідок цього особами без 

громадянства. 

На скорочення безгромадянства спрямовані положення статті 9 Конвенції, 

згідно з якою кожна держава-учасниця сприяє, у випадках і за умов, передбачених 

її внутрішнім законодавством, поновленню у своєму громадянстві колишніх 

громадян, які постійно і на законних підставах проживають на її території. 

Глава IV Європейської конвенції приділила певну увагу й процедурним 

питанням набуття, збереження, поновлення, припинення та документального 

підтвердження громадянства, що мають важливе значення для успішного 

вирішення проблеми попередження та скорочення безгромадянства. 

Кожна держава-учасниця має забезпечувати розгляд заяв, що стосуються 

набуття, збереження, втрати, відновлення чи легалізації її громадянства, упродовж 

розумного проміжку часу. Чи розглядається заява в розумний проміжок часу, має 

визначатися згідно з пояснювальною доповіддю до Конвенції з урахуванням всіх 

відповідних обставин [8, с. 37]. 

Всі рішення з питань громадянства повинні бути умотивовано викладені у 

письмовій формі. Кожна держава-учасниця забезпечує, щоб рішення стосовно 

набуття, збереження, втрати, поновлення чи засвідчення її громадянства могли 

переглядатися в адміністративному чи судовому порядку відповідно до її 

внутрішньодержавного права. Розмір зборів за набуття, збереження, втрату, 

поновлення чи засвідчення громадянства має встановлюватися у розумних межах.  

У пояснювальній доповіді до Європейської конвенції зазначається, що 

обов’язок уникати безгромадянство стало частиною міжнародного звичаєвого 

права, а в Конвенції 1961 року про скорочення безгромадянства встановлюються 

правила для його виконання. Мета цього принципу – захистити право на 

громадянство шляхом попередження виникнення безгромадянства [8, с.26].  

Визначення апатрида міститься і інших міжнародних актах. Так, відповідно до 

статті 1 Конвенції про статус апатридів, прийнятої в Нью-Йорку 28 вересня 1954 

року під терміном «апатрид» розуміється особа, яка не розглядається 

громадянином будь-якою державою в силу її закону [9]. 

Варто зауважити, що такий підхід застосовувався і в деяких міжнародних 

актах. Зокрема, в Декларації про права людини стосовно осіб, що не є 

громадянами країни, у якій вони проживають, прийнятою Генеральною 

Асамблеєю ООН 13 грудня 1985 pоку, термін «іноземець» означає будь-яку особу, 

яка не є громадянином держави, в якій вона перебуває. Категорія «іноземець» у 

вказаному міжнародному документі охоплює громадян інших держав і осіб без 

громадянства [4, с. 255].  
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Важливо відмітити, що міжнародних актах йдеться про безгромадянство, що 

характеризується формальною, юридичною відсутністю громадянства. Таке 

безгромадянство кваліфікується в міжнародному праві як безгромадянство «de 

jure», а відповідна категорія осіб у документах Ради Європи і Управління 

Верховного Комісара ООН у справах біженців, що має спеціальний мандат 

стосовно сприяння попередженню та скороченню безгромадянства і захисту осіб 

без громадянства, називається особами без громадянства «de jure». 

У сучасному міжнародному праві на думку дослідників, масштаб проблеми 

безгромадянства більш широкий і поширюється також на осіб, які формально 

мають якесь громадянство, однак знаходяться в ситуації, близькій до ситуації 

безгромадянства у зв’язку з тим, що це громадянство є неефективним. Такі особи 

називаються у міжнародних документах особами без громадянства «de facto» [2, 

с. 5]. Зокрема, правове становище біженця, який має громадянство, однак в силу 

обґрунтованого страху переслідування не може скористатися захистом влади 

країни свого громадянства кваліфікується у міжнародному праві як 

безгромадянство «de facto» [3, с. 31‒32]. 

У науці міжнародного права визначено критерії ефективного громадянства, 

згідно з якими ефективне громадянство вважають місце, де особа реально 

користується своїми громадянськими чи політичними правами [1, с. 20]. Щодо 

проблеми біженців і визначення іх правового статусу, то потрібно відмітити, що 

оскільки біженці не мають можливості реально користатися своїми правами в 

державі, громадянами якої вони є, таке громадянство не можна визнати 

ефективним. Крім того, у Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи 

564 (1969) від 30 вересня 1969 року стосовно набуття біженцями громадянства 

країни проживання рекомендується, щоб Комітет міністрів Ради Європи з метою 

уникнення увіковічення проблем європейських біженців закликав уряди держав-

членів розглядати біженців без громадянства de facto так, немовби вони є особами 

без громадянства de jure [5, с. 5-6].  

Щодо правового статусу апатридів, то в пояснювальній доповіді до 

Європейської конвенції зазначається, що визначення поняття «особа без 

громадянства» у статті 1 Конвенції про статус апатридів охоплює лише осіб без 

громадянства «de jure» і не поширюється на осіб без громадянства «de facto». 

Біженці охоплюються лише в тій мірі, в якій вони також вважаються особами без 

громадянства «de jure» [8, c.26]. 

Крім того норми численних міжнародних актів не містять рекомендації як 

країнам вирішувати питання, пов’язанні із правовим статусом апатрида. 

Управління Верховного комісара у справах біженців відзначає, що найкращим 

засобом вирішення проблеми безгромадянства є його попередження. Також від 

держав вимагаються дії щодо скорочення безгромадянства, тобто пошук 

довготривалих рішень для існуючих випадків безгромадянства. Скорочення 

безгромадянства вимагає формальної, юридичної інтеграції в рамках держави 

через підтвердження чи надання громадянства [2, с. 5‒6].  

Потрібно відмітити, що питання громадянства, у тому числі й ті, що 

стосуються попередження та скорочення випадків безгромадянства, регулюються 

державами відповідно до принципу державного суверенітету самостійно, на їхній 
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розсуд. Водночас це не означає, що вони можуть формувати законодавство з 

питань громадянства не рахуючись із загальновизнаними принципами та нормами 

міжнародного права. 

Так, ще у статті 1 Конвенції, що регулює деякі питання, пов’язані з колізією 

законів про громадянство, від 12 квітня 1930 року, прийнятій на Гаазькій 

конференції з кодифікації міжнародного права, передбачалося, що кожна держава 

сама визначає відповідно до свого закону, хто є її громадянином. Цей закон 

визнається іншими державами у випадку його відповідності міжнародним 

конвенціям, міжнародному звичаю та загальновизнаним принципам права, що 

стосуються питань громадянства [13, с. 20]. 

Подібні ж положення, відредаговані у відповідності з розвитком понять і 

категорій права у сучасний період, містяться у статті 3 Європейської конвенції 

про громадянство від 7 листопада 1997 року, згідно з якою кожна держава 

визначає у своєму законодавстві, хто є її громадянами. Це законодавство 

визнається іншими державами тільки за умови його відповідності чинним 

міжнародним конвенціям, міжнародному звичаєвому праву та принципам права, 

які є загальновизнаними стосовно громадянства [7].  

Доречно нагадати і про міжнародні стандарти у галузі громадянства, під якими 

розуміються міжнародно-правові норми, на які повинні орієнтуватися у своїй 

діяльності всі держави, встановлюють правові межі, в яких держава може 

регулювати власне громадянство; мінімальний обсяг їхнього змісту – вимоги, 

дотримуватися яких повинні всі держави, максимальний – вимоги, які мають бути 

пріоритетними в діяльності держав.  

Що стосується всього комплексу питань громадянства, пов’язаних з 

попередженням і скороченням безгромадянства, то їх неможливо ефективно 

вирішити виключно в рамках внутрішнього законодавства. Насамперед це 

стосується уникнення безгромадянства під час зміни особою громадянства. Адже 

в даному процесі беруть участь дві суверенні держави, кожна з яких на власний 

розсуд встановлює умови набуття та припинення громадянства.  
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УДК 368.021(477) 

Марія Дацюк-Томчук, Олена Борисюк  

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ  

 

Недосконале страхове законодавство, неякісне належне регулювання та нагляд 

за діяльністю та ринковою поведінкою страхових компаній і посередників 

призвели до накопичення системних проблем, які потребують негайного 

вирішення задля активізації розвитку страхового ринку України. Загалом усі вони 

призводять до низької довіри до компаній страхового сектору та не дають йому 

належно розвиватись.  

У вересні 2019 року ухвалено Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання 

ринків фінансових послуг» (так званий закон про «спліт»), згідно з яким з 
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01 липня 2020 року Національний банк України (НБУ) став регулятором та 

наглядовим органом на ринку страхування. 

Метою Національного банку стало формування платоспроможного, стійкого, 

конкурентного ринку страхування в Україні з належним захистом прав 

споживачів послуг страхування. Для досягнення цієї мети Національний 

банкУкраїни планує запровадити нову модель регулювання ринку страхування, 

яка враховує положення директив ЄС, світові практики регулювання та нагляду за 

ринком страхування та перестрахування, а також особливості ринку страхування 

в Україні. 

Водночас, зважаючи на загальну економічну ситуацію, спричинену рецесією 

та пандемією коронавірусної хвороби (COVID 19), НБУ впроваджуватиме нову 

регуляторну модель після ретельного вивчення стану ринку страхування та 

обговорення з учасниками ринку. 

Таким чином, Україна надала згоду на впровадження міжнародних стандартів і 

норм на ринку страхових послуг задля його подальшого розвитку та загалом 

істотних змін у реорганізації щодо регулювання та нагляду за ним з боку держави. 

Проаналізуємо основні тенденції розвитку страхового ринку України в 

сучасних умовах. 

Так, кількість страхових компаній станом на 31.03.2020 р. становила 225, з 

яких 22 страхові компанії зі страхування життя (“Life”) та 203 страхові компанії, 

що здійснювали види страхування, інші, ніж страхування життя (“non-Life”). 

Станом на 31.03.2020 р., в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, кількість 

страхових компаній зменшилась на 40 одиниць (табл.1). 

Таблиця 1 

Кількість страхових компаній в Україні 

Кількість страхових 

компаній 

Станом на 

31.12.2018 

Станом на 

31.12.2019 

На кінець кварталу 

І кв.2019 І кв.2020 

Загальна кількість 281 210 265 225 

в т.ч. СК «non-Life» 251 210 238 203 

в т.ч. СК «Life» 30 23 27 22 

 

Показник збитковості ризикових видів страхування (lossratio) за результатами 

ІІ кварталу 2020 року становив 26%. Він дещо знизився під час карантину 

порівняно з показниками початку року. Для обовʼязкових видів страхування він 

вищий і становив 37%. Різкий стрибок цього показника у І кварталі 2020 року 

пояснюється формуванням резервів за збитками внаслідок катастрофи літака 

МАУ в Ірані у січні 2020 року.  

30 червня 2020 року завершився перехідний період для повного виконання 

вимог щодо забезпечення платоспроможності страхових компаній. Відтак 

проявилися проблеми в окремих страхових компаніях, які порушують вимоги 

регулятора. Зокрема 57 страховиків не виконували повною мірою вимогу до 
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платоспроможності та достатності капіталу. Основна причина ‒ низька якість 

активів. Позитивною зміною з початку року стало зниження частки дебіторської 

заборгованості в складі активів, що покриває вимоги до запасу 

платоспроможності. Натомість зросла частка грошових коштів та залишків у 

МТСБУ. Найбільші ризики нині повʼязані зі значною часткою в активах 

неліквідного нерухомого майна, вартість якого до того ж може бути завищеною. 

Лідерами по страхових платежах зі страхування життя були такі страхові 

компанії як Мет Лайф, ТАС, Уніка Життя, PZU Україна страхування життя та 

Аска-Життя (табл.2). 

Таблиця 2 

Страхові платежі по страхуванню життя протягом 9 місяців відповідного 

року 

№ Назва компанії Страхові платежі, тис. грн. Темп росту, % 

 
 

9 міс. 

2020р. 

9 міс. 

2019р. 
9 міс. 2018р 2020/2019 2019/2018 

1 Мет Лайф 1 092 299,0 874 103,0 670 330,0 24,96 30,40 

2 ТАС 483 834,2 401 804,0 365 427,0 20,42 9,95 

3 УНІКА ЖИТТЯ 459 444,0 657 344,0 460 559,0 -30,11 42,73 

4 
PZU Україна 

страхування життя 
391 202,0 370 688,6 301 088,9 5,53 23,12 

5 Аска-Життя 301 907,0 270 873,0 358 860,0 11,46 -24,52 

 

Платоспроможність – це здатність страховика виконати свої зобов’язання за 

договором страхування. На сьогодні система оцінки платоспроможності 

страхових компаній є спрощено адаптованою формою європейської системи 

оцінки платоспроможності Solvency I [2]. 

Наявна система оцінки фінансового стану страховиків не дає змоги регулятору 

своєчасно отримувати об’єктивні дані про діяльність компанії та вчасно реагувати 

на проблеми з платоспроможністю. Унаслідок цього НБУ не має необхідних 

механізмів контролю за виконанням вимог щодо платоспроможності страховиків. 

За чинної регуляції страхові компанії мають змогу суттєво занижувати резерви 

та завищувати вартість активів (відстрочена аквізиція, завищена вартість 

корпоративних цінних паперів, нерухомості, дебіторської заборгованості). Через 

це оцінити реальну платоспроможність страховиків майже неможливо, оскільки 

формально наявний капітал насправді може виявитися недостатнім. 

Також недостатній обсяг високоякісних ліквідних активів для здійснення 

потенційних виплат створює проблеми ліквідності. Така ситуація мотивує 

страхові компанії занижувати виплати. Водночас у НБУ немає інформації щодо 

строковості за потенційними виплатами та активами, що робить неможливою 

оцінку щодо розривів ліквідності. 

Внаслідок цього рівень платоспроможності та ліквідності багатьох страхових 

компаній є вкрай низьким та потребує підвищення. 



Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції 

 172 

Наступною проблемою є недосконалість бізнес-моделей страховиків. 

Переважна більшість страхових компанії в Україні працює без чіткої стратегії 

розвитку та бізнес-моделі. Особливості ціноутворення призводять до формування 

концентрованої структури страхового портфеля, недиверсифікованості продуктів 

та ризиків страхування. У результаті демпінг страхових компаній ще більше 

поглиблює проблеми на ринку. 

На сьогодні через недоліки чинного законодавства та, зокрема, регуляторної 

політики на ринку, страхові послуги використовуються з метою зниження бази 

оподаткування. Аналіз діяльності деяких чинних страхових компаній дає підстави 

вважати, що головною бізнес-метою окремих страховиків є саме діяльність, 

пов’язана з виведенням капіталу, легалізацією доходів, отриманих незаконним 

шляхом, оптимізацією податків, у тому числі шляхом конвертації безготівкових 

коштів у готівку. 

Діяльність компаній, які надають послуги страхування життя, сьогодні 

спрямована на залучення клієнтів за короткостроковими договорами страхування. 

Нестача продуктів для залучення довгострокових ресурсів не дає змоги бізнесу 

розвиватись та ставати стійкішим. 

Наступним стримуючим чинником є недостатня прозорість страхового ринку 

та проблеми вкорпоративному управлінні. Так, недосконалим є і відображення 

фінансових результатів страхових компаній. Зокрема, значну частку страхових 

премій насправді становлять комісійні винагороди агентам (в середньому 30-

50%). Страхові тарифи за багатьма напрямами страхування не є економічно та 

статистично обґрунтованими (не завжди ґрунтуються на актуарних розрахунках), 

а тому не дають змоги покривати всі потенційні страхові виплати. Проблеми з 

ліквідністю через погану якість активів стимулює страхові компанії занижувати 

виплати. Валовий прибуток від операцій страхування переважно спрямовується 

на покриття досить значних операційних витрат. Тож страховий сектор 

здебільшого операційно неефективний. 

На сьогодні немає дієвих механізмів контролю за належнимрозкриттям 

структури власності страхових компаній, невстановлено належних стандартів та 

вимог щодо діловоїрепутації власників та осіб, які виконують ключові функціїу 

страхових компаніях, немає структурованого підходу допобудови корпоративного 

управління та системи внутрішньогоконтролю. Це, крім іншого, робить 

можливою практикунепрозорої діяльності та звітування. Крім того, на 

ринкупрацює багато страховиків, кінцеві бенефіціарні власники якихневідомі, що 

не дає можливості встановити відповідальність уразі доведення компанії до 

неплатоспроможності. 

Наступною є проблема захисту прав споживачів послуг страхування. Так, в 

Україні не існує механізму гарантування страхових виплат задоговорами 

довгострокового страхування життя, що також єоднією з причин непопулярності 

цього виду страхування. 

Чинна процедура виходу з ринку не захищає прав споживачів страхових 

послуг належним чином. Вона є дуже тривалоюта через свою недосконалість 

часто дає можливість недобросовісним страховикам вийти з ринку, не виконавши 

своїх зобов’язань за договорами страхування. 
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Водночас, низький попит на страхові послуги в Україні зумовлений 

насамперед такими факторами: 

- недовіра до непрозорого ринку страхування та фінансової системи загалом; 

- немає дієвої системи захисту прав споживачів страхових послуг; 

- фінансова необізнаність громадян у страхових продуктах; 

- низька платоспроможність населення; 

- неринкова поведінка страховиків щодо споживачів; 

- низький рівень кваліфікації страхових посередників. 

Для зміни моделі регулювання та нагляду за ринком страхування 

Національний банк України нараховує основні вимоги законодавства 

Європейського Союзу, які Україна зобов’язана виконувати відповідно до Угоди 

про асоціацію з ЄС, а також принципи Міжнародної асоціації органів страхового 

нагляду (IAIS). Національний банк вживатиме заходів для набуття членства у 

Міжнародній асоціації органів страхового нагляду (IAIS), членами якої на 

сьогодні є 150 держав, з метою підвищення ефективності виконання своїх 

функцій як регулятора страхового ринку. 

Особлива увага приділятиметься розвитку належної практики роботи 

страховиків та добросовісної поведінки стосовно страхувальників. Національний 

банк запровадить нагляд за ринковою поведінкою та розробить відповідні 

інструментинагляду, покликані забезпечити ефективніший захист прав 

страхувальників. 

Запровадження нової моделі регулювання та нагляду здійснюватиметься 

поступово протягом перехідного періоду, який буде визначено після ґрунтовного 

аналізу стану страхового ринку. Учасники ринку страхування матимуть час для 

побудови належної системи корпоративного управління та системи внутрішнього 

контролю, системи управління ризиками та кодексу ринкової поведінки, 

визначитись зі стратегією розвитку та бізнес-моделлю, сформувати відповідну 

достатність капіталу, забезпечити необхідний рівень ліквідності та якість активів, 

що сприятиме фінансовій стійкості самих компаній, відновленню прозорості 

середовища діяльності та довіри споживачів до ринку страхових послуг загалом. 
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МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ СТАРТАПУ 

 

Ролі маркетингу під час реалізації стартап-проєктів приділяється недостатньо 

уваги. Крім того, дослідники часто концентруються на певних напрямах 
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маркетингової діяльності, не враховуючи необхідність стратегічного управління й 

впровадження цілісного маркетингового забезпечення. Тому актуальність 

дослідження зумовлена необхідністю перегляду, переосмислення і доповнення 

теоретико-практичного базису маркетингового забезпечення стартап-проєктів. 

Метою дослідження є розробка науково-практичних рекомендацій з 

удосконалення маркетингового забезпечення стартап-проєктів за рахунок 

стратегічного планування й управління процесом їх реалізації, а також шляхом 

врахування специфіки функцій і завдань маркетингу на різних етапах їх 

життєвого циклу. В результаті проведення досліджень висунуто авторське 

визначення поняття «стартап». У роботі також визначено місце стартап-проєктів у 

законодавстві України. Розроблено композицію авторських маркетингових 

стратегій стартап-проєктів. Стратегії поділено за такими критеріями – по 

кооперації (незалежна або кооптирування), на що націлена команда (холдерська 

або девелоперська), по цілі масштабування (класична, взаємозалежної 

масштабованості, залежної масштабованості, мінімалістична), по ступеню 

економічної свободи ринкових суб’єктів (самостійна чи несамостійна), по товару 

(холічна, інклюзивна, сервісна). Запропонована композиція маркетингових 

стратегій є актуальною і для промислового, і для споживчого ринків та може бути 

імплементована, зокрема, під час реалізації стартап-проєктів у сферах 

комп’ютерного програмування, виробництва устаткування, машинобудування, 

телекомунікацій, екології (виробництва екологічно чистої електроенергії, 

альтернативних палив), видавництва та поліграфії, 3D друку, в авіаційній 

промисловості тощо.[1] 

Маркетинг  це аналіз, втілення в життя, а також контроль за прийняттям 

рішень щодо комплексу маркетингу (продукт, ціна, просування, розповсюдження) 

для задоволення потреб клієнта та його очікувань як ключових моментів на шляху 

досягнення цілей і виконання завдань організації.[2] 

Стратегія маркетингу  основний спосіб досягнення маркетингових цілей, 

формуючи та конкретизуючи відповідну структуру комплексу маркетингу. 

Стратегія маркетингу показує, з яким продуктом, на які ринки, з яким обсягом 

продукції необхідно виходити для досягнення поставлених цілей. 

Видатний теоретик маркетингу Мінцберг виділяє пʼять класифікацій стратегії: 

- стратегія як план  свідомий стратегічний процес, який підкреслює логічну 

та структурну послідовність подій; 

- стратегія як хитрість  являє собою специфічну програму, тактику чи маневр 

для того, щоб випередити конкурентів; 

- стратегія як модель ‒ під нею можна розуміти певну послідовність в 

поведінці, їй можна знайти раціоналістичне пояснення; 

- стратегія як позиція  відноситься до вибору позиціювання організації в 

межах відповідної галузі господарства, в більш широкому стратегічному 

контексті позиціювання являє собою рівновагу між організацією та тим 

середовищем, де вона веде господарчу діяльність; 

- стратегія як перспектива  тут мова йде про перспективу з позицій компанії 

чи корпоративне уявлення про навколишнє середовище, в такому вигляді 
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стратегія може виникати з певного набору нематеріальних цінностей компанії, 

підходів, корпоративного духу та поглядів. 

 Що входить в маркетингову стратегію?[3]: аналіз ринку, де планується 

просування товару; вивчення цільової аудиторії; визначення конкурентів; аналіз 

поточного стану бізнесу; визначення цілей розвитку бізнесу (створення бізнес-

плану); позиціонування компанії; розробка рекламного просування. 
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Як показали результати вивчення наукової літератури, принцип поваги до прав 

людини у кримінально-виконавчому праві знаходить своє відбиття у таких 

аспектах:  

1) повага до прав людини через ідею про громадянина, який наділений певним 

комплексом прав, свобод та обовʼязків;  

2) повага до прав людини через повагу до закону, перш за все, до кримінально-

виконавчого;  

3) повага до прав людини через шанобливі, засновані на визнанні гідності один 

одного відносини всередині колективу засуджених.  

При цьому ключовим у зазначеній класифікації є посилання на визначення 

цього принципу через призму прав і свобод людини, закріплених у різних 

законодавчих актах, що є одною з вихідних юридичних гарантій його 

практичного втілення.  

Як правильно у зв’язку з цим зробила висновок А. М. Реп’єва, повага – це не 

тільки заборона на незаконне втручання пенітенціарний органів у сферу людської 

гідності, а їх обовʼязок забезпечити за допомогою владних заходів повагу 

особистої сфери громадянина та захист від втручання зі сторони третіх осіб [1, 

c. 7].  

З огляду на це, варто погодитись з П. М. Рабіновичем у тому, що змістом 

права на повагу до гідності людини є законодавчо встановлена та гарантована 

державою сукупність норм, які дають кожній людині впевненість у своїй 

суспільній цінності, можливість усвідомлювати себе як особистість, поважати 
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власні моральні принципи й етичні норми, наполягати на повазі до себе інших 

людей, державних органів та їх посадових і службових осіб, а також вимагати, 

щоб будь-які сумніви щодо її моральних якостей та етичних принципів були 

належним чином обґрунтовані. Лише так, на його переконання (і це не викликає 

заперечень), можна забезпечити існування необхідних юридичних гарантій 

реалізації вказаного права [2, c. 152]. 

Зокрема, як свідчить практика, юридичні гарантії, незважаючи на певні 

відмінності у визначеннях, майже однаково розуміються у різних галузях 

наукових знань: як закріплені в законодавстві засоби, що безпосередньо 

забезпечують правомірну реалізацію й охорону (захист) прав, обов’язків і 

законних інтересів особи [3, c. 200]; як умови, що зобов’язана створити держава 

для реалізації правових приписів; за змістом – як систему заходів, спрямованих на 

реалізацію приписів; за формою – передбачені Конституцією й законами України 

організаційні та правові форми реалізації правових приписів [4, c. 30]. В інших 

працях виділяються такі загальні гарантії: компетентність органів держави 

(йдеться про наділення відповідних органів необхідними повноваженнями); 

установлення відповідальності як посадових осіб, так і громадян за неналежну 

реалізацію своїх прав та обов’язків; установлення конституційних принципів та 

основ процедурно-процесуального порядку захисту й відновлення порушених та 

обмежених прав громадян. 

Отже, без закріплення юридичних гарантій в законодавстві спеціальними 

засобами, у тому числі й засобами забезпечення реалізації прав і виконання 

обов’язків всіма громадянами й посадовцями, неможливо досягнути втілення 

принципів у практику. При цьому варто зазначити, що загальна властивість 

правових гарантій полягає в тому, що вони виражені й закріплені в законі, а щодо 

діяльності кримінально-виконавчої системи – у КВК України. Саме тому, в законі 

необхідно чітко закріпляти положення про те, як варто охороняти відносини в 

державі, забезпечувати дотримання й виконання нормативних приписів, 

запобігати їх порушенню. 
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СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ СТАРТАПУ 

 

Відносноновим для вітчизняної практики є поняття стартапу, що 

використовується як спільна назва для радикально нового проєкту, який було 

нещодавно створено, новоствореної компанії або підприємства. Стартап 

передбачає наявність певної інноваційної бізнес-ідеї, яка наразі не знайшла 

шляхів своєї реалізації та потребує організаційного оформлення, фінансування, 

розвитку та ринкової апробації. 

Кожна стадія розвитку стартапу має свою специфіку та особливості, 

індивідуальні цілі, яких компанія повинна досягти, щоб перейти на наступну 

стадію [1]. 

Найчастіше використовують перелік 5-ти стадій життєвого циклу стартапу:  

1. Speed stage (пасивна стадія) 

2. Startap stage (стадія запуску) 

3. Growth stage (стадія зростання) 

4. Exponsion stage (стадія розширення) 

5. Exit stage (стадія виходу) 

Життєвий цикл стартапу – це сукупність послідовних фаз розвитку стартапу, 

які змінюють одна одну, починаючи від зародження ідеї і завершуючи 

функціонуванням компанії як звичайного бізнесу. 

Пасивна стадія. Перша фаза є фазою експериментів та досліджень щодо 

доцільності початку процедури з розробки стартапу, аналізу життєздатності 

продукту, пошуку інвесторів та партнерів для реалізації стартапу у формі 

компанії. На цій фазі багато стартапів закінчують існування, так і не перейшовши 

до наступної. Загалом фаза включає підготовчий етап, етап опрацювання 

мінімально життєздатного продукту, дослідження і досягнення відповідності 

продукту ринку та етап зростання . [2] 

Пасивна стадія присвячується пошукові та визначенню ідеї стартапу та формі 

її реалізації. Саме тут здійснюється пошук підприємницької ідеї, збирається 

початкова інформація про продукт, ринок, галузь, споживачів; проводиться 

неформальне обговорення можливості реалізаціїі з друзями та знайомими. Поміж 

іншого на цій стадії приблизно визначаються обсяги та можливі джерела 

фінансування. Більша частина роботи тут є неформальною. Пасивна стадія є 

цілковитим аналогом передпроєктної фази у проєктному менеджменті, при тому, 

що сам стартап є одним з різновидів проєкту. Для того, щоб вважати цю стадію 

виконаною, необхідно задовольнити критерії завершення передпроєктної фази у 

проєктному менеджменті, а саме: 
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а) мати зрозумілу підприємницьку ідею, яка передбачає той чи інший тип 

інновації цінності, використання інноваційних технологій, що обіцяє, у свою 

чергу швидке зростання бізнесу;  

б) мати план реалізації стартапу (бізнес-план), що у свою чергу вимагає 

наявності чіткої мети, що відповідає умовам SMART (специфічна, конкретна, 

вимірювана, досяжна, визначена в часі); 

в) формалізовану та зареєстровану підприємницьку організацію. Ключові 

управлінські рішення цього етапу: формування управлінської команди, пошук 

працівників та складання бізнес-плану, включно з розкладом виконання проєкту. 

Саме на цій фазі необхідно зробити прогнози фінансових показників, скласти 

план операційної діяльності (організації виробництва), знайти і забезпечити 

потрібні виробничі потужності (так само і у випадку сервісної компанії), 

приміщення та потрібну інфраструктуру ‒ одним словом, підготувати все для 

початку основної виробничої діяльності. Іноді на цьому етапі створюється 

прототип або докладне технічне завдання на його створення та специфікація [3]. 

Cтадія запуску. Мета цього кроку ‒ перевірити продуктову гіпотезу з 

мінімально можливими інвестиціями часу, грошей, ресурсів. За допомогою MVP 

вивчається клієнт і підтверджується попит з мінімальними ризиками. Після того, 

як випустили MVP в світ ринкових відносин, варто фокусуватися на залученні 

користувачів продукту. Це той момент, коли буде видно задоволення потреби 

клієнта. Для перших користувачів немає чіткого рецепту, скільки їх повинно бути, 

але потрібна достатня кількість користувачів, щоб зробити висновки, 

користуються клієнти вашим продуктом або відмовляються від нього. 

Пошук і підтвердження роботи такої конфігурації продукту і бізнес-моделі, 

яка була б затребувана і користувачі за це готові були б платити. На цьому етапі 

важлива не тільки розробка продукту, але і бізнес-складова, що включає додаткові 

обов’язки для забезпечення функціонування бізнес-процесів, спілкування з 

потенційними клієнтами, проведення презентацій і пошуку інвестицій, що 

перетворюється в повноцінну роботу. 

На цій стадії стартап може долучитися до одного з провідних акселераторів в 

країні свого основного ринку, де йому допоможуть визначитися з відповідною 

бізнес-моделлю, а також правильно оцінити цільову аудиторію і обсяг ринку. 

Також, може статися так званий pivot – тобто поворот ідеї, коли, або якщо, стає 

зрозуміло, що початкова ідея нежиттєздатна або недостатньо амбіційна, і її 

необхідно змінити. 

Фінансування може бути від групи інвесторів-янголів шляхом синдикування, 

які вкладають в пул свої власні кошти, або від одного-двох інвесторів. Важливо 

ретельно підійти до вибору інвесторів на цій стадії, врахувати і нефінансову 

допомогу інвесторів для подальшого виживання. Кошти можуть надходити 

траншами за зростаючою необхідністю, оплачуючи базові витрати, пов’язані з 

розробкою продукту, і забезпеченням існування членів команди. Якщо компанія 

ще не булла зареєстрована офіційно, то для отримання інвестицій вона 

реєструється. 

Стадія зростання. Інтерес аудиторії і життєздатність продукту 

підтверджуються показниками зростання – аудиторії та/або продажу. Важливо 
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отримати реальні ринкові, вже не лабораторні показники, які ростуть протягом 

хоча б 6-ти місяців. Команда на цьому етапі розростається (вимірюється 

десятками людей), зʼявляються клієнти, можливі продажі, тестуються 

маркетингові канали залучення клієнтів, воронка продажів і клієнтська підтримка. 

Якщо стартап територіально знаходиться не в країні, в якій збирається 

розвиватись і вибудовувати продажі, варто відкривати представництво компанії в 

цій країні і вже безпосередньо на цільовому ринку тестувати продукт і канали 

продажів. Знання з розвитку бізнесу, інвестор, швидше за все, зажадає, щоб ще 

15%‒20% було виділено в опціони для найманих працівників. Звичайно, 

попередні інвестори не захочуть для цього розмивати свої частки і їх доведеться 

взяти з частки засновників. Тобто, сумарна частка всіх власників до цього раунду 

може стиснутися до 50%. Як завжди, бувають виключення. 

Стадія розширення. На цьому етапі важливо зміцнити свої позиції на 

основному і на інших ринках в якості одного з лідерів і, за можливістю, створити 

бар’єр для входу конкурентів. В ідеалі – стати монополістом. 

Стадія виходу. Якщо компанія не була придбана стратегічним інвестором або 

конкурентом, вона стає публічною для залучення додаткового фінансування, а 

також для повернення коштів інвесторам, при цьому акції конвертуються для 

вільного публічного продажу [1]. 

Стартап не вважається маленькою копією великої компанії, він має суттєву 

відмінність від традиційного бізнесу. Такий бізнес як стартап будується для 

подальшого продажу і ґрунтується на дещо інших правилах. 
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Новий польський цивільний процесуальний кодекс не визначав, які саме 

справи вилучалися із третейського судочинства. Деякі польські правники вважали 

це недоліком, оскільки брак такого положення викликав певні сумніви у 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/29447/1/Rozrobka_startupproektiv_Konsp.lekts.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/29447/1/Rozrobka_startupproektiv_Konsp.lekts.pdf
http://marketing.kpi.ua/files/studentam/metodichki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://marketing.kpi.ua/files/studentam/metodichki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://marketing.kpi.ua/files/studentam/metodichki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://marketing.kpi.ua/files/studentam/metodichki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/19695/1/7.pdf


Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції 

 180 

вирішенні цього питання [4, с. 87]. Частково це компенсувалося ст. 509, 510 §4 

процесуального кодексу, згідно з яким державний суд міг відмовити надати 

такому, зокрема, рішенню третейського суду правової сили, яке порушує 

громадянський порядок та добрі звичаї. Крім того, виходячи із змісту ст.486 §1 

процесуального кодексу, до справ, які не підлягали розгляду в третейських судах 

відносили справи про розірвання шлюбу, про працю робітників, про працівників 

розумової праці, справи про страхування тощо. Адже в цих справах сторони не 

могли самостійно брати обов’язки, оскільки ці відносини врегульовувалися 

окремими законами. 

Запис на третейський суд мав бути оформлений письмово і підписаний обома 

сторонами. Зміна та доповнення до запису мали відбуватися в тій самій формі. У 

ньому необхідно було докладно визначити предмет спору або юридичні стосунки, 

з привиду яких виникав спір або міг виникнути (ст.487 §1). Були визначені 

випадки, згідно з якими запис на третейський суд втрачав дійсність: якщо спливав 

строк, упродовж якого суд повинен був прийняти рішення; у разі письмового 

розірвання угоди; якщо третейський суддя зволікав із прийняттям рішення; якщо 

сторони не можуть визначити суддю; якщо визначений в записі суддя з будь-яких 

причин не може здійснювати свої обов’язки; якщо під час прийняття рішення не 

можна дійти згоди (ст.498). Рішення про недійсність запису на третейський суд 

приймав державний суд за поданням однієї із сторін. 

Згідно із ст.486 §2 кодексу, допоки дійсною залишалася така угода, сторони не 

могли вирішувати спір у державному суді. Однак вимога ця не була обов’язковою 

і залежала від бажання сторін. Сторона могла відмовитися від права розгляду 

спору у третейському суді. Якщо така сторона не вступала у спір щодо суті 

справи, яка відносилась до третейського суду, то вона втрачала право 

скористатися цим судом. Державний суд міг не брати до уваги факт, що справа 

відносилась до третейського суду (хоча документи про це свідчили), однак 

здійснював це лише у випадку вимоги відповідача у визначений законом термін. 

Отже, сторони могли самі вирішувати, незважаючи на запис до третейського суду, 

чи скористатися цим судом, чи розглянути справу у державному суді [1, с.193]. 

Низка статей кодексу визначає вимоги щодо третейських суддів. Зокрема, 

третейського суддю (арбітра) сторони визначають або під час запису, або після 

його складання. Кожна сторона визначає одного суддю, а призначені сторонами 

судді обирають головуючого (суперарбітра) (ст.488). 

Якщо запис не містить переліку суддів, то згідно зі ст.490 §1, 2, 3 цивільно-

процесуального кодексу, сторона, яка визначилась із третейським суддею 

повідомляє про це іншу сторону і закликає, щоб та упродовж тижня визначила 

свого суддю і повідомила про свій вибір. Повідомлення про це здійснюється через 

нотаріуса або рекомендованим листом. Якщо до запису залучається третя сторона, 

то про це може повідомити її кожна із сторін у такий самий спосіб. 

Законодавець намагається, щоб сторони виконали свої обов’язки щодо 

визначення суддів. Якщо сторони цього не спроможні зробити, то за поданням 

сторін це має здійснити державний суд. Таке втручання державного суду мало на 

меті якомога швидше сформувати третейський суд (ст.492 §1). 
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Контроль державного суду здійснюється і на інших стадіях процесу. Коли 

суддя не виконує своїх обов’язків у визначений термін, то, згідно із ст.495, 

державний суд на вимогу сторони закликає такого суддю їх виконати, а після 

закінчення терміну (без результату) усуває його. Водночас державний суд немає 

права примусити третейського суддю виконувати свої обов’язки. Звернення 

сторін до державного суду мало на меті мати підставу усунути такого суддю 

[1, с.194]. 

До державного суду могли звертатися ще в інших випадках. Згідно із ст.496, 

сторона могла вимагати встановити іншого суддю за умови, якщо невизначений в 

записі суддя помер, був звільнений, втратив здатність виконувати обов’язки 

третейського судді або з інших важливих причин не може виконувати обов’язки. 

У кодексі немає положення про відповідальність третейського судді за шкоду, 

задану сторонам невиконанням свого обов’язку. Однак це не означало, що 

третейський суддя міг самовільно і без наслідків усуватися від виконання свого 

обов’язку. Законодавець вважав, що справа відшкодування відноситься до 

кодексу зобов’язань (такий кодекс був прийнятий в міжвоєнній Польщі у 1934 р.) 

і суддя, який спричинив шкоду, мав відповідати на загальних засадах [1, с.194]. 

На практиці судді часто, приймаючи ухвали, визначали свою винагороду, хоча 

у запису про це не йшлося. Тому цивільний процесуальний кодекс у ст.490 

постановив, що третейський суддя має право на винагороду за свої дії. Якщо 

немає такої угоди зі сторонами, то державний суд мав її визначити за поданням 

судді. 

Третейським суддею могла бути фізична особа (спеціаліст у будь-якій галузі), 

яка вміла писати і читати, проте таким суддею не міг бути державний суддя 

(ст.489). Це положення викликало у деяких польських правників сумніви, 

оскільки досвід інших країн свідчив, що, наприклад, у Швейцарії можна було 

вирішувати спір, звернувшись і до третейського суду (апеляція не допускалася) 

або суддів, а в Німеччині третейським суддею міг бути і державний суддя 

[3, с.534]. 

Прибічники заборони участі державних суддів у третейських судах у 

міжвоєнній Польщі пояснювали це можливим впливом цих суддів як на сторони, 

так і на суддів-колег. Інші правники вважали, що ці доводи не є переконливими. 

Відомий цивіліст С. Червінський намагався довести, що участь державного судді 

у третейському суді не принижує його суддівської гідності, оскільки суддя міг 

отримувати гонорари і від інших видів діяльності. Він також вважав, що 

помилковим є побоювання в упередженості державного судді, оскільки в 

судовому процесі завжди одна із сторін є незадоволеною рішенням і звинувачує 

навіть увесь склад суддів в упередженості. І, врешті, кожний суддя має велику 

моральну сатисфакцію, якщо його рішення набуває законної сили [6]. 

Третейського суддю можна було вилучити із суду з тих причин, що і 

державного суддю (ст.493). 

Цивільно-процесуальний кодекс унормував порядок процесу в третейському 

суді. Сторонам надавалося право самим визначати порядок процесу, проте якщо 

сторони цього не зробили, то порядок визначав сам суд (ст.501). 
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Інституції третейського суду відповідали особливі засади процесу в цих судах. 

Третейський суд міг прослухати сторони, свідків, спеціалістів, однак не мав права 

приймати від них присягу і застосувати примусові засоби. Виконання певних 

повноважень за зверненням цього суду здійснював гродський суд (ст.502, §1, 2). 

Отже, третейський суд у питаннях прийняття рішення мав однакові права з 

державним судом, однак застосування примусу держава зберігала як свою 

монополію. 

Рішення третейського суду приймалося, згідно із ст.504, більшістю голосів 

(запис міг визначити інший варіант). Засада більшості застосовувалася тоді, коли 

суд складався з трьох суддів, хоча і в цьому випадку запис міг постановити про 

одноголосне прийняття рішення. Якщо склад суду був більше як троє суддів, то 

рішення приймалося більшістю голосів. Двоє суддів приймали рішення 

одноголосно. Порушення цих засад прийняття рішення було підставою для 

складання скарги. 

Кожне рішення повинно було містити запис до третейського суду, місце і дату 

прийняття рішення, прізвище суддів, розгляд вимог сторін, а також докази (хоча 

сторони могли цього не вимагати від суддів). Таке рішення мало охоплювати всі 

претензії сторін. Часто на практиці прийняте рішення стосувалося тільки деяких 

претензій. Якщо не було рішень на всі вимоги сторін, то це вважалося 

порушенням запису, і в цьому випадку можна було подати скаргу [1, с.193]. 

Віддавши спір на розгляд третейського суду, сторони не мали права водночас 

подати цю справу до державного суду. Проте, якщо державний суд зволікав із 

вирішенням справи, то сторона могла віддати спір для розгляду у третейському 

суді, а справу у державному суді призупинити (ст.201). У випадку, коли 

третейський суд приймав рішення стосовно цієї справи, то сторони вже не вправі 

були цей спір вирішувати у державному суді. І, навпаки, вирішена справа у 

державному суді не могла бути розглянута третейським судом [1, с.200]. 

Законодавець відібрав у третейського суду деякі повноваження, якими 

користувалися державні суди. Цей суд не був пов’язаний з матеріальним правом, 

а виносив рішення на підставі загальних засад чесності і практики чесної 

конкуренції. Найвищий суд досить ліберально трактував ці обмеження [2, с.23]. 

Процес в арбітражному суді був настільки неформальним, що не тільки не 

вимагалося вести протоколи засідань, але сторони могли навіть звільнити суд від 

обов’язку обґрунтування вироку. Рішення арбітражного суду підлягало 

виконанню після його реєстрації в державному суді, який надавав йому правову 

силу. Прийняте третейським судом рішення мало силу рішення державного суду 

(ст.508 §2). Отже, всі положення цивільного процесуального кодексу, які 

стосувалися рішень державних судів, належало застосовувати щодо рішень 

третейський судів. Рішення третейського суду мало такі ж наслідки, як і рішення 

державного суду, а відтак встановлювало юридичні стосунки як постійні і 

остаточні. Таке ж значення мала і угода, укладена в третейському суді і підписана 

сторонами та всіма третейськими суддями. 

Згідно із ст.508 §1, рішення третейського суду не можна було оскаржити в 

апеляційному процесі. Це положення означало так звану засаду формальної 

правової сили. Сторона мала право подати тільки скаргу на прийняте рішення 
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третейським судом, що не було інстанційним процесом. Оскільки процес в 

арбітражному суді був одноінстанційним, кодекс містив перелік процесуальних 

випадків, коли сторона могла внести до державного суду скаргу про скасування 

рішення арбітражного суду (ст.510). Такими випадками були: 1) якщо не було 

запису до третейського суду або він був недійсним чи втратив силу; 2) сторона 

була позбавлена захисту; 3) порушення положень про процес, а саме – про склад 

суду, голосування, вилучення суддів, прийняття рішення; 4) зміст рішення: 

розгляд вимог був незрозумілим, рішення виходило за межі запису, містило 

суперечності, не відповідало громадському порядку і добрим звичаям; 

5) виникнення причини, яка була підставою для відновлення процесу. Це був 

єдиний засіб, що виконував апеляційну функцію [2, с.286]. 

Отже, держава залишала собі право контролю над третейськими судами і 

здійснювала це через державні суди шляхом надання правової сили їхнім 

рішенням та можливістю подання скарги на рішення цих судів. Такий контроль 

гарантував, щоб рішення третейських судів не порушували положень, які є 

обов’язковими. 

У міжвоєнній Польщі часто користувалися третейським процесом у зв’язку із 

повільністю та вартістю цивільного процесу [5, с.7‒8]. Особливо активно 

використовували арбітражне судочинство в періоди інфляції, коли швидкість 

процесу вирішувала реальну вартість грошових претензій [5]. Важливим було й 

те, що цей процес гарантував захист торговельних та промислових таємниць. 

Необов’язковість складання протоколу засідань та можливість звільнення арбітрів 

від обов’язку обґрунтування рішення давали змогу зберігати в таємниці 

обставини, які сторони не бажали розголошувати. Відомий польський цивіліст 

М. Аллєрганд, наводячи аргументи на користь цих судів, зазначав, що вони діють 

найчастіше у результаті повільності процесу в державних судах, а також із причин 

бажання сторін утримати в таємниці свої інтереси [5]. 

Цей процес сприяв не тільки збереженню торговельних таємниць, але й 

використовувався з метою обминути закон [7]. Це полегшувалося тим, що 

державні суди ліберально здійснювали свої контролюючі функції щодо змісту 

рішень, які приймалися третейськими судами [7]. 

Арбітражне судочинство найчастіше застосовувалося в торговельних справах, 

тому були утворені постійні арбітражні суди при торгово-промислових палатах. 

Отже, відступ від звичайного цивільного процесу та використання особливого 

третейського судочинства здебільшого визначалися розвитком торгово-

економічних відносин. Відтак застосування третейського судочинства 

зумовлювалося необхідністю врахування широких торговельних кіл та 

намаганням згладити недоліки звичайного цивільного процесу. 
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УДК 349.2(477) 

 

Світлана Пікалюк 

 

ЩОДО ДОГОВІРНОГО РЕЖИМУ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ 

ВІДНОСИН: РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

На розгляд ВРУ запропоновано законопроєкт «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері 

малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного 

навантаження на підприємницьку діяльність» від 13.04.2021 р. № 5371 (далі – 

законопроєкт № 5371), шляхом укладення трудового договору в умовах договірного 

режиму регулювання трудових відносин, що є відмінним від умов КЗпП України. 

Договірні трудові відносини – це крок у сучасність та визначеність. Підписавши 

один раз письмовий трудовий договір, працівник та роботодавець визначають усі 

«правила» трудових відносин без зайвих документів, таких як посадова інструкція, 

правила внутрішнього трудового розпорядку або колективний договір, які вже 

втрачають актуальність в епоху переходу на організацію дистанційної роботи. 

Згідно з пояснювальною запискою основні положення законопроєкту: 

 запровадження договірного режиму регулювання трудових відносин для 

окремих категорій працівників та для суб’єктів малого і середнього 

підприємництва; 

 реалізація принципу свободи праці та свободи трудового договору; 

 зменшення бюрократичного навантаження на трудові відносини і суб’єктів 

господарювання – роботодавців; 

 збереження основних загальновизнаних трудових права і гарантій найманих 

працівників. 

Проєктом Закону передбачається внести зміни і доповнення до таких 

законодавчих актів: КЗпП України; Закону України «Про охорону праці»; Закону 

України «Про відпустки»; Закону України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності». 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71653
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=71653&pf35401=546006
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text
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Основні зміни, які можуть стосуватися роботодавців у разі прийняття цього 

документу. 

Добровільна справа 

Договірний режим застосовується лише на добровільних засадах між 

працівниками та роботодавцями. Забороняється примушення працівника до 

укладення трудового договору, який містить умови, щодо яких між працівником та 

роботодавцем не досягнуто взаємної згоди. 

Тому перехід на такий договірний режим можливий лише за згодою працівника, 

яка може бути у вигляді підписаного трудового договору або договору та заяви 

працівника, яка додатково підтвердить його волевиявлення щодо встановлення 

договірного режиму трудових відносин. Вносити зміни до трудової книжки або 

видавати окремо наказ не потрібно. 

Коли можна встановити договірний режим 

Договірний режим можуть застосувати лише роботодавці зі штатом не більше 250 

осіб і з тими працівниками, розмір заробітної плати яких становить не менше 8 

розмірів мінімальних зарплат, тобто 48 тис. грн на місяць. 

Отже, право на застосування договірного режиму матимуть не всі роботодавці та 

працівники. Це обмежує коло учасників трудових відносин, які бажають визначити 

індивідуальні умови. 

При цьому мінімальний розмір зарплати є завеликим і недосяжним для багатьох 

працівників, які мають меншу зарплатню і тому позбавлені такого права. Це 

недопустимо з погляду принципу рівності. 

Форма договору 

Договірний режим передбачає можливість встановлення безпосередньо трудовим 

договором індивідуальних умов праці працівника (ст. 495 КЗпП). У разі застосування 

договірного режиму регулювання трудових відносин треба буде укласти письмовий 

трудовий договір в умовах договірного режиму регулювання трудових відносин. 

Такий трудовий договір може бути як безстроковим, так і строковим, який 

укладається на визначений строк або на час виконання певної роботи. 

Законопроєкт нав’язує певну форму трудового договору з цілим переліком 

істотних умов договірного режиму регулювання трудових відносин, дотримання яких 

є обов’язковим. У такому разі втрачається сама суть самостійності визначення умов 

договору сторонами, а не законом. 

Тож роботодавцю та працівнику варто у трудовому договорі прописати таке: 

 місце роботи або умови дистанційної чи надомної роботи; 

 дату набрання чинності трудовим договором, строк його дії та умови його 

поновлення; 

 функціональні обов’язки працівника, тобто треба переписати посадову 

інструкцію; 

 умови оплати праці, премії, надбавки, розміри оплати роботи в надурочний час, 

у святкові, неробочі та вихідні дні тощо; 

 тривалість робочого часу, режим праці; 

 час відпочинку та порядок надання відпусток; 
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 порядок та строки повідомлення про припинення трудового договору, розмір 

компенсаційних виплат у разі дострокового припинення трудового договору з 

ініціативи роботодавця; 

 порядок та форму обміну інформацією між роботодавцем і працівником про 

умови трудових відносин; 

 порядок та строки повідомлення працівника про зміну істотних умов праці (у 

разі їх погіршення), при цьому строк у два місяці для такого повідомлення, як 

визначено в ст. 32 КЗпП, залишається й не може бути зменшений; 

 умови нерозголошення комерційної таємниці, забезпечення захисту 

інтелектуальної власності й використання об’єктів авторського права та 

відповідальність за їх порушення; 

 умови виникнення та порядок врегулювання конфлікту інтересів. 

Відпустки за іншими правилами 

В умовах договірного режиму щорічні відпустки та відпустки без збереження 

заробітної плати надаються працівникам з урахуванням таких особливостей: 

 на прохання працівника щорічна відпустка може бути поділена на частини 

будь-якої тривалості або надана на повну тривалість, що є відмінним від загального 

правила за ст. 10, 12 Закону про відпустки, за яким працівник зобов’язаний частину 

відпустки взяти не менше 12 або 14 календарних днів без розриву; 

 відпустка без збереження зарплати за сімейними обставинами або з інших 

причин може надаватися працівнику більше ніж на 15 днів, якщо про це сторони 

вкажуть у трудовому договорі. 

Конкретний період та черговість надання щорічних відпусток узгоджується між 

працівником та роботодавцем у трудовому договорі. Сторони вправі самі визначити 

необхідність та порядок повідомлення працівника про дату початку відпустки. 

Нагадаємо, що наразі роботодавець зобов’язаний за два тижні письмово повідомити 

працівника про початок щорічної відпуски (ст. 7, 8 Закону про відпустки). 

Недотримання цієї умови може призвести до штрафу від Держпраці. 

Пропонується узгодити порядок перенесення щорічної відпустки, зокрема 

прописати в трудовому договорі можливість роботодавця перенести щорічну 

відпустку без згоди працівника. 

Строки виплати заробітної плати 

Розмір зарплати за договірним режимом не може бути меншим за мінімальну 

зарплату, тобто на сьогодні – не менше за 6 тис. грн. 

В які строки буде виплачуватись заробітна плата, роботодавець та працівник 

можуть домовитися в трудовому договорі, але це має бути не менше одного разу на 

місяць. Якщо про це не написано в договорі, зарплату потрібно виплачувати два рази 

на місяць (аванс та основна). 

Крім того, надається можливість вказати розмір зарплати в іноземній валюті, проте 

обов’язково із зазначенням еквівалента та виплатою в гривнях. 

Звільнення працівника 

Роботодавець має право з власної ініціативи в односторонньому порядку розірвати 

трудовий договір з працівником. Проте з обов’язковою виплатою грошової 

компенсації в сумі та у порядку, які сторони визначать в трудовому договорі, але не 

менше розміру трьох мінімальних заробітних плат, тобто на сьогодні це 18 тис. грн. 
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Є три варіанти одностороннього звільнення: 

1. Шляхом підписання сторонами додаткової угоди про розірвання трудового 

договору; 

2. Шляхом надсилання працівнику письмового повідомлення у спосіб, які сторони 

визначать в трудовому договорі; 

3. Рекомендованим поштовим відправленням працівнику з описом вкладення 

офіційного повідомлення про розірвання трудового договору. 

У разі надсилання працівнику повідомлення про розірвання трудового договору 

засобами поштового зв’язку трудовий договір вважається розірваним з наступного 

робочого дня після дати вручення працівнику офіційного повідомлення роботодавця 

про розірвання трудового договору або через п’ять календарних днів з дня 

надходження поштового відправлення роботодавця до поштового відділення за 

адресою працівника. 

Без погодження профспілки 

Працівник та роботодавець за договірного режиму можуть домовитися про 

особливий порядок залучення працівника до роботи у надурочний і нічний час, у 

святкові, вихідні й неробочі дні із зазначенням розміру оплати такої роботи. Але 

розмір зарплати не може бути меншим від розміру, визначеного ст. 72, 106, 107, 108 

КЗпП України (оплата в подвійному розмірі). 

Залучення таких працівника до надурочної роботи може здійснюватися без 

дозволу виборного органу первинної профспілкової організації. 

Згода виборного органу первинної профспілкової організації на розірвання 

трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником, який є членом діючої на 

підприємстві профспілки, не вимагається, якщо така умова передбачена трудовим 

договором. 

Проте, законопроєкт містить низку вкрай загрозливих положень, що можуть 

стати реальними факторами порушення прав людини через індивідуалізацію 

трудових договорів на малих та середніх підприємствах, адже до них можна буде 

буквально вписати будь-що, посилаючись на «свободу договору». 

Варто згадати міжнародні норми. Так, відповідно до ст. 296 Угоди про 

асоціацію Україна ‒ ЄС жодна Сторона не повинна послаблювати або знижувати 

рівень охорони праці, передбачений в її законодавстві, з метою покращення 

торгівлі або інвестицій шляхом відмови чи часткового відступу або пропонування 

такої відмови чи часткового відступу від своїх законів, підзаконних актів або 

стандартів у такий спосіб, що впливає на торгівлю або інвестиції між Сторонами. 

Згідно з положеннями статті 419 Угоди про асоціацію Сторони посилюють 

діалог та співробітництво щодо забезпечення гідної праці, політики зайнятості, 

безпечних та здорових умов праці, соціального діалогу, соціального захисту, 

соціального залучення, гендерної рівності та недискримінації. 

Стаття 420 Угоди про асоціацію передбачає досягнення, зокрема, таких цілей 

як: збільшення кількості та покращення якості робочих місць з гідними умовами 

праці; сприяння розвитку соціальної та юридичної справедливості у контексті 

реформуванні ринку праці; сприяння створенню на ринку праці таких умов, які б 

поєднували гнучкість та захищеність; зменшення обсягів неформальної економіки 

шляхом трансформації нелегальної зайнятості; забезпечення гендерної рівності та 



Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції 

 188 

рівних можливостей для чоловіків та жінок у сфері зайнятості, освіти та навчання, 

економічної та суспільної діяльності, а також у процесі прийняття рішень; 

посилення можливостей соціальних партнерів та сприяння соціальному діалогу. 

Очевидно, що перераховані зміни до законодавства, що пропонуються 

законопроєктом не кореспондуються з європейським курсом України та взятими 

на себе нашою державою міжнародних зобов’язаннях. 

Отже, ідея договірних трудових відносин між працівником та роботодавцем є 

позитивною, оскільки це полегшує документообіг та зменшує ризики отримати штраф 

від Держпраці, як зараз, наприклад, за відсутність посадової інструкції або правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Проте запропоновані зміни лише частково 

зможуть врегулювати договірні трудові відносини, оскільки: 

 не всі зможуть скористатися правом на договірний режим з індивідуальними 

умовами праці, бо коло таких осіб обмежене кількістю працівників у штаті та 

розміром їхньої зарплати; 

 мінімальних гарантій за КЗпП (зарплата, відпустка, зміна істотних умов праці 

тощо) роботодавцю доведеться дотримуватися; 

 пропонуються обов’язкові істотні умови трудового договору (14 пунктів), що 

порушує принцип свободи договору, визначений ст. 6 ЦК України, за якою сторони є 

вільними у визначенні умов договору. 

 

УДК 378:347.96 

Світлана Пікалюк 

 

ЩОДО ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ 

ОСВІТИ 

 

Упродовж 28 років незалежності у державі триває поступове реформування 

юридичних інститутів, спрямованих на гарантування, утвердження і захист прав 

людини, зокрема, шляхом оновлення законодавства та приведення його у 

відповідність до європейських стандартів. Усі особи, що отримують доступ до 

правничої професії, є випускниками українських правничих шкіл. Водночас, зміст 

юридичних дисциплін, що викладають у правничих школах України, методика їх 

викладання, юридична наука, а також адміністрування цих шкіл та університетів в 

цілому повільно зазнають якісних змін та залишаються успадкуванням радянської 

системи юридичної освіти, відповідно до якої юрист сприймається, як особа, 

покликана служити державі, а не гарантувати, утверджувати і захищати права 

людини або забезпечувати ефективне публічне обвинувачення. Таким чином, 

формуючи законодавчу сферу для діяльності юридичних інститутів відповідно до 

європейських стандартів, держава не отримує фахівців, спроможних впроваджувати 

нові закони заради утвердження та захисту прав людини.  

Метою юридичної освіти є формування компетентностей, необхідних для 

розуміння природи і функцій права, змісту теоретичних засад (доктрин), принципів 

і основних юридичних інститутів, застосування права, а також меж юридичного 

регулювання суспільних відносин. 
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Про необхідність зміни підходів до підготовки правників свідчить багато 

факторів. Це не лише некваліфіковані судді, що роками виносять неправомірні 

рішення, а й тисячі випускників з дипломами правників, які працевлаштовуються 

не за профілем. Здобувачів вищої освіти станом на 1 січня 2021 року налічується 

приблизно 100 тисяч. Це найбільше серед усіх спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка студентів. Рівень знань деяких студентів – занизький. 

Результати вступних іспитів у магістратуру, які проводяться з 2016 року, 

засвідчують, що значна частина випускників бакалаврату з права не може 

подолати порогові бали, хоч вони встановлюються на невисокому рівні. 

Наразі, 14 квітня 2021 року на засіданні Комітету Верховної Ради України з 

питань освіти, науки та інновацій було схвалено проєкт Концепції розвитку 

юридичної освіти. 

Концепція – це програмний документ, який окреслює маркери розвитку освіти 

на тривалий період. Вона не має бути надто деталізована, але в той же час 

повинна окреслювати конкретні цілі, досягнення яких сприятиме підвищенню 

якості юридичної освіти. 

Концепція окреслює необхідність підвищення якості викладання у закладах 

загальної середньої освіти, фахової передвищої освіти предметів правового 

спрямування та прав людини. В ній також йдеться про справедливі умови 

формування та розподілу державного замовлення на підготовку правників. 

Концепція наголошує на потребі залучення представників правничих спільнот 

до викладання окремих курсів чи проведення занять для здобувачів юридичної 

освіти, залучення правників-практиків до процедур акредитації освітніх програм 

та інституційної акредитації правничих шкіл, залучення представників 

професійних правничих спільнот до розробки освітніх програм та навчальних 

планів правничих шкіл, а також необхідності створення професійних стандартів. 

Документ передбачає сприяння розвитку юридичних клінік та впровадженню в 

освітній процес навчальних курсів з юридичної клінічної практики, активне 

впровадження в освітній процес інноваційних форм та методів навчання: кейсів, 

навчальних судових засідань тощо. 

Дуже важливо, що в проєкті Концепції вперше наголошується на необхідності 

забезпечення конкурентного рівня оплати праці науково-педагогічних 

працівників правничих шкіл, сприяння збільшенню необхідних ресурсів для 

організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, 

запровадження системи державного фінансування наукових досліджень. 

Проте концепція передбачає низку новел: 

1. Оптимізацію системи закладів правничої освіти. Йдеться про відмову від 

підготовки юристів на рівнях фахової передвищої освіти та молодшого бакалавра. 

2. Запровадження наскрізної магістратури без проміжного освітнього рівня 

бакалавра. Як наслідок цих змін, ми отримаємо універсальну і гармонізовану 

структуру підготовки правників. 

3. Державний кваліфікаційний іспит по завершенню навчання. Зараз він 

поступово впроваджується. Багато закладів освіти проти, бо це означає – брати 

відповідальність за якість навчання своїх студентів. Наприклад, якщо випускник 

http://kno.rada.gov.ua/news/main_news/75652.html?fbclid=IwAR2nqPt4i8rzlng60udO3bDNxGGiYVnCPVhg7mD1aYdz4R8FVnCSER3UQhA
http://kno.rada.gov.ua/news/main_news/75652.html?fbclid=IwAR2nqPt4i8rzlng60udO3bDNxGGiYVnCPVhg7mD1aYdz4R8FVnCSER3UQhA
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не складе іспит, то не отримає диплом, а це вже свідчить про претензії до вишу, 

який так і не зміг забезпечити якісну підготовку майбутнього юриста. 

4. Підвищення якості викладання у закладах загальної середньої освіти, 

фахової передвищої освіти предметів правового спрямування та прав людини, 

запровадження справедливого механізму формування та розподілу державного 

замовлення на підготовку правників, посилення ролі правничих спільнот та 

юристів-практиків в освітньому процесі, забезпечення конкурентного розміру 

заробітних плат науково-педагогічних працівників та їхній професійний розвиток. 

Враховуючи це, зупинимось на основних аспектах проєкту концепції. 

1. Наскрізна магістратура. Одним із суперечливих питань концепції 

розвитку юридичної освіти є питання запровадження, так званої, наскрізної 

магістратури (вступу на 5-річну програму підготовки магістра на основі повної 

загальної середньої освіти). 

В Україні неможливо стати ані суддею, ані адвокатом, ані прокурором без 

магістерського диплома. Таким чином, юристи, які здобувають освіту лише на 

рівні бакалавра та не продовжують навчання, не мають повноцінний доступ до 

правничої професії. Наскрізна магістратура дозволить уніфікувати рівень 

підготовки всіх юристів. 

Навчання у магістратурі потребує перегляду. Для прикладу, із більш ніж 8 

тисяч осіб, зарахованих у магістратуру у 2020 році, майже 60% вступили на 

заочну форму, а значна частина тих, хто здобуває освіту на денній формі, не 

завжди мають можливість бути на заняттях через професійну зайнятість чи інші 

причини. 

Окрім того, унікальність магістерських спеціалізацій насправді дуже 

перебільшена. Переважно магістерські спеціалізації відрізняються між собою 

лише декількома предметами, а окрема спеціалізація важлива лише для 

конкретної кафедри, за якою вона закріплена. Часто на одній кафедрі є декілька 

спеціалізацій. Спеціалізовані магістратури практично ніяк не повʼязані з 

майбутнім працевлаштуванням, значна частина випускників не працюють за 

обраною спеціалізацією, та і для роботодавців переважно це не має ніякого 

значення. Є безліч випадків, коли випускник магістратури на кафедрі цивільного 

права успішно працює в публічному секторі, і навпаки. 

Запровадження наскрізної магістратури даватиме більше можливостей 

розвивати в її межах окремі освітні програми, знівелює необхідність акредитацій 

на різних освітніх рівнях, зменшить обсяг документальної роботи, а також 

дозволить повноцінно, без будь яких ризиків, впровадити єдиний державний іспит 

для юристів. 

Також в проєкті Концепції пропонується поряд із наскрізною магістратурою, 

розвивати магістерські програми, що спрямовані на поглиблене вивчення окремих 

спеціалізованих предметів, проте не передбачають присвоєння окремої освітньої 

кваліфікації. 

2. Єдиний державний кваліфікаційний іспит. Єдиний державний 

кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) уже нормативно закріплений і поступово 

впроваджується. Окрім згадки в ст. 6 ЗУ «Про вищу освіту», є прийняті і 

відповідні постанови Кабінету Міністрів. Водночас ЄДКІ не є фактором 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/684-2019-%D0%BF#Text
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обмеження права громадян на вищу освіту, це фактор державного та однакового 

для всіх його учасників гарантування якості такої освіти. 

3. Заочна форма здобуття освіти. Перші редакції концепції містили 

положення про відмову від заочної форми здобуття освіти за спеціальностями 

«Право» та «Міжнародне право», але в процесі дискусії з метою можливості 

реалізації права на вищу освіту працюючими особами та особами, що здобувають 

вищу освіту вдруге, прийшли до компромісу, тому чинна редакція концепції 

встановлює, що організація освітнього процесу для здобувачів вищої освіти за 

заочною формою здобуття освіти зі спеціальностей «Право» та «Міжнародне 

право» галузі знань «Право» передбачає проведення навчальних занять в обсязі не 

менше третини від загального обсягу навчальних занять для очної форми здобуття 

освіти відповідно до освітньої програми. 

Серед інших стратегічних цілей у документі згадано про вдосконалення 

освітніх програм ‒ через сприяння розвитку методології викладання права та 

правничих дисциплін з використанням інноваційних технологій, залучення 

правників-практиків до акредитації освітніх програм та правничих шкіл. Тут 

великі сподівання покладають на Нацагентство із забезпечення якості вищої 

освіти.  

Загалом, в Концепції – багато інших корисних речей, які мають сприяти 

підвищенню якості майбутніх правників – суддів, прокурорів і адвокатів. Але в 

Концепції багато противників, адже вона передбачає суттєве підвищення вимог до 

закладів правничої освіти. 

Незважаючи на те, що система підготовки правників, як і вся система освіти в 

Україні, потребує змін, до реформ потрібно підходити виважено, щоби не 

зруйнувати вже наявні надбання. 

 

УДК 347.626.6-058.833 

Анатолій Попов 

 

ПОДІЛ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ В УМОВАХ ДИСЛОКАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ 

ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ У КРАЇНАХ ЄС 

 

Трудова міграція українських громадян за кордон має величезне значення для 

нашої держави. За оцінками Асоціації Всеукраїнської асоціації компаній з 

міжнародного працевлаштування, за кордоном працюють від трьох до п’яти 

мільйонів громадян України. 

Останніми роками від трудових мігрантів в Україну надходило в середньому 

близько одного мільярда доларів на місяць [3]. 

Заробляючи кошти за кордоном, вони переказують їх на батьківщину з метою 

підтримки та утримання своїх сімей. 

Звідси випливають питання майнових прав подружжя, відображені в судовій 

практиці. Простеження цього зв’язку має на меті встановлення видів майна, які 

можуть бути предметом поділу між подружжям у сфері приватних міжнародних 

відносин, особливостей його поділу та шляхів збереження у приватній власності. 
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Однією з невирішених проблем є те, що прослідкувати реальний потік товарів 

і грошей через статистичні банківські дані неможливо. «Щонеділі з Італії 

відправляються автобуси з передачами на Україну, – пише Н. Ґаттуччо. – Через 

водіїв передають на батьківщину і гроші, бо банківськими системами грошових 

переказів «MoneyGrаm» або «WesternUnion» через дорогі послуги, користуються 

далеко не всі, особливо, коли йдеться про пересилання значної суми» [4]. 

Видами майна, які можуть бути предметом поділу між подружжям, є не тільки 

гроші, а збудовані за них об’єкти нерухомості чи куплені товари, ліки, речі, що 

забезпечують ведення бізнесу тощо. Таке майно підлягає національному 

правовому режиму, коли воно знаходиться на території України. 

Якщо ж майно, зароблене громадянином України у ЄС, залишається там, у 

зв’язку зі своїм місцезнаходженням, воно має визнаватись іноземним елементом. 

У такому випадку, при поділі майна подружжя спір може вирішуватись на 

підставі ст. 61 Закону України (ЗУ) «Про міжнародне приватне право» [2]. 

Тут зазначено, що подружжя може обрати для регулювання майнових 

наслідків шлюбу право особистого закону одного з подружжя або право держави, 

у якій один з них має звичайне місце перебування, або, стосовно до нерухомого 

майна, право держави, у якій це майно знаходиться. 

Право, вибране згідно з частиною першою цієї статті, припиняє 

застосовуватися або змінюється за згодою сторін у разі зміни особистого закону 

або звичайного місця перебування того з подружжя, до особистого закону або 

звичайного місця перебування якого було прив’язане обране право. Нове право 

застосовується до правових відносин з моменту укладення шлюбу, якщо інше 

письмово не встановлено подружжям [2, ч.1-2 ст.61]. 

Проблема ще й в тому, що далеко не зі всіма країнами ЄС Україна має 

міжнародні угоди, які б за певних умов можна було використати для визнання 

вимог українського ЗУ «Про міжнародне приватне право». 

Проблемним є також питання про відсутність уніфікованого законодавства 

ЄС, як реципієнта для прав українських мігрантів, у сфері сімейних відносин. 

Наприклад, Д. І. Шульга зазначає: «Сімейні стосунки ніяким чином не 

регулюються законодавством Європейського Союзу» [6]. 

Тож законодавчо не визначений правовий статус трудових мігрантів та осіб, 

які перебувають у змішаних шлюбах, ускладнює поділ їх майна. Зокрема, набуття 

під час трудової міграції майна, можна кваліфікувати як один із способів 

фактичного виведення майна із спільної сумісної власності. З міжнародно-

правового аспекту правовий режим майна визначається законом країни місця 

перебування майна. 

Отже державна політика та законодавство України щодо міграційних процесів 

наразі перебувають у процесі формування, що зумовлює прогалини у регулюванні 

правовідносин подружжя щодо їх майна у цивільних справах з іноземним 

елементом.  

Відповідно до вимог ЗУ «Про зовнішню трудову міграцію» від 5 листопада 

2015 року, державна політика у сфері зовнішньої трудової міграції здійснюється, 

зокрема, за такими напрямами: 
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 забезпечення соціального та правового захисту трудових мігрантів і членів 

їхніх сімей; 

 посилення інституційної спроможності закордонних дипломатичних 

установ України щодо надання правової, інформаційної та іншої допомоги 

трудовим мігрантам і членам їхніх сімей на території держави перебування; 

 укладення міжнародних договорів з питань захисту прав трудових мігрантів 

і членів їхніх сімей у державі перебування [1, п.2, 6, 10 ст.5]. 

Стосовно останнього напряму, на жаль, можна констатувати, що серед держав, 

які підписали Конвенцію про право, застосовуване до правових режимів власності 

подружжя (1978) Нідерланди, Франція, Австрія, але Україна, як і більшість 

держав ЄС, не є учасником цього уніфікованого документа [5]. 
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УДК 347.9(477) 

Олександр Рязанцев, Наталія Рязанцева 

 

ЗНАЧЕННЯ І ЗМІСТ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА 

ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ 

 

Обов’язковим необхідно вважати представництво, яке існує незалежно від 

волевиявлення особи, яку представляють. Це представництво батьками чи 

опікунами осіб, які не мають повної дієздатності; представництво опікуном майна 

фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою чи місце перебування якої 

невідомо; статутне представництво, за яким представниками виступають 

уповноважені організації, яким їхніми установчими документами надано право 

представляти інтереси членів цих організацій [1, с. 250]. 

У Цивільному кодексі (далі по тексту – ЦК) України відсутній термін 

«обов’язкове представництво». Так, ст. 242 ЦК України стосується лише 
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представництва за законом, тобто представництва батьками (опікунами) дітей чи 

недієздатних осіб [2]. На думку Є. О. Харитонова, для виникнення відносин 

представництва необхідна не лише наявність норми законодавства, але й інших 

юридичних фактів [3, с. 350]. Це, наприклад, рішення суду про визнання фізичної 

особи недієздатною, народження дитини тощо. 

Природа влаштована таким чином, що дитина до досягнення нею певного віку 

потребує виховання, утримання і захисту. Ці функції, як правило, здійснюють 

батьки дитини. Але в силу різних обставин діти можуть залишатись без 

батьківського піклування. Тоді й виникає об’єктивна необхідність вирішувати 

питання про покладання зазначених функцій на інших осіб – опікунів чи 

піклувальників. Закон прирівняв батьків і опікунів за їх правовим становищем до 

представників. Цих осіб С. Г. Керимов називає законними представниками, 

оскільки їх повноваження виникають на підставі закону [4, с. 266]. 

Характерною особливістю цього виду представництва є його спрямованість на 

захист прав та законних інтересів недієздатних осіб, тобто осіб, які внаслідок 

хронічного, стійкого психічного розладу не здатні усвідомлювати значення своїх 

дій та (або) керувати ними. Через це воля таких осіб для вирішення питання про 

необхідність представництва їхніх інтересів не має значення. Дещо інша ситуація 

при призначенні опікуна малолітній особі і піклувальника неповнолітній особі. Ці 

особи мають часткову чи неповну дієздатність, тобто вже можуть усвідомлювати 

значення своїх дій (в окремих випадках). Необхідно також враховувати відносини 

між підопічними і особами, які мають стати опікунами (піклувальниками). Тому 

при призначенні останніх враховується бажання підопічного (якщо дитині 

виповнилось 10 років). 

Для того, щоб діяти як законний представник особи, яка не має повної 

цивільної дієздатності, опікун повинен подати відповідний документ 

пропризначення опікуном. 

Опікун стосовно підопічного має ряд прав та обов’язків, однак, на наш погляд, 

не всі вони стосуються його діяльності як законного представника підопічного. 

Представником опікун є лише тоді, коли він виступає від імені підопічного. 

Наприклад, коли опікун вимагає повернення підопічного від осіб, які тримають 

його без законної підстави (ч. 2 ст. 67 ЦК України), він діє в інтересах 

підопічного, але від власного імені, тому не може вважатись представником. 

Відповідно до п. 3 ст. 67 ЦК України, опікун вчиняє правочин від імені та 

вінтересах підопічного [2]. Саме в цьому випадку можна говорити про те, що 

опікун є представником підопічного. Варто зазначити, що з метою створення 

необхідних побутових умов підопічному, забезпечення його доглядом та 

лікуванням тощо, опікун може теж вчиняти правочин, але при цьому виступати 

від власного імені. В цьому випадку він хоч і діє в інтересах підопічного, але не є 

його представником. Крім вчинення правочинів, опікун зобов’язаний вживати 

інших заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів підопічного (наприклад, 

звертатись до суду в разі порушення їх). 

На думку Л. Кондратьєвої, особливістю представництва за законом є те, що 

особа, яку представляють, внаслідок відсутності у неї повної цивільної 

дієздатності не може ні визначити межі повноважень представника, ні оцінити 
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результати діяльності представника (припускається, що така особа не може 

визначити чи певні дії відповідають її інтересам) [1, с. 207]. Внаслідок цього 

підопічний не може себе захистити, якщо опікун зловживає своїм становищем. 

Для того, щоб запобігти таким зловживанням, а в разі їх наявності – щоб 

зменшити їх наслідки для підопічного, законодавством обмежується коло 

правочинів, які може вчиняти опікун. Зокрема, він не може (як і члени його сім’ї 

та близькі родичі) укладати з підопічним договори, здійснювати дарування від 

його імені чи зобов’язуватися порукою від його імені. 

Враховуючи можливості підопічного, важливого значення набувають гарантії 

дотримання його прав та законних інтересів. Якщо вчинення правочину можливе 

лише за наявності дозволу органу опіки і піклування, а такий дозвіл відсутній, 

гарантією може бути відмова нотаріусів засвідчити правочини, які підлягають 

нотаріальному посвідченню, якщо вони суперечать вимогам закону. 

На нашу думку, важливою гарантією дотримання прав малолітніх та 

недієздатних осіб є обов’язок батьків, усиновлювачів чи опікунів нести 

відповідальність за дії цих осіб. Припускається, що батьки (усиновлювачі) чи 

опікуни винні у нездійсненні належного нагляду за діями зазначених осіб 

чиненалежному вихованні дітей. Так як малолітня чи недієздатна особа не несе 

цивільно-правової відповідальності за завдану нею шкоду, завдані збитки 

відшкодовує законний представник (якщо не доведе, що зобов’язання було 

порушене чи шкода заподіяна не з його вини). 

Оскільки на практиці зустрічаються випадки укладення правочинів опікунами 

з порушенням встановлених законодавством обмежень, виникає питання про 

цивільно-правові наслідки таких порушень та про гарантії прав підопічних. Коли 

опікун укладає правочин від імені підопічного, перевищивши при цьому 

повноваження, наслідком такого правочину є визнання його недійсним. Такий 

правочин є нікчемним і не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані з 

його недійсністю. Але на вимогу зацікавленої особи правочин, вчинений без 

дозволу органу опіки піклування, може бути визначений судом дійсним, якщо 

буде встановлено, що він відповідає інтересам підопічного (ч. 2 ст. 224 ЦК 

України) [2]. 

Відтак виникає питання: хто є «зацікавленою особою», про яку йдеться в ч. 2 

ст. 224 ЦК України? В літературі була висловлена точка зору, згідно з якою 

зацікавленою особою може бути опікун, який уклав правочин за недієздатну 

особу, або третя особа, з якою укладено правочин без дозволу органу опіки і 

піклування. 

На нашу думку, найбільш правильною є точка зору С. Г. Керимова, який 

вважає, що підопічний є фактично єдиною «зацікавленою особою» [5, с. 158]. При 

будь-якому іншому підході до визначення зацікавленої особи саме його інтереси 

можуть бути порушені. Однак, тут виникає питання щодо того, хто має захищати 

інтереси підопічного в таких випадках. Очевидно, це знову-таки має бути орган 

опіки і піклування. Практично це означає, що рішення останнього з цього питання 

(відмова у схваленні правочину) є остаточним. Проте такий підхід може 

спричинити порушення прав підопічного і не відповідає принципу 

універсальності судового захисту цивільних прав. 
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Ми не погоджуємося з тим, що рішення органу опіки і піклування має бути 

остаточним, але оскільки підопічний сам не може захистити свої права, саме 

орган опіки і піклування є, на наш погляд, єдиним органом, який може впливати 

на опікуна і взагалі не допустити порушення прав підопічного, а в разі їх 

виявлення – захищати інтереси підопічного. 

В юридичній літературі існують різні погляди на те, чи є піклувальник 

законним представником неповнолітнього. Так, В. С. Гопанчук вважає, що 

піклувальник, на відміну від опікуна, не виступає від імені підопічного і не 

перекриває його своїми діями, а лише надає допомогу неповнолітньому при 

здійсненні ним своїх прав і виконанні обов’язків, а також охороняє підопічного 

від зловживань з боку третіх осіб [6, с. 269]. 

Дещо іншої точки зору дотримуються відомі українські цивілісти 

Є. О. Харитонов та О. М. Калітенко. Загалом вони погоджуються з тим, що 

піклувальники не виступають як законні представники підопічного за законом, а 

лише сприяють неповнолітнім у здійсненні ними їхніх прав. Проте, на їх думку, в 

разі хвороби неповнолітнього, яка перешкоджає особистому укладенню 

правочину, або при веденні справ неповнолітнього в суді чи інших установах, 

піклувальники виступають як представники підопічного [3, с. 207]. 

На нашу думку, піклувальники є представниками неповнолітніх осіб. Це 

підтверджують положення ст. 242 ЦК України, відповідно до якої батьки 

(усиновлювачі) є законними представниками не лише своїх малолітніх, а й 

неповнолітніх дітей [2]. 

Інший випадок, коли піклувальник може бути законним представником, 

передбачений ч. 3 ст. 69 ЦК України, а саме: піклувальник зобов’язаний вживати 

заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів підопічного. На думку 

І. А. Бірюкова, цей обов’язок піклувальника (як і опікуна) полягає у 

представництві інтересів підопічного у відповідних державних, громадських та 

інших організаціях та установах, а також у відносинах заучастю громадян [7, 

с. 269]. Наприклад, якщо підопічний придбав неякісний товар, від свого імені до 

продавця чи органу в справах захисту споживачів може звернутись піклувальник. 

Отже, під час виконання цього обов’язку піклувальник є законним представником 

підопічного. 

Необхідно також враховувати, що піклування встановлюється і над особою, 

цивільна дієздатність якої обмежена. Відповідно до ч. 4 ст. 37 ЦК України 

одержання заробітку, пенсії, стипендії, інших доходів особи, цивільна 

дієздатність якої обмежена, та розпорядження ними здійснюються 

піклувальником [2]. Такі дії можна вчиняти іншій особі лише від імені особи, якій 

ці доходи належать. Якби остання мала повну дієздатність, вона або отримала б 

доходи самостійно, або видала б довіреність іншій особі. Оскільки фізична особа, 

цивільна дієздатність якої обмежена, може самостійно вчиняти лише дрібні 

побутові правочини, вона не може зробити ні того, ні іншого. Тому право 

піклувальника на отримання доходів підопічного виникає на підставі закону. 

Отже, і в цьому випадку піклувальник є законним представником. 
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Таким чином, як опікун, так і піклувальник є законними представниками. На 

наш погляд, різниця між ними полягає у тому, що обсяг повноважень 

піклувальника значно менший, ніж обсяг повноважень опікуна. 

Загальною умовою виникнення у певної особи права бути представником 

іншої особи є правоздатність. Але звідси не випливає те, що батьки при 

здійсненні свого піклування про дітей вступають у правовідносини з третіми 

особами тільки як їх представники. Батьки, як і усиновителі та опікуни, з багатьох 

випадках діють від власного імені, в силу належних їм прав таобов’язків. 

Привідсутності батьків держава забезпечує кожній дитині особу, зобов’язану її 

виховувати та нести відповідальність за її виховання. Це усиновителі, опікуни і 

піклувальники, патронатні вихователі; адміністрація дитячої установи. 

Задоволення матеріальних та культурних потреб дитини нерозривно пов’язане з 

процесом її виховання. Таким чином, законними представниками дитини чи 

недієздатної особи можуть бути її близькі родичі чи члени сім’ї. При цьому не 

виникає опіка чи піклування. Єдиною підставою виникнення повноважень у 

зазначених осіб є закон. 

До законних представників одне одного можна віднести і подружжя. У 

випадку, коли один з подружжя здійснює правочин для спільного сімейного 

господарства, він виступає як особа, що діє від імені і в інтересах іншого з 

подружжя. Це пояснюється тим, що при укладенні договорів одним із подружжя 

вважається, що він діє за згодою другого з подружжя. 

Різновидом обов’язкового представництва є так зване статутне 

представництво. Юридична особа є суб’єктом цивільного права і здатна мати такі 

ж права та обов’язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа (крім тих, що 

можуть належати лише людині). Однак юридична особа є штучним утворенням, 

тому вона не може вчинити будь-які дії з метою реалізації належних їй прав та 

обов’язків. Відповідно до ст. 92 ЦК України, юридична особа набуває цивільних 

прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до 

установчих документів та закону, а в окремих випадках – через своїх учасників 

[2]. Юридична особа може набувати цивільних прав та обов’язків через осіб, дії 

яких відповідно до установчих документів чи закону визнаються діями самої 

юридичної особи. Це учасники юридичної особи (ч. 2 ст. 92 ЦК України). Під 

учасниками варто розуміти осіб, які беруть участь у створенні чи діяльності 

товариства.  

Таким чином, статутне представництво, на наш погляд, є різновидом 

представництва, при якому органи юридичної особи чи інші особи, які її 

представляють, на підставі статуту (чи інших установчих документів) вчиняють 

правочини від імені цієї юридичної особи. Обов’язковим цей різновид 

представництва є тому, що від юридичної особи не залежить ні зміст установчих 

документів, ні діяльність конкретних осіб, які цими документами керуються 

(представників). 

Дещо по-іншому дає визначення статутного представництва Я. М. Шевченко, 

яка визначає статутне представництво як різновид обов’язкового представництва, 

за яким представниками виступають уповноважені організації, яким їхніми 

установчими документами надано право представляти інтереси членів 
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цихорганізацій [8, с. 250]. На її думку, до вказаного представництва доцільно 

віднести представництво об’єднаннями громадян законних інтересів своїх членів 

(учасників) у державних та громадських органах, передбачене Законом України 

«Про громадські об’єднання» або представництво профспілками трудових, 

соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в органах державної 

влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а 

також з іншими об’єднаннями громадян (Закон України «Про професійні спілки, 

їх права та гарантії діяльності»). 

Отже, значення обов’язкового представництва полягає в тому, що воно є 

практично єдиними засобом реалізації прав та обов’язків осіб, які в силу різних 

обставин не мають повної цивільної дієздатності. Оскільки зазначені особи 

позбавлені можливості реально впливати на діяльність представника, це питання 

повинно детально регулюватись законом. 
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УДК 347.771 

Сергій Савич 

 

СЛУЖБОВІ ТВОРИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ 

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАХИСТУ 

 

Робота викладача, безсумнівно, творча. Матеріальним виразником її часто є 

створені матеріали: конспекти лекцій, методичних рекомендацій, наукових 

статей, монографій тощо. Нагадаємо також, що з моменту надання об’єктивної 

форми твору, іншими словами – його матеріалізації, виникає авторсько-правова 

охорона та породжуються відповідні правовідносини.  

Яка юридична природа цих об’єктів авторського права та чи усі створені твори 

можна віднести, наприклад, до службових з відповідними наслідками для ЗВО і 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
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працівника? Дати відповідь на це питання дозволяє комплексний аналіз норм 

законів «Про вищу освіту» та «Про авторське право і суміжні права». Ст. 58 

першого передбачає за науково-педагогічним працівником обов’язок 

«забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному 

рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю, 

провадити наукову діяльність». У цьому випадку постає питання і про 

відповідний супровід навчального процесу друкованими матеріалами з 

можливістю ознайомлення з ними здобувачами освіти. Створені об’єкти 

авторського права – конспекти, методичні рекомендації та наукові статті у 

більшості випадків є інтелектуальною власністю такого працівника з належним 

йому повним обсягом провомочностей автора. Відмова від створення цих творів, 

неякісна, невідповідна освітній програмі підготовка матеріалів може 

розцінюватися як невиконання обов’язків, порушення умов контракту, 

невідповідність займаній посаді та передбачати заходи дисциплінарної 

відповідальності. 

Якщо ж заклад освіти зацікавлений у закріпленні за собою виключних 

майнових прав на відповідний твір та готовий окремо фінансувати його створення 

(або надавати необхідну матеріально-технічну базу для цього) – цілком логічно 

має йтися про замовлення ним службового твору у свого працівника. Ознаками 

службового твору є: по-перше – його створення у порядку виконання службових 

обов’язків, по-друге – ці службові обов’язки мають бути передбачені службовим 

завданням або контрактом. У зв’язку з цим умова щодо створення того чи іншого 

твору (а відповідно й віднесення його до службового) може передбачатися у 

контракті, в індивідуальному плані роботи викладача, окремому договорі між 

ЗВО та працівником-автором. Не можемо обійти увагою й третю важливу та 

багато в чому визначальну ознаку службового твору – його створення окремо 

оплачується автору у вигляді авторської винагороди, яка не входить до структури 

заробітної плати, а являє собою гонорар у розумінні авторського законодавства 

(Див. Постанову Пленуму Верховного Суду «Про застосування судами норм 

законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» № 5 від 

04. 06. 2010). Належність виключних майнових прав визначається за ч. .2 ст. 16 

Закону «Про авторське право і суміжні права». 

Фактично лише незначну частку створених науково-педагогічними 

працівниками творів, на наш погляд, можна визнати службовими. Вважаємо 

найбільш правильним підходом у підгтовці створення службового твору науково-

педагогічним працівником укладення між ним та ЗВО окремого договору. Умови, 

передбачені контрактом чи індивідуальним планом, окреслюють скоріше його 

обов’язки як науково-педагогічного працівника, конкретизують їх, а 

найголовніше, – оплачуються в межах його навантаження. 

Подібне розмежування службових творів та інших творів, створених науково-

педагогічними працівниками на практиці має істотне значення. Так, виникають 

проблеми, пов’язані з небажанням звільненого працівника, аби його методичні 

рекомендації чи конспекти лекцій використовувалися у подальшій роботі цього 

ЗВО уже іншими працівниками, хоч навіть із зазначенням його прізвища. 

Безумовно, що важливі навчальні розробки, які матимуть значення у подальшому 
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забезпеченні навчального процесу, адміністрація ЗВО завбачливо повинна 

оформляти як службові твори. 

У цьому контексті одразу постає питання статусу друкованих праць такого 

працівника, зокрема коли їх можна вважати опублікованими? Закон «Про 

авторське право і суміжні права» визначає опублікування як «випуск в обіг 

примірників твору, здатний задовольнити, з урахуванням характеру твору, 

розумні потреби публіки, шляхом їх продажу, здавання в майновий найм, 

побутового чи комерційного прокату, надання доступу до них через електронні 

системи інформації таким чином, що будь-яка особа може його отримати з будь-

якого місця і у будь-який час за власним вибором». Отже, у випадках, якщо у 

розумінні Закону випуску в обіг не відбулося, такий працівник вправі вимагати 

вилучення наявних у ЗВО примірників його творів, як не уведених в обіг і не 

опублікованих. 

Авторське законодавство в цілому надає недостатньо гарантій автору науково-

педагогічному працівнику для вирішення цієї та подібних ситуацій. Природа 

авторського права полягає у тому, що його зародження відбувалося унаслідок 

спроб врегулювання відносин авторів та видавців як основних суб’єктів процесу 

літературної чи наукової творчості. Його вплив на регулювання відносин 

академічних спільнот, які характеризуються в Україні певною закритістю, доволі 

обмежений, а форми захисту переважно юрисдикційні, тому більш дієвими тут 

можуть стати саме засоби нововведної академічної відповідальності та їх 

подальше удосконалення. Йдеться, насамперед, про ровзиток закладених у Законі 

«Про освіту» положень щодо академічної відповідальності ЗВО, а також їх 

керівництва. 

 

УДК 347.99:342.7 

Іванна Сич 

Науковий керівник: ст. викладач кафедри  

права та фінансів С. С. Пікалюк 

 

СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ 

ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ 

 

Для світового співтовариства в умовах посилення, з одного боку, 

глобалізаційно-інтеграційних факторів, а з другого – дезінтеграційних процесів у 

Європейському Союзі та актуалізації нових викликів таких як міграційна криза, 

транснаціональний тероризм, дестабілізаційні чинники в економічному та 

політичному житті, на сьогодні, на нашу думку, найбільш важливим питанням є 

проблематика захисту, охорони прав людини та громадянина. Найголовніший 

обов’язок демократичних, правових держав, закріплений як на міжнародному, так 

і на внутрішньо-державницьких рівнях, є забезпечити дієвий, а не декларативний 

захист, охорону законних прав людини та громадянина від протиправних 

посягань. Задля того аби виконати такий обов’язок, державі потрібно мати 

результативний та ефективний інструментарій. На наше переконання, таким 
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інструментарієм є джерела права, які, зі свого боку, обумовлюють форму його 

вираження.  

Зважаючи на це, необхідно визначитися із питанням інтерпретації судового 

прецеденту та його співвідношення з судовою практикою, аби відповісти на 

запитання: чи є узагальнення судової практики Верховним Судом України (далі – 

ВСУ), вищих спеціалізованих судів України, рішення Конституційного Суду 

України судовим прецедентом у його класичному значенні? У цьому контексті 

найбільш узагальненим визначенням судового прецеденту є таке: «Судовий 

прецедент (від лат. praecedens – той, що передує) – рішення суду в конкретній 

справі, юридичне обґрунтування якого надалі стає правилом, обов’язковим для 

всіх судів тієї самої або нижчої інстанції при розгляді ними аналогічних справ» [1, 

с. 509]. 

На нашу думку, варто погодитися із Б. Малишевим, Б. Квятковською, 

Н. Гураленко, які підтримують позицію, відповідно до якої відсутні жодні 

передумови для ототожнення судового прецеденту та судової практики. «Судовий 

прецедент є актом судової влади, в якому міститься норма права; є актом судової 

влади у вигляді одного судового рішення одного з вищих судів. У той же час акт 

судової практики має не обов’язковий, а лише переконуючий характер; є актом 

судової влади, в якому міститься не норма права, а правоположення, яке виникло 

в результаті не правотворчості, а конкретизації права; існує або у вигляді 

сукупності судових рішень судів різних інстанцій з певної категорії справ, або у 

вигляді роз’яснень вищих судів» [2, с. 155]. Таким чином, «судовий прецедент не 

може ототожнюватись із постановами пленумів судів вищих інстанцій та актами 

Конституційного Суду України, які приймаються з питань конституційності та 

офіційного тлумачення нормативно-правових актів, через розбіжності за метою і 

способом створення, за формою зовнішнього виразу та за способом забезпечення 

їх дії» [3, с. 15]. 

Проаналізувавши законодавство України відносно нормативного закріплення 

судового прецеденту, можна стверджувати: 1) ознаки судового прецеденту мають 

рішення ВСУ, прийняті в результаті розгляду справ з підстав, про які йдеться у 

пунктах 1, 2 ч. 1 ст. 445 КПК України 2012 р.; 2) відповідно до ст. 9 Конституції 

України від 28 червня 1996 р., ст. 46 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод (далі – Конвенція) від 4 листопада 1950 р., Закону 

України від 17 липня 1997 р. «Про ратифікацію Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів 

№ 2, 4, 7 та 11 до Конвенції», ст. 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» 

законодавство нашої держави визнало джерелом права Конвенцію, прецедентну 

практику рішень Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ). 

З урахуванням зазначеного вище, є необхідним розмежовувати роль судового 

прецеденту та судової практики з огляду на регулювання публічно-правових і 

приватноправових відносин. Йдеться про те, що з метою виконання, зокрема ч. 2 

ст. 3 Конституції України, відповідно до якої «утвердження і за безпечення прав і 

свобод людини є головним обов’язком держави», людина повинна мати 

можливість застосовувати весь арсенал законних засобів для захисту своїх 
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правомірних інтересів, зокрема й прецедентні судові рішення та узагальнення 

судової практики. Ми переконані, актуальність такої позиції найбільш показово 

проявляється через призму того, що суб’єкти публічно-правової сфери мають 

набагато більше різних можливостей та ресурсів для захисту своїх прав, ніж 

звичайні громадяни. Проте ми підтримуємо думку Н. Пархоменко та 

Н. Оніщенко, що «не можна зробити загальний висновок про ефективність 

певного джерела права на підставі лише однорідних показників (наприклад, 

частоти застосування або сфери дії будь-якого джерела права); абсолютизувати 

будь-яке джерело права, ґрунтуючись на досвіді однієї з країн, і робити 

узагальнюючі висновки» [4, с. 16–19; 5, с. 60].  

Таким чином, враховуючи викладене, можна зробити наступні висновки: 1) з 

урахуванням законодавчого підґрунтя, доцільно визнати джерелом національного 

права такі судові прецеденти, як: рішення ЄСПЛ та частково рішення ВСУ, 

прийняті в результаті розгляду справ із підстав, про які йдеться у пунктах 1, 2 ч. 1 

ст. 445 КПК України 2012 р.; 2) на наше переконання, потрібно погодитися із 

тими правниками, юристами-практиками, які висловлюють обережність і 

застерігають від повноцінного впровадження судового прецеденту в Україні, 

зважаючи на проблемні питання судової влади, які на сьогодні є такими ж 

актуальними. Cудова система України продовжує проходити шлях становлення та 

пошуку найбільш вдалої моделі організації, зважаючи на реалії сьогодення і 

відсутність дієвих запобіжників зловживання суддями своєю владою, не 

вбачається за доцільне продовження повноцінного впровадження судового 

прецеденту в політико-правову дійсність України. 
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УДК 347.61/.64 

Оксана Старчук 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА СІМ’Ю 

 

Державна сімейна політика в Україні закріплена в нормах як національного, 

так і міжнародного законодавства, які визначають суть та значення сім’ї як 

учасника правовідносин у різних сферах суспільного життя. 
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Право особи на сім’ю включає такі правомочності особи: право на створення 

сім’ї; право на проживання в сім’ї; право на повагу до свого сімейного життя.  

Міжнародні стандарти державної сімейної політики закріплені у Загальній 

декларації прав людини 1948 р., Міжнародному пакті про економічні, соціальні та 

культурні права 1966 р., Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод, Конвенції ООН «Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок», 

Конвенції про права дитини, Віденській декларації і Програмі дій Всесвітньої 

конференції про правах людини, конвенціями МОП, ВООЗ, Дитячого фонду ООН 

та інших міжнародних організацій тощо. 

Так, у ст. 16 Загальної декларації прав людини, ст. 23 Міжнародного пакту про 

економічні, соціальні та культурні права закріплено, що сім’я є природною та 

основною ланкою суспільства і має право на захист з боку суспільства і держави 

[1; 2]. 

Ще один стандарт права на сім’ю закріплений у Конвенції про права дитини 

1989 р. [3] метою якої є турбота про дітей, які мають право на особливий захист і 

допомогу.  

У преамбулі до неї підкреслюється, що сім’ї як основній ланці суспільства і 

природному середовищу для росту і благополуччя всіх її членів, особливо дітей, 

має надаватися особливий захист і сприяння, оскільки на сім’ю повністю 

покладається обов’язок у межах суспільства.  

Крім того, у Конвенції визнається, що дитині для повного і гармонійного 

розвитку її особистості необхідно рости в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, 

любові і розуміння. Маючи сім’ю, почувати себе у ній вільною людиною, жити у 

повазі та любові ‒ природне право кожного. 

Реалізацією міжнародних стандартів державної сімейної політики є їхня 

конкретизація в ст. 3 Конституції України, у якій зазначено, що людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека є найвищою соціальною 

цінністю [4].  

Ми погоджуємось із І. В. Чеховською, що таке формулювання означає, що 

Україна гарантує всі базові права людини, а відповідно і право на сім’ю та всі 

права сім’ї як основної спільноти, яку люди творять на рівні безпосередніх 

міжособових відносин [5, с. 150]. 

Окрім цього, ст. 32 Конституції України гарантує невтручання в особисте і 

сімейне життя, окрім випадків передбачених КУ; ст. 48 надає право на достатній 

життєвий рівень для себе і своєї сім’ї; ст. 51 передбачає охорону державою сім’ї, 

дитинства, материнства, батьківства; рівність прав чоловіка і жінки, що 

забезпечується наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-

політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у 

праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я 

жінок; встановленням пенсійних пільг; створення умов, які дають жінкам 

можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною 

і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання 

оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям (ст. 24, 30, 43, 

46, 47, 50, 52-54, 64, 68) [4]. 
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Реалізація конституційних положень права на сім’ю знайшла своє 

відображення та конкретизацію у нормативно-правових актах, а саме: 

кодифікованих актах (Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс  України, 

Кодекс законів про працю України, Податковий кодекс України, Кримінальний 

кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Житловий 

кодекс та ін.) 

законах України («Про попередження насильства в сім’ї», «Про соціальні 

послуги», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про 

державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про захист суспільної моралі», Про основи 

соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» та ін.). 

підзаконних нормативно-правових актах (Постанови Верховної Ради України 

«Про Декларацію про загальні засади державної політики України стосовно сім’ї 

та жінок», «Про Концепцію державної сімейної політики» та ін.; Указ Президента 

України: «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування 

здорового способу життя»; Постанови Кабінету Міністрів України: «Про 

Національну програму планування сім’ї», «Про затвердження Державної 

програми «Репродуктивне здоров’я нації» та інші; накази міністерств та відомств 

та низка інших нормативно-правових актів. 

Згідно ст. 4 Сімейного кодексу України (далі – СК України) особа має право на 

створення сім’ї; особа, яка народила дитину, незалежно від віку, може створити 

сім’ю; особа має право на проживання в сім’ї; особа має право на повагу до свого 

сімейного життя [6]. 

Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про Декларацію про 

загальні засади державної політики України стосовно сім’ї та жінок» держава 

захищає права сім’ї як основної ланки суспільства, материнство та дитинство і 

визнає пріоритетність інтересів матері та дитини; забезпечує жінці можливість 

поєднувати професійні та сімейні обов’язки; забезпечує і розвиває соціальні 

гарантії, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітних 

жінкам та матерям [7].  

Підтвердженням важливості інституту сім’ї є роз’яснення Міністерства освіти 

України «Шлюб – першооснова сім’ї» у якому закріплено, що для будь-якого 

періоду часу сім’я є основним фундаментальним інститутом суспільства, надає 

йому стабільність та сприяє розвитку суспільства та його прогресу [8].  

Варто зазначити, що право на сім’ю як елемент цивільної правоздатності 

охоплює не тільки можливість приватної особи мати сім’ю, але й право особи на 

повагу до свого сімейного життя.  

Поряд з тим, вказує Є. О. Харитонов, право на сім’ю виступає як елемент 

«сімейної дієздатності» – складової частини цивільної дієздатності фізичної особи 

[9, с. 296]. 

Прикладом такої «примусової» реалізації права на сім’ю може бути правило 

ч. 2 ст. 4 СК України, яка передбачає, що «сім’ю може створити особа, яка 

народила дитину, незалежно від віку» [6].  
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Хоча у зазначеній нормі сказано «може створити», однак більш правильно 

вважати, зауважує Є. О. Харитонов, що у разі народження дитини сім’я 

утворюється незалежно від бажання такої особи. Така презумпція має практичне 

значення з врахуванням сенсаційних повідомлень деяких ЗМІ про імплантацію 

ембріона чоловікові, народженняним дитини і т.п.) [9, с. 297]. 

Необхідно звернути увагу і на доцільності розрізнення понять «право на 

сім’ю» і «право на укладення шлюбу», що передбачено у ч. 1 ст. 4 Сімейного 

кодексу України [6], адже право на сім’ю є ширшим і може реалізовуватися як за 

волею особи, так і не залежно від її волі.  

Отже, правове регулювання права на сiм’ю забезпечується як на 

мiжнародному (Загальна декларацiя прав людини, Мiжнародний пакт про 

економiчнi, соціальнi та культурнi права, Конвенцiя про захист прав людини та 

основоположних свобод, Конвенцiя ООН «Про лiквiдацiю всiх форм 

дискримiнацiї щодо жiнок», Конвенцiї про права дитини, конвенцiї МОП, ВООЗ, 

Дитячого фонду ООН тощо), так i нацiональному рiвнях у Конституцiї України, 

кодифiкованих та поточних законах (СК України, ЦК України, Кодекс законів про 

працю України, Податковий кодекс України, Кримiнальний кодекс України, 

Кодекс України про адмiнiстративнi правопорушення, Житловий кодекс, Зaкони 

України: «Про попередження насильства в сiм’ї», «Про соцiальнi послуги», «Про 

державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм’ям», «Про державну 

допомогу сiм’ям з дiтьми», «Про захист суспiльної моралi», Про основи 

соцiального захисту бездомних громадян i безпритульних дiтей», «Про 

забезпечення органiзацiйно-правових умов соцiального захисту дiтей-сирiт та 

дiтей, позбавлених батькiвського піклування», «Про забезпечення рiвних прав та 

можливостей жінок i чоловiкiв» тощо) та пiдзаконних нормативно-правових 

актах. 
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТАРТАП-ПРОЄКТІВ 

 

Стартап (від англ. startup, «стартує») стартап-компанія – нещодавно створена 

компанія (можливо, ще не зареєстрована офіційно, але планує стати офіційною), 

що будує свій бізнес на основі інновацій або інноваційних технологій, не вийшла 

на ринок або почала на нього виходити і що володіє обмеженими ресурсами. 

Часто стартап-компанії називають «гаражними». 

Особливо часто термін «стартап» застосовується відносно інтернет-компаній 

та інших фірм, що працюють у сфері IT, проте, це поняття розповсюджується і на 

інші сфери діяльності. 

Інновації, на основі яких будують свій бізнес стартапи, можуть бути як 

глобальними (тобто бути інноваціями у всьому світі), так і локальними (тобто, 

бути інновацією в окремо взятій країні, але при цьому в інших країнах ця 

технологія вже не є інноваційною) [1]. 

У 1939 році в США вперше був застосований термін «startup» в комерційній 

діяльності. У ті далекі роки більшість компаній, що займаються інноваційними 

технологіями, розташовувалися в сонячному Сан-Франциско. 

Кілька ентузіастів, які здобувають освіту в Стенфорді, відкрили тоді новий 

бізнес за допомогою принципово свіжих ідей, які ніким не використовувалися. І 

звичайно назвали його стартапом. Ці компанії зараз відомі як Хьюлетт-Паккард, 

скорочено Ейч-Пі (HP). 

Існують кілька досить успішних інтернет-стартапів, які принесли творцям 

мільйонний прибуток, до них належать всіма відомий YouTube, популярна 

енциклопедія Wikipedia, сервіс для спілкування Skype та інші не менш популярні 

сервіси, якими кожен з нас щодня користується [2]. 

Що стосується України, існує дуже багато різних компаній, які надають свої 

послуги у вигляді навчання і натхнення, мотивації до успіху підприємців, молоді 

та дітей. Це дуже зручно і вигідно, тому що людині допомагають реалізувати свій 

бізнес професіонали. Але будь-який бізнес вимагає звичайно вкладення чималих 

коштів, які в нашій країні, знайти дуже важко, враховуючи те, що банківська 

система в Україні надає жорсткі умови кредитування, а знайти інвесторів і 

зацікавити в нашій небагатій країні складно, а також існують ризики і тиск з боку 

конкурентів і влади. [3] 

Для того, щоб залучити інвесторів і свою аудиторію, стартап повинен бути 

успішним і затребуваним. Якщо інвестори готові і хочуть робити вкладення в 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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стартап, значить, ви на вірному шляху. Ваші інноваційні ідеї дадуть непоганий 

результат [2]. 

Від звичайної компанії стартап відрізняється тим, що він у себе включає: 

- Інновацію (це або відкриття нового ринку в світі, або відкриття нового 

ринку в певному регіоні); 

- Обмежені початкові інвестиції (у більшості випадків, початкові інвестиції ‒ 

готівка засновників проекту); 

- Швидкий розвиток (стартапи створюються в середньому 3-4 місяці, 

винятком можуть стати високотехнологічні стартапи, на запуск яких може 

знадобитися до року); 

- Низькі шанси на успіх (за статистикою 70% стартапів гинуть ще в перший 

рік, а з решти 40% не доживає до дворіччя компанії) [5]. 

Існує певна класифікація стадій розвитку стартапів, згідно з якою стартап 

проходить 5 стадій: 

- посівна стадія (seedstage), 

- стадія запуску (startupstage), 

- стадія зростання (growthstage), 

- стадія розширення (expansionstage) 

- стадія «виходу» (exitstage) 

Посівна стадія. На цій стадії зазвичай у числі активів підприємця значаться 

тільки ідеї, а в кращому випадку ще й патенти або одиничні зразки продукції. У 

проєкту є ініціатори, але управлінська ланка і бізнес-процеси ще не сформовані. 

Стадія запуску. На стадії виконується залучення перших клієнтів, 

налагодження механізму роботи проєкту. Під час проходження цієї стадії 

стартапу дуже важливо залучати інвесторів, щоб забезпечити планований ріст 

проєкту. Якщо стадія запуску проходить успішно, то стартап переходить на 

стадію зростання. 

Стадія зростання. Вона являє собою період, під час якого проєкт привертає все 

більше клієнтів, окупається й починає приносити прибуток. На цій стадії стартап 

часто досягає стабільного положення на ринку. 

Стадія розширення. Вона припускає ще більш активне залучення клієнтів, 

збільшення прибутку. На цій стадії стартап вже, як правило, досяг цілей, 

окреслених у бізнес-плані для обраного ринку, і починає вихід на інші ринки. 

Стадія «виходу». На цій стадії «виходять» з бізнесу інвестори, які фінансували 

стартап на більш ранніх етапах. При цьому «вихід» може відбуватися по-різному: 

або через продаж стартапу стратегічним інвесторам, або через первинний продаж 

акцій компанії на біржі. Також можливий продаж акцій компанії фондам прямих 

інвестицій [4]. 

Але перш ніж започаткувати стартап, необхідно скласти оптимальний бізнес-

план його розвитку. Утім, молоді підприємці частенько нехтують цим 

документом. «Навіщо бізнес-план, якщо можна просто розповісти про свій задум? 

Для наочності, звичайно, можна додати пару схем і таблиць» – саме така 

поширена думка часто-густо заважає втілити у життя найцікавіші ідеї. Насправді, 

детальний план підприємницької діяльності – візитна картка, яка допоможе 

знайти інвестора, переконати банк надати кредит і підстрахуватися. Як казав Пол 

https://pro-biznes.com.ua/reklamnij-biznes/virtualni-primirochni-mozhut-stati-realnimi.html
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Грем: «Процес постійного слідування наміченому плану зростання допомагає 

ідентифікувати, а іноді навіть і модифікувати стартап». Тому бізнес-план є 

головною основою вашої успішної кар’єри [3]. 
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ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Досліджуючи питання системи інформаційної безпеки, перш за все потрібно 

визначитись із тим, що саме ми розуміємо під інформаційною безпекою, адже на 

сьогодні з цього приводу наука не дійшла висновку. 

Забезпечення інформаційної безпеки України, безпеки її національних 

інтересів в інформаційній сфері передбачає пріоритетний розвиток системи 

нормативно-правового регулювання відносин у цій сфері протидії загрозам цих 

інтересів та впорядкування відповідного правотворчого процесу. 

І. Громико інформаційною безпекою називає захищеність державних інтересів, 

за якої забезпечуються запобігання, виявлення та нейтралізація внутрішніх та 

зовнішніх інформаційних загроз, збереження інформаційного суверенітету 

держави й безпечний розвиток міжнародного інформаційного співробітництва [1, 

с. 134]. На думку О. Баранова, під інформаційною безпекою треба розуміти такий 

стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства й держави, 

за якого мінімізується заподіяння шкоди через неповноту та недостовірність 

інформації, негативний інформаційний вплив, негативні наслідки функціонування 

інформаційних технологій, а також через несанкціоноване поширення інформації 

[2, с. 57]. В. Остроухов також визначає інформаційну безпеку як стан захищеності 

об’єкта, за якого досягається його нормальне функціонування незалежно від 

внутрішніх і зовнішніх інформаційних впливів [3, с. 136]. 

На сьогодні в Україні закладена основа правового регулювання забезпечення 

національної безпеки, завдяки чому одержали своє законодавче закріплення 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Стартап#:~:text= Старта́п%20(англ.,і%20що%20володіє%20обмеженими%20ресурсами
https://uk.wikipedia.org/wiki/Стартап#:~:text= Старта́п%20(англ.,і%20що%20володіє%20обмеженими%20ресурсами
https://biznescat.com/biznes/78-startup-shcho-tse-take.html/
https://www.businesslaw.org.ua/bisness-plan-startap/
https://habr.com/ru/company/startupacademy/blog/152993/
https://pro-biznes.com.ua/statt-pro-bznes/shho-take-startap-startup.html/
https://pro-biznes.com.ua/statt-pro-bznes/shho-take-startap-startup.html/


Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції 

 209 

основні поняття, які стосуються національної безпеки, а також правове 

обґрунтування системи її забезпечення. Основні нормативно-правові акти у сфері 

інформаційної безпеки потребують доопрацювання, зокрема щодо визначення й 

законодавчого закріплення поняття та змісту категорії «система інформаційної 

безпеки». Існує також необхідність розробки теоретичних і правових засад 

забезпечення інформаційної безпеки України. Наразі немає конкретного підходу 

до визначення системи інформаційної безпеки як на доктринальному, так і на 

нормативному рівнях. Відповідно до ст. 17 Конституції України захист 

інформаційної безпеки, нарівні із захистом суверенітету та територіальної 

цілісності України, є найважливішою функцією держави та справою всього 

українського народу [4].  

Система інформаційної безпеки утворюється безпекою інформації, безпекою 

від негативних інформаційних впливів, безпекою інформаційних технологій. 

Гуманітарна складова інформаційної безпеки містить у собі величезну сукупність 

проблем, пов’язаних з дотриманням конституційних прав і свобод громадян у 

сфері духовного розвитку й інформаційної діяльності. Тому безпеку 

інформаційної сфери не можна сприймати лише як захист телекомунікаційних 

мереж або мереж зв’язку, засобів масової інформації від проникнення небажаної 

або шкідливої інформації. Необхідність дослідження загроз інформаційній 

безпеці людини в контексті її інформаційних прав та свобод підкреслює 

О. Золотар та наголошує, що інформаційна безпека людини передбачає реалізацію 

життєво важливих інтересів людини та гармонійний розвиток в умовах 

інформаційного суспільства незалежно від наявності інформаційних загроз [5, 

с. 77].  

Отже, метою забезпечення інформаційної безпеки є передусім попередження 

шкідливих інформаційних впливів та неправомірних дій щодо інформаційних 

ресурсів та інформаційних систем (біологічних, соціальних та технічних), захист 

прав та забезпечення реалізації інтересів суб’єктів інформаційної сфери [6, с. 155]. 

Безпека інформації як захищеність її основних властивостей має забезпечуватися 

не лише щодо інформації з обмеженим доступом, але і стосовно іншої інформації, 

оскільки належить відвертати загрози порушення не лише конфіденційності 

інформації, а і її цілісності, достовірності та доступності. Під безпекою від 

інформаційних впливів слід розуміти безпеку інформаційних систем та зв’язків 

між ними (зокрема й інформаційно-психологічну безпеку людини та суспільства) 

від інформаційних впливів, що здатні спричинити шкоду. Забезпечення 

інформаційно-психологічної безпеки полягає в мінімізації негативних впливів на 

свідомість людини та суспільства, пов’язаних передусім із маніпулюванням 

свідомістю з різною метою та поширенням суспільно небезпечної інформації, в 

тому числі деструктивної ідеології (культу насильства та жорстокості, расизму, 

радикального націоналізму, порнографії тощо) [7, с. 71].  

Захист інформаційних прав та забезпечення реалізації інтересів суб’єктів 

інформаційної сфери як підсистема інформаційної безпеки пов’язані з двома 

іншими її складовими, бо йдеться насамперед про потребу у безпечному 

інформаційному середовищі та цивільні права на інформацію. Що стосується 

інформаційної безпеки як інформаційного виміру національної безпеки, то 
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мається на увазі не стан окремих структур, сторін або відносин нації, а її здатність 

ефективно функціонувати, незважаючи на негативні чинники й усупереч їм не 

поступатися своїми інтересами під тиском зовнішніх, внутрішніх або 

комплексних загроз.  

Таким чином, категорія «інформаційна безпека» на національному рівні має 

стосуватися країни, держави, що розуміємо як органічну єдність території, 

населення та влади, і тлумачитися на холістичних засадах, виходячи з якісної 

своєрідності цілого щодо його частин. Ця своєрідність полягає в тому, що 

інформаційна безпека країни передбачає й означає інформаційну безпеку всіх її 

структур і утворень, але допускає можливе ослаблення її щодо деяких з них. 

Водночас, зміцнення інформаційної безпеки окремих об’єктів, сегментів або сфер, 

узятих окремо, важливе для інформаційної безпеки як складової національної 

безпеки (її інформаційного виміру), але не створює її. Отже, інформаційна безпека 

виступає як стан і умови життєдіяльності соціуму, які забезпечують сприятливе 

середовище для розвитку особистості, суспільства й держави, а так само й інших 

об’єктів. Натомість інформаційна безпека кожного з цих об’єктів окремо виступає 

не як її частини, а як її мета й результат. У широкому сенсі інформаційна безпека 

має включати такі проблеми, як: протистояння культурній експансії з боку країн з 

розвиненою аудіовізуальною промисловістю; збереження національної та мовної 

самобутності; нейтралізація впливу недоброякісної, недостовірної, хибної 

інформації (дезінформації) на реалізацію національних інтересів. 
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РОЗДІЛ V 

Туристично-рекреаційна робота в освітньому процесі у вирішенні 

прикладних наукових завдань 

 

УДК 338.483:7/8(477.82):[378.016:069:719 

Алла Дмитренко 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ І ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНИХ 

РЕСУРСІВ ВОЛИНІ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО» 

 

В останні роки в Україні значна увага звертається на розвиток туризму та 

вдосконалення його ресурсної бази. Прийнятий 2020 року Указ Президента 

України «Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної 

спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму» передбачає заходи про 

ефективному використанню об’єктів культурної спадщини та створення умов для 

їх туристичної привабливості. Указ передбачає проведення низки ремонтних, 

реставраційних та консерваційних робіт на об’єктах історії та культури, що мають 

бути проведені у рамках програми «Велике будівництво» [9]. У Волинській 

області визначено дев’ять об’єктів, які потребують підтримки держави. Серед них 

– комплекс пам’яток у смт. Олика, «Садиба Лесі Українки» у с. Колодяжне та 

ін. [11].  

2017 року прийнято розпорядження Кабінету міністрів України «Про 

схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року». 

Основною метою туристичної сфери України визначено створення національного 

туристичного продукту, який буде конкурентноспроможним і адаптованим до 

сучасних запитів споживачів. Одним з основних завдань на сучасному етапі є 

діяльність, спрямована на формування іміджу України, як країни, що є 

привабливою для туристів. У зв’язку з цим особлива увага звертається на 

необхідність підготовки  фахівців у сфері туризму [7]. 

З 2006 року (15 років) у Волинському національному університеті імені Лесі 

Українки здійснюється підготовка фахівців спеціальності «Музеєзнавство, 

пам’яткознавство» (до 2018 року – «Музейна справа та охорона пам’яток історії 

та культури»). Із 2018 року кафедра музеєзнавства, пам’яткознавства та 

інформаційно-аналітичної діяльності (до 2020 року – документознавства та 

музейної справи) готує фахівців за освітньо-професійною програмою «Музейний 

менеджмент, культурний туризм» [1]. До навчального плану включені освітні 

компоненти, вивчення яких дозволяє сформувати основні професійні 

компетентності. Серед них – «Туристичні ресурси», «Культурний туризм», 

«Культурний туризм в сучасній Україні» «Туристичні ресурси», «Музейні центри 

світу» та ін. Значну роль в системі підготовки фахівців у сфері туризму відіграють 

вибіркові компоненти, які передбачають ознайомлення з певними видами туризму 

та ресурсною базою туризму в Україні та світі: «Етнотуризм», «Зелений туризм», 

«Об’єкти культурної спадщини в туристичній індустрії Європи», «Об’єкти 

культурної спадщини в туристичній індустрії України», Об’єкти культурної 
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спадщини в туристичних маршрутах Волині», «Музеї науки і техніки в 

туристичних маршрутах» та ін. Вивчення  нормативних і вибіркових компонент 

передбачає активне залучення студентів до ознайомлення з ресурсною базою 

туризму та її дослідження. 

Вже при вивченні курсу «Вступ до спеціальності» студенти починають 

активно ознайомлюватися з туристичними об’єктами та залучаються до вивчення 

туристичної привабливості певних регіонів та населених пунктів. Цьому, 

насамперед, сприяє проведення занять-зустрічей із фахівцями-професіоналами 

музейної та туристичної сфери. Зокрема, ряд занять проводяться в музеях 

(Волинському краєзнавчому музеї, Музеї-аптеці, Музеї волинської ікони та ін.) та 

історико-культурному заповіднику «Старий Луцьк», які є об’єктами туристичних 

маршрутів  на Волині. Фахівці-професіонали з багаторічним досвідом знайомлять 

студентів з особливостями роботи їхніх установ, у т. ч. і в плані залучення 

відвідувачів/туристів. Зокрема, своїм досвідом із студентами діляться директорка 

Волинського краєзнавчого музею Оксана Важатко; заступниця директорки з 

наукової роботи Євгенія Ковальчук; завідувачі відділів – Людмила 

Мірошниченко-Гусак, Валентина Машлай, Тарас Верба; завідувачка Музею 

Волинської ікони – відділу ВКМ Тетяна Єлісєєва; завідувачка Музею Луцького 

братства – відділу ВКМ Олена Бірюліна; заступник з наукової роботи Луцького 

історико-культурного заповідника Віктор Баюк та ін. У ході вивчення курсу 

студенти-першокурсники мають зустрічі із працівниками Центру туристичної 

інформації та туристичних фірм міста Луцька. 

Зважаючи на те, що важливим напрямком розширення туристсько-

рекреаційної бази певного регіону є туристичне краєзнавство [6], вже у ході 

вивчення «Вступу до спеціальності» студенти готують виступи-презентації на 

тему «Туристична привабливість…», продовження якої формулюють самі. 

Наприклад, серед підготовлених студентами міні-досліджень, були туристичні 

ресурси м. Горохів (І. Козакова), смт. Ратне (І. Дейнека), Любешів (Л. Зімич), 

Голоби (А. Богданова), села Мельники Шацького району (І. Пастернак), 

Лобачівка Горохівського (А. Пушкаш), Несвіч Луцького (Н. Кирильченко та 

А. Павлусь), Дерно (С. Карпук) Ківерцівського, Холопичі Локачинського 

(В. Вознюк), Овлочин Турійського (Н. Панібраць), Костюхнівка (А. Пилипчук) і 

Кукли (С. Чебелюк) Маневицього, Пнівне Камінь-Каширського (С. Пилипчук), 

Сокіл Рожищенського (С. Саковець) Селець Дубровицького району Рівненської 

області (М. Воробей) та ін. Цікаві локації для туристів запропонували студенти із 

міст Луцьк та Рівне. Вони презентували туристичну привабливість мікрорайонів, 

де вони мешкають: «Туристичні об’єкти 33-го і 40-го кварталів м. Луцька» 

(В. Миронюк), «Вулиця, з якої починалося Рівне», «Найдрайвовіший мікрорайон 

Рівного (Мототрек)» (Т. Андрійчук). 

Це перші спроби науково-дослідної роботи студентів спеціальності 

«Музеєзнавство, Пам’яткознавство», завдяки чому вони самі починають по-

іншому бачити те, що оточує їх з дитинства, а саме – з точки зору привабливості 

для туристів. Для прикладу варто сказати про «відкриття», зроблені 

першокурсником Андрієм Павлусем при вивченні туристичних ресурсів свого 

села і його околиць. Для цього він здійснив своєрідні велотури, в результаті яких 
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відшукав кілька цікавих об’єктів. По дорозі з Несвіча до Торчина, на пагорбі, що є 

найвищою точкою у цій місцевості, встановлений пам’ятний знак геодезичної 

Дуги Струве, занесеної до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, – 

«Геодезичний пункт Торчин», відновлений Науково-дослідним інститутом 

геодезії і картографії у 2012 році.  Такі є і в сусідніх селах Буяни, Верхи та ін. [2]. 

Із віднайдених студентом можливих туристичних об’єктів є старий млин-вітряк у 

с. Чорний Ліс, що за 10 км від Несвіча. Він був діючим до кінця 1980-х рр. 

Неподалік млина знаходиться поховання невідомого поляка зі збереженим 

пам’ятником. Цікавим для туристів є село Сокіл, презентоване О. Саковець. Тут 

збереглись численні об’єкти різних історичних епох, починаючи з часів Київської 

Русі. Поєднання історико-культурних і наявних тут природних туристсько-

рекреаційних ресурсів, робить це село дійсно привабливим для туристів.  Із 

заповідним урочищем «Папики», розміщеним на околиці села Дерно 

(Ківереччина), познайомила С. Карпук. Зважаючи на незначну віддаленість від 

міста Луцька, це місце може стати рекреаційним об’єктом і для лучан. Пам’яткою 

природи тут є п’ять дубів, що виросли з одного жолудя. 

Вивчення туристсько-ресурсної бази певного населеного пункту / регіону має 

важливе значення не тільки для включення нових об’єктів у туристичні 

маршрути, а й для розвитку сільського зеленого туризму, який може стати 

інструментом створення успішного українського села. Організацію зелених садиб 

доцільно починати саме з докладного вивчення туристичних ресурсів, що можуть 

бути привабливими для «зеленого» туриста. І важливе значення тут мають не 

тільки природні, а й історико-культурні туристичні ресурси, з якими можна 

познайомитись у тому чи іншому населеному пункті. Завдяки доброму вивченню 

туристсько-рекреаційних ресурсів регіону кожне село може знайти свій власний, 

оригінальний, шлях розвитку у плані зеленого туризму. І такий досвід є в різних 

населених пунктах України [3]. 

При вивченні курсу «Зелений туризм» студенти готують презентації щодо 

особливостей розвитку цього виду туризму в різних районах Волинської області. 

Знайомлять із зеленими садибами Волині, які мають досвід залучення не тільки 

місцевих туристів, а навіть закордонних. 

Подальше ознайомлення з рекреаційними ресурсами та їх використанням в 

туристичних маршрутах відбувається при вивченні курсу «Культурний туризм». 

Зокрема, у зв’язку з розробкою і презентацією туристичних маршрутів Волині, 

названими «туристичними магнітами» [8], у 2020–2021 н. р. студенти аналізували 

кожен маршрут з точки зору його насиченості природними та історико-

культурними рекреаційними ресурсами. Пропонували доповнити той чи інший 

маршрут новими об’єктами, розміщеними поруч із внесеними. Студенти звернули 

увагу на те, що окремі цікаві для туристів населені пункти не внесені до 

маршрутів. А окремі регіони взагалі не залучені до запропонованих «магнітів».  

Серед об’єктів рекреації є етнокультурні пам’ятки, які вивчаються у курсі 

«Традиційно-побутова культура». Адже в останні десятиліття все більшу 

популярність у системі культурно-пізнавального туризму отримують осередки 

народних промислів і ремесел та збережених звичаєво-обрядових комплексів 

[4; 5; 10]. Студенти не тільки знайомляться з особливостями етнокультури, але й 
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набувають навичок дослідження збережених етнокультурних явищах у місцях 

проживання студентів. 

Наступний етап у вивченні туристсько-рекреаційних ресурсів Волині є їх 

популяризація через участь у Фестивалі науки ВНУ імені Лесі Українки, у 

різноманітних студентських конференціях, круглих столах та ін.  

Результати отриманих компетентностей студенти реалізовують при підготовці 

випусково-кваліфікаційних робіт: «Екскурсія вулицею Лесі Українки міста 

Луцька» (У. Джаман), «Екскурсія шляхетськими маєтностями Радзивилів, 

Четвертинських та Чарторийських» (І. Дем’янюк), «Олицький замок як об’єкт 

історико-культурної спадщини України: збереження, дослідження, 

популяризація» (О. Мельничук), «Домініканський монастир м. Луцька як 

пам’ятка архітектури національного значення» (Д. Грицюк), «Каталог 

“Кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла у м. Луцьку”» 

(А. Марків), «Комплекс будівель римо-католицької кафедри у Луцьку як об’єкт 

культурної спадщини» (А. Чмух), «Монастир бригідок у Луцьку – пам’ятка історії 

та архітектури і її значення у формуванні історичного ландшафту Старого міста» 

(Ю. Близнюк) та ін. 

Як бачимо, до програми підготовки студентів спеціальності «Музеєзнавство, 

пам’яткознавство» освітньо-професійної програми «Музейний менеджмент, 

культурний туризм» включено низку освітніх нормативних і вибіркових 

компонент, які передбачають вивчення різноманітних туристсько-рекреаційних 

ресурсів. При цьому, теоретична підготовка поєднується із заняттями в музеях та 

заповіднику, а також із самостійним дослідженням природних та історико-

культурних туристичних ресурсів різних регіонів і населених пунктів Волині. Такі 

дослідження є складовою туристичного краєзнавства, що відіграє важливу роль у 

розширенні туристсько-рекреаційної бази. Результати проведених досліджень 

студенти представляють на практичних заняттях, під час розробки туристичних 

маршрутів й екскурсій, на наукових конференціях і публікують у наукових 

збірниках та викладають у кваліфікаційних роботах.  
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України та археології ВНУ імені Лесі Українки Л. А. Понєдєльник 

 

ДУХОВНІ ФУНДАЦІЇ ПОТОЦЬКИХ XVII–XVIII СТОЛІТЬ 

 

Важливу роль у збереженні минулого, у формуванні історичної пам’яті і 

національної свідомості народу відіграє історико-культурна спадщина. Образ 

рідного краю – його населеного пункту, історико-культурного середовища в 

цілому, має стати одним з визначальних факторів у формуванні відчуття 

Батьківщини, духовної спільності людей, їхньої національної і державної 

ментальності. 

Історичне містечко Кристинопіль (сучасний Червоноград на Львівщині) було 

засноване у 1692 р. на місці впадіння в Західний Буг його приток  Солокії і Рати 

коронним гетьманом Польщі Феліксом Казимиром Потоцьким і назване на честь 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text
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його дружини – Кристини Любомирської. Ще за часів королеви Ядвіги, у кінці 

XIV століття, Польське королівство встановило контроль над Белзькими землями. 

Із того часу поляки почали інтенсивно заселяти Руські території. Претендент на 

корону Польщі, князь Земовит IV Плоцький, щедро роздавав земельні володіння 

польській шляхті в обмін на військову службу, знищуючи, таким чином, 

українську знать як суспільний клас. Серед цієї шляхти були й представники роду 

Потоцьких [1]. 

Уже у травні 1685 р. Фелікс Казимир (Щенсний) Потоцький успадкував від 

свого батька Станіслава «Ревера» Потоцького частку белзької землі – 

«Острівський ключ» [2] і започаткував будівництво власного замку на землях села 

Новий Двір, майбутнього Кристинополя [3, с. 22]. 

Вперше Кристинопіль згадується у документах у 1613 р. Відтоді місто стало 

резиденцією графа, де він постійно проживав із сім’єю. Згодом отримав для нього 

магдебурзьке право [4]. 

Переселившись  у новозбудований замок 1695 р., Фелікс Казимир Потоцький 

заклав будівництво храму для майбутнього міста. На той час костел Святого Духа 

був деревʼяним. Кілька разів він горів, після чого його знову відбудовували. 

Одночасно із костелом, Потоцький виділив кошти і на монастир римо-

католицького ордену бернардинів, що був гілкою францисканів [2; с. 60]. Перші 

його споруди були також виконані з дерева у 1692–1704 рр. У 1695 р. тут була 

заснована римо-католицька парафія, яка разом з іншими парафіями Белзького 

деканату до 1787 р. знаходилася в складі Перемишльської дієцезії. 

У 1701 р. син коронного гетьмана Фелікса Потоцького белзький староста 

Юзеф Потоцький на мiсцi деревʼяного костелу, знищеного пожежею, розпочав 

будiвництво нового храму, що являв собою величну цегляну будівлю в стилі 

бароко, у формі хреста. Західну кінцівку його утворював тринефний обсяг. 

Центральний неф, завершений главою, був значно вищим бічних нефів і 

трансепта. Головний фасад прикрасили пілястрами, встановленими на високих 

цоколях, і увінчали карнизом і фронтоном криволінійних обрисів. Південний 

фасад костелу був позбавлений архітектурного декору.  

У кам’яній крипті костелу в 1702 р був похований гетьман Фелікс Казимир 

Потоцький, пізніше у 1723 р. там поховали і Юзефа Потоцького. 

1751 р. відомий художник італійського походження Джузеппе Бальцані 

намалював для костелу декілька ікон. Особливого значення набув розпис в техніці 

поліхромного живопису художника-монументаліста Галичини доби бароко та 

раннього  класицизму Станіслава Строїнського, який працював над ним у 1756–

1758 рр.  

А в 1747 р. за проєктом Франциска Чайки зводиться мурований монастир 

ордену Бернардинiв. Пожежа 1749 р. знищила частину будівель і пошкодила 

костел. Відновлення монастирського комплексу було повністю завершено до 1760 

р. на кошти Юзефа-Феліціяна Потоцького. Інтерʼєр церкви прикрасили названі 

вище художники Д. Бальцані (1751р., картини) і С. Строінскій (1756–1758 р., 

фрески). 

Онук Юзефа Феліціяна Потоцького воєвода руський Францішек Салезій 

Потоцький (1700–1772) у 1756 р. вирішив змінити і перебудувати замок, маючи 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BA_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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намір повністю позбавити його фортечних рис та перетворити у розкішний палац 

у французькому стилі. Проєкт перебудови належав відомому архітектору П’єру 

Ріко де Тірреджелі, який узяв за взірець королівський палац у Вілянуві під 

Варшавою.  

У 1768 р. він започаткував тут монастир Василіян. На місці старої дерев’яної 

церкви після чергової пожежі Францішек Селезій Потоцький розпочав будувати 

муровану церкву святого Юра, яку завершив влітку 1774 р. [5, с. 76]. Вона була 

невеликою, не мала бані, а замість іконостаса були три вівтарі – великий та два 

бічні на честь Святого Миколи і святого Йосафата.  

Восени 1775 р. тут уже постав монастир. В ансамблі монастиря були  поєднані 

риси пізнього бароко та класицизму [3, с. 28]. 

Новостворений Кристинопільський монастир став важливим релігійним 

осередком, довгий час він був головним, а з часом  єдиним монастирем 

Надбужанського краю. 

Монастирю підпорядковувалась низка місцевих сільських церков  села Новий 

Двір (з 1765 р.), села Клюсів (з 1776 р.), села Пархач (з 1820 р.). Монахи-василіани 

вели активну місійну та катехизаційну діяльність. 23 червня 1773 р. вони 

створили релігійне братство святого Онуфрія [6]. 

У монастирі знаходилась велика бібліотека, яку започаткував Францішек 

Салезій Потоцький, пожертвувавши 500 злотих на купівлю книг. Основу 

бібліотеки склали рукописні книги з Волсвинського і Городищенського 

монастирів. Перлинами бібліотеки були Городищенський (або пізніше – 

Кристинопільський) Апостол XII століття, і Городиське, або Бучацьке Євангеліє 

XII–XIII століть, Городиський памʼяник 1484 р. Ігумен монастиря о. Корнелій 

Сочинський у 1766 р. започаткував і вів упродовж усього свого життя хроніку під 

назвою «Літопис монастиря Кристинопільського від Р. Б. 1766», яка на сьогодні є 

безцінним джерелом історичних відомостей про монастир, Кристинопіль та 

родину Потоцьких [5]. 

Після того, як тут утвердилась влада Австро-Угорщини, Потоцькі продали 

Кристинопіль у 1781 р.князю Адаму Понінському. 

Родинне гніздо магнатського роду Потоцьких вважали найпишнішими і 

найвеличнішими будівлями в усій Галичині. Усе своє життя Потоцькі присвятили 

його розбудові і дбали, аби воно стало одним із найкращих і слугувало не тільки 

як сімейний осідок, але як духовний і великосвітський центр. Тут побували 

Джакомо Казанова, австрійський цісар Йозеф ІІ. 1892 р. у монастирі склав свої 

чернечі обіти майбутній митрополит Андрей Шептицький та викладав богословʼя 

у василіянських студіях при монастирі [3, с. 31]. 
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РОЛЬ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОЦЕСІ 

 

Найкращі показники виробничої діяльності людини досягаються за умови 

оптимального співвідношення праці та відпочинку. Адже праця – це фізична 

потреба людини, здатна забезпечити життєдіяльність людського організму. Проте, 

під час тривалих навантажень (фізичних, психологічних) виникає втома. Саме 

тому, потрібен відпочинок, який здатний відновити людські сили. Відпочинок – 

це складний просторово-часовий індивідуальний  процес, який людина набуває з 

дитинства та продовжує накопичувати досвід у дорослому віці. Тож знання 

отримані у юному віці дуже важливі. Саме освіта передає і формує ці знання. 

Тому дослідження ролі туристично-рекреаційної діяльності в освіті є дуже 

важливим.  

Розвиток туристично-рекреаційної діяльності залежить від розвитку 

суспільства. Саме цей чинник передбачає формування вільного часу у 

індивідуума. Адже вільний час – це поняття неоднозначне, яке включає час на: 

відпочинок, лікування, рекреацію, культуру, розваги і спорт тощо. 

Тому, для цього необхідно в освітньому процесі навчитися організовувати 

активне дозвілля, формувати високий рівень здоров’я засобами фізичної культури 

та спорту, застосувати заходи з профілактики захворювань. Це дасть можливість 

максимально відновити продуктивність праці, та продовжити своє активне 

довголіття. Всі ці аспекти потребують рекреаційної освіти. Саме тому, перед 

людством постає потреба у вивчені досвіду формування та діяльності 

рекреаційних зон як у виробничій діяльності людини, так і в освіті, а також 

пошуку нових технологій в цій сфері. Цю роль виконує рекреація. 

Рекреаційна діяльність – це один із видів життєдіяльності людини у вільний 

час, спрямований на оздоровлення і задоволення духовних потреб. Ця діяльність 

повинна здійснюватися з метою відновлення фізичних сил людини, та мати 

комплексний підхід. І для того, щоб людина могла правильно організувати своє 

дозвілля, відновити фізичні та психічні ресурси організму, тримати високий 

рівень здоров’я, необхідно мати базовий об’єм теоретичних знань, які формує 

саме освітня діяльність. 

Тому нами виділено аспекти вільного часу під час освітньої діяльності: 

1. Вивчення кількості вільного часу. Цей аспект важливий не тільки для 

відпочинку але й для виконання освітніх завдань здобувачем освіти; 

https://www.osbm.org.ua/index.php/2014-11-26-09-44-45/novyny-provintsii/1600-vasyliianskyi-monastyr-sviatoho-yuriia-v-chervonohradi
https://www.osbm.org.ua/index.php/2014-11-26-09-44-45/novyny-provintsii/1600-vasyliianskyi-monastyr-sviatoho-yuriia-v-chervonohradi


Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції 

 219 

2. Розподіл тижневого (вихідні дні), семестрового вільного часу. 

Адже цей період дозволяє людині розділити своє життя на дві групи: робочий 

та позаробочий (вільний) час. Останній витрачається на задоволення біологічних 

потреб, домашню працю, і рекреаційну діяльність. 

Щоб в ідеалі використовувати ці ритми, необхідне створення спільної 

інтеграції рекреаційного середовища [1]. 

Перші свої теоретичні знання молоде покоління повинно отримувати під час 

сімейного виховання та відпочинку – на прикладі батьків, бути задіяними у 

різноманітних оздоровчо-лікувальних та спортивно-фізкультурних заходах, 

формувати своє ставлення до організації та участі у них. Не окремий індивід, а 

родина  повинна бути основним споживачем рекреаційних послуг. Тому при 

організації дозвілля потрібно враховувати рекреаційні потреби всієї сім’ї. До них 

можна віднести: зміцнення або відновлення здоров’я дітей, або кожного з членів 

сім’ї, відпочинок під час канікул, пошук житла з врахуванням потреб усіх членів 

сім’ї. Отже, важливу роль у формуванні світогляду у дітей, щодо туристично-

рекреаційної діяльності, відіграють батьки, які формують естетичні потреби 

дитини, потребу в сприятливому природному середовищі, в здоровому способі 

життя, зняття стомленості, в зміні видів діяльності, пізнання світу і подоланні 

перешкод. Ці всі потреби задовольняються через практичну діяльність людини. 

У ході туристично-рекреаційної діяльності у людей виробляються певні 

стереотипи поведінки. Кожній рекреаційній потребі відповідає певний набір 

рекреаційних занять, і люди при описі своїх потреб оперують уже сформованими 

наборами цих занять. При цьому одне заняття може бути пов’язано з 

необхідністю задоволення кількох потреб. 

Крім батьків, теоретичні заняття щодо туристично-рекреаційної діяльності, 

молоде покоління повинно отримувати в навчальних закладах. Педагоги повинні 

систематично оновлювати рівень знань з організації дозвілля вихованців за 

допомогою організації різноманітних оздоровчо-рекреаційних заходів, 

проведенням тематичних бесід, зустрічей з людьми, які мають особисті 

напрацювання в рекреаційній діяльності [5]. 

Мета і завдання рекреації в системі підготовки фахівця визначаються 

сучасними вимогами посилення уваги до особистості людини-рекреанта. 

Рекреація має стати ядром гуманоцентрованої концепції професійного мислення 

фахівця будь-якої галузі, Ідеальна модель рекреації полягає у відповідності 

рекреаційних потреб індивіда розумного порогу їх задоволення [4].  

Сьогоднішнім працівникам і майбутнім фахівцям вкрай необхідний досвід 

просторово-часового розвитку туризму, що дає змогу виявити закономірності 

процесу розвитку, шляхи вдосконалення системи підготовки 

висококваліфікованих кадрів. У системі вітчизняної підготовки фахівців частка 

туристично-рекреаційної галузі є однією з найменших у системі професійної 

освіти, що певним чином зумовлює нечіткість у розумінні визначальних напрямів 

її розвитку, довільність у трактуванні головних завдань та технологій. Одними з 

ключових проблем є обґрунтованість вибору професії, відповідна допрофесійна 

підготовка, соціокультурна спрямованість освітніх систем підготовки фахівців 

конкретної галузі [3]. 
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Оптимальною формою рекреаційної діяльності вважається комплексне 

застосування різноманітних (із переважаючим психологічним або фізичним 

компонентом) форм рекреаційної активності. Однак також необхідно наголосити 

на тому, що сучасна людина, з огляду на умови її життєдіяльності, потребує в 

першу чергу фізичної рекреації, яка повинна стати органічним складником 

способу життя, приносити задоволення, радість, приємність, зменшувати вплив 

стресів [2].  

Отже, сучасний рівень туристично-рекреаційної діяльності в освітньому 

процесі для більшої кількості молоді є недостатнім і обмеженим. Основні 

напрямки розширення об’єму рекреаційних знань молоді повинні бути спрямовані 

на: форми проведення рекреаційних заходів (більш різноманітні, які відповідають 

вимогам сьогодення); методи впливу на організм людини; методологію та 

місцями проведення оздоровчо-рекреаційних заходів. І все це буде відбуватись за 

умови комплексного застосування теоретичних і практичних знань викладачами 

під час роботи зі здобувачами освіти.  
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ПРИРОДНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В 

ІТАЛІЇ 

 

На розвиток туризму важливий вплив здійснюють природно-географічні 

чинники, які мають дуалістичний характер. Вони виступають водночас і як 

передумови розвитку туризму, і як чинники.  

Італія – держава, що розміщена на півдні Європи, Середземномор’ї. Займає 

Апеннінський півострів, Паданську рівнину, південні схили Альп, острови 

Сицилія, Сардинія та ін. Італія межує з Францією на північному заході, зі 

Швейцарією й Австрією на півночі та Словенією на північному сході. Більша 

частина території Італії розміщена на Апеннінському півострові. Загальна площа 

країни, у  тому числі Сицилія, Сардинія та інші острови, становить 301,3 тис. км2. 

Серед островів виділяються Ліпарські острови, Тосканський архіпелаг, острови 

Іскія, Капрі тощо. 
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В Італії наявні різноманітні ресурси і сприятливі природні умови, що 

зумовлено значною протяжністю країни з півночі на південь. Країна володіє 

надзвичайно багатим ландшафтним різноманіттям, адже майже 4/5 території 

зайнято горами та височинами, що визначило й загальні особливості ландшафтів 

країни. Менше 1/4 площі території країни припадає на Паданську рівнину й вузькі 

прибережні низовини. На півдні Апеннінського півострова й островах є залишки 

давньої і сучасної вулканічної діяльності. Гарячі мінеральні джерела, грязьові 

вулкани, гейзери – усе це пов’язано з вулканічною діяльністю. Зустрічаються 

цікаві форми рельєфу: карстові печери, гроти, колодязі, лійки, що трапляються 

переважно на південному сході вздовж берегів Адріатичного моря [3]. 

На півночі країни розміщені Альпи. Альпи мають численні перевали, доступні 

протягом року. На південь від Альп розміщена Паданська рівнина. Інша велика 

гірська система Італії – Апеннінські гори, які сягають висоти понад 1200 км, з 

найвищою точкою 2914 м (г. Корно). В Італії є три діючі вулкани: 

Стромболі (926 м) на однойменному острові, Везувій (1277 м) біля м. Неаполь та 

Етна (3340 м) у східній Сицилії [4]. 

Таким чином, рельєф Італії та різноманітність атрактивних ландшафтів 

сприяють розвитку туризму в країні. Гірські системи Альп, Апеннін сприяють 

розвитку гірськолижного туризму.  

На території Італії є оптимальні кліматичні умови для будь-якого виду 

відпочинку. У кліматичному аспекті територію Італії можна поділити на три 

частини: Італійські Альпи, Апеннінський півострів і острови та Паданська 

рівнина. Італія знаходиться в зоні субтропічного середземноморського клімату. В 

Альпійській зоні клімат має континентальний характер, проявляється висотна 

поясність. Клімат Альп змінюється залежно від висот з помірно теплого до 

холодного. На півдні Апеннінського півострова і островах, яскраво виражений 

середземноморський клімат. Літо тут сухе та спекотне (середня температура 

липня +27 °С), зима тепла (середня температура січня від +8 °С). У північних та 

центральних частинах Апеннінського півострова середні температури дещо інші – 

до +24 °С у липні та від +1,4 до +4 °С у січні. Сніг на Апеннінському півострові 

випадає нечасто. З березня до жовтня на півдні Італії сухий, жаркий вітер з 

Африки приносить підвищення температури від +30 до +35 °С [2]. 

Приморські райони Італії, зокрема Лігурійська Рів’єра, узбережжя Іонічного 

моря, островів Сицилія та Сардинія, характеризуються м’яким кліматом. Тому на 

узбережжі, особливо на Лігурійській Рів’єрі, розміщені відомі курорти. На 

території коливання середніх температур найхолоднішого місяця (січня) і 

найжаркішого (липня) становить приблизно 15 °С [5]. Загалом клімат Італії є 

сприятливим для розвитку туризму впродовж усього року.  

Річки Італії переважно короткі, вони живляться за рахунок опадів та 

льодовикових вод цілий рік, найбільшими є річки Тібр та Арно, з’єднані 

системою каналів. Більша частина річок належить до басейну р. По, який 

розкинувся на Падано-Венеціянській рівнині. У передгір’ях Ломбардських Альп 

знаходиться переважна кількість великих озер: Гарда, Комо, Лаго-Маджоре, озера 

Тразімено, Больсена, Браччано. Річки та озера Італії є значними туристичними 
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дестинаціями, на основі яких формується численна кількість подорожей 

рекреаційного характеру. 

Завдяки унікальності природи Італії, природоохоронні території мають 

особливий туристичний інтерес. У країні знаходиться 23 національних і 

89 регіональних парків, 270 регіональних і 142 державних заповідника, 

47 заповідних болотяних екосистем і 7 морських заповідників, що займають 

майже 10 % площі території країни. Парки переважно невеликі за площею, проте 

дуже доглянуті й красиві, що привертає увагу багатьох туристів.  

На кордоні Валле-д’Аости й П’ємонту знаходиться національний парк Італії 

Гран-Парадізо, який відомий туристам своєю унікальною природою. Численними 

льодовиковими долинами розірвана велика територія молодих гірських систем, 

схили яких густо проросли хвойними лісами (ялина, модрина, сосна). Це єдине 

місце в країні, де в природному середовищі живуть сарни й гірські козли, а також 

орли, лисиці, бабаки, горностаї. Мальовнича місцевість приваблює туристів цілий 

рік [1]. 

Національний парк Чинкве-Терре, що знаходиться біля Лігурії, занесений до 

спадщини ЮНЕСКО, адже вміщає чимало історичних об’єктів та вважається 

одним із найгарніших й унікальних пам’яток. Назва парку означає «П’ять 

земель», тому що охоплює п’ять містечок. Туристів приваблюють тут мальовничі 

пейзажі, ідеальні умови для дайвінгу, традиційна лігурійська кухня та вина. 

В Апеннінах, на межі між Тосканою й Емілією-Романья, знаходиться 

мальовничий парк Форесте-Касентинезі. На території заповідника знаходяться 

«тисячолітні ліси», які є найстарішими лісами Італії. Серцем парку є ліс, у якому 

збереглися практично в незайманому вигляді безліч тварин, а саме: лісові вовки, 

золоті орли й кілька видів оленів та ін. Туристів приваблюють покинуті 

старовинні будиночки, мости, водоспади, руїни середньовічного замку, монастирі, 

палаци  й мальовничий хребет Фальтерона. 

Визначним є найбільший морський національний парк Тосканського 

архіпелагу. Заповідник охоплює сім островів архіпелагу, безліч невеликих 

островів та скель. Острови відрізняються один від одного, але кожний унікальний. 

Заповідник славиться багатою морською фауною, яка налічує понад 170 видів [5]. 

Парк Гран-Сассо охоплює 150 тис. га території, яка охороняється і представляє 

природну та культурну цінність. Частина територій – область наукових 

досліджень, інша ж відкрита для туристів. Вершини Апеннін, ліси й строкаті 

долини, річки з химерними водоспадами, мальовничі озера, гірські поселення 

приваблюють туристів та сприяють розвитку туризму.  

Національний парк Азінара, який знаходиться на території однойменного 

острова, являє собою мальовничий край, оскільки його територія збережена 

майже в первісному вигляді. Острів вражає своєю природою, адже виявлено 

понад 600 видів рослин, з яких значна кількість ендеміки. Заповідник вражає 

багатою морською природою, саме тому є екологічно унікальним. 

Гірський масив Маджелла включений до світової спадщини ЮНЕСКО й 

входить до числа кращих світових пам’яток природи. Візитною карткою парку є 

глибокі каньйони та печери. Туристів приваблює різноманітний тваринний світ. 

Також заповідник відомий своїми історико-археологічними та архітектурними 
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пам’ятками. Монастирі, мегаліти, замки, наскальні розписи, руїни стародавніх 

поселень – все це приваблює іноземців. 

Національний парк Везувій розміщений на схід від Неаполя. Це місце з 

великим геологічним та історичним значенням. На території, окрім відомого 

вулкану, розміщений зруйнований вулканічний конус Сомма, а також вулканічна 

кальдера Валле-дель-Гіганті. На території заповідника знаходиться понад 

610 видів рослин, з яких 18 ендеміки. Тваринний світ досить багатий, адже в лісах 

і чагарниках живуть понад 100 видів пернатих, а також велика кількість 

різноманітних метеликів. Достатня кількість житлових територій біля підніжжя 

одного з найактивніших вулканів Європи надає цьому парку унікальний статус. 

Національний парк Полліно розміщений у південній частині країни. Ландшафт 

заповідника вражає різноманітністю – карстові й вулканічні печери, морське 

узбережжя, великі букові ліси, високогірні луки, порізані каньйонами хребти. Усе 

це приваблює велику кількість туристів зі всього світу. 

Отже, природно-географічні чинники є сприятливі для розвитку різних видів 

туризму в Італії. Завдяки унікальності природи, сприятливому клімату та рельєфу, 

виходів до морів, багатих високоякісних природних ресурсів, природоохоронних 

територій – все це формує унікальну базу для розвитку туризму. 
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УДК 338.48(06) 

Анна Мельничук 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

Послуги – це об’єкти продажу у вигляді дій, 

вигод або задоволення, відповідно, послуги не 

зберігаються, і клієнту пропонується щось 

таке, що не має матеріальної форми 

Ф. Котлер 

Сфера послуг є важливим сектором економіки розвинутих індустріальних 

країн та займає все більш стійкі позиції у світовому господарстві. Для багатьох 

країн характерними є тенденції збільшення обсягів виробництва послуг, 

зростання доходів від сервісної діяльності, зростання зайнятості в цій сфері, 

загострення конкуренції, збільшення експорту та імпорту послуг.  
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Із початку 30-х років ХХ ст. послуги в окремих країнах світу стають основним 

об’єктом товарно-грошових відносин у результаті четвертого великого 

суспільного поділу праці – відокремлення сфери послуг від матеріального 

виробництва, внаслідок чого сфера послуг набуває найдинамічнішого розвитку.  

Особливістю розвитку сфери послуг у період формування ринкової економіки 

є збільшення питомої ваги послуг, які надають населенню за плату, а також 

розвиток комерційного сектора. До платних послуг належать побутові, житлово-

комунальні, пасажирського транспорту, зв’язку, культури, деякі послуги установ 

освіти, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, правові, фінансових 

установ, санаторно-курортні, туристсько-екскурсійні, послуги дитячих 

дошкільних закладів та ін. 

Специфіка механізму функціонування ринку послуг і розвитку сфери 

обслуговування в Україні у перехідний період зумовлює особливості їхнього 

державного регулювання, яке передбачає регулювання підприємницької 

діяльності суб’єктів ринку, що надають платні послуги населенню, і державну 

підтримку розвитку некомерційного сектора сфери обслуговування. 

Для сфери обслуговування можна виділити чотири рівні регулювання: 

міждержавний, державний, регіональний, місцевий, які залежать від виду послуг, 

а також від способів регулювання, а саме: правове, індикативне планування, 

регулювання ЦКП, бюджетно-фінансове та грошово-кредитне, цінове 

регулювання [5]. 

Сфера послуг має певні особливості та характеризується:  

 високою швидкістю обороту капіталу внаслідок більш короткого 

виробничого циклу;  

 територіальною сегментацією і локальністю; 

 високою диференційованістю продукту в одній і тій же галузі;  

 індивідуальністю і нестандартністю наданих послуг і технологій у багатьох 

галузях сфери послуг;  

 високою невизначеністю результату під час надання послуг, наявністю 

асиметрії маркетингової інформації;  

 високою чуттєвістю до ринкової кон’юнктури.  

Професор В. Апопій зазначає, що сферу послуг утворюють різноманітні і 

різнорідні галузі діяльності, які створюють матеріальні та нематеріальні послуги, 

що дає підстави стверджувати про неї як про сукупність економічно неоднорідних 

ринкових сегментів, тобто як цілісну систему, складниками якої є різні види 

послуг, які потрібні населенню та суспільству для нормальної життєдіяльності 

загалом та для задоволення потреб кожної людини зокрема [1, с. 26]. 

Ринок послуг складається з окремих ринків, кожен з яких функціонує і 

розвивається з певними особливостями. У рамках класифікації ВТО (Всесвітньої 

торгової організації – World Trade Organization) виділено понад 150 видів послуг, 

згрупованих у 12 секторів. Поряд із класифікацією ВТО у світовій практиці 

використовуються класифікація Організації економічного співробітництва і 

розвитку (Organisation for Economic Cooperation and Development), Міжнародна 
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стандартна галузева класифікація всіх видів економічної діяльності (International 

Standard Industrial Classification of All Economic Activities) та ін.  

Для України, як і для багатьох країн світу, характерна яскраво виражена 

тенденція зростання частки сервісного сектора у ВВП (43,67% у 2013 р. порівняно 

з 32,96% у 2001 р.). Незважаючи на динамічний розвиток ринку послуг України, 

можна стверджувати, що послуги, представлені на українському ринку, 

розвиваються нерівномірно як за видами економічної діяльності, так і за 

регіонами країни. 

Активний розвиток сфери послуг обумовлений впливом цілої низки факторів, 

серед яких К. Лавлок виділяє такі, як [2]:  

• політика держави, яка може використовувати такі інструменти впливу, як 

послаблення державного регулювання, приватизація сервісних організацій, 

зменшення обмежень у торгівлі послугами, посилення законів, направлених на 

зростання ступеню захисту прав споживачів і співробітників, посилення охорони 

навколишнього середовища;  

• тенденції бізнесу, до яких відносять розширення сервісної діяльності 

промисловими підприємствами, розповсюдження франчайзингу, орієнтація 

організацій на підвищення якості послуг, фокусування уваги на запитах 

споживачів;  

• удосконалення інформаційних технологій, яке передбачає розвиток 

інформаційних технологій і має прояв в інтеграції комп’ютерних і 

телекомунікаційних технологій, більш інтенсивному використанні комп’ютерної 

техніки і мережі Інтернет, появі нових і вдосконаленні традиційних видів послуг;  

• соціальні зміни, які мають відображення в зростанні доходів населення, 

трансформації стилю життя, підвищенні культурно-освітнього рівня;  

• інтернаціоналізація, яка знаходить відображення у виході організацій сфери 

послуг на нові ринки, активізації процесів злиття і поглинання на міжнародному 

рівні, розширенні діяльності транснаціональних сервісних компаній.  

Роль сфери послуг проявляється в тому, що вона:  

 є важливим сектором національного і світового господарства;  

 відіграє важливу роль у розвитку людського капіталу;  

 впливає на функціонування і розвиток матеріального виробництва; 

 сприяє збільшенню вільного часу;  

 створює можливості для повнішого задоволення і розвитку потреб людей і 

суспільства; 

 є найважливішим елементом формування сучасної якості життя;  

 забезпечує якість економічного зростання і підвищення 

конкурентоспроможності країни [4, с. 292].  

Основними тенденціями розвитку ринку послуг є:  

 зниження обсягів надання окремих видів послуг за рахунок скорочення 

фінансування неринкових послуг, зокрема соціальних та наукових;  

 зміна структури попиту населення на платні послуги за рахунок збільшення 

частки житлово-комунальних і скорочення санаторно-курортних та оздоровчих;  

 швидке заміщення неринкових послуг ринковими в освіті та медицині;  
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 збільшення розриву між платоспроможним попитом і пропозицією.  

Висновки. Для подальшого розвитку сфери послуг необхідним є вирішення 

комплексу взаємоузгоджених завдань: формування сприятливих умов для 

підприємницької діяльності у секторі послуг; створення економічного та 

правового середовища; вдосконалення дії механізму місцевого самоврядування; 

залучення громади до активної участі у визначенні пріоритетних напрямів 

зростання ринку послуг; застосування механізму партнерства для стимулювання 

розвитку перспективних видів діяльності у сфері послуг; здійснення заходів у 

галузі інвестиційної політики та сприяння інноваційному інвестуванню 

підприємств; підтримка в перспективі на відповідній науковій основі розвитку 

мережевих та кластерних структур безпосередньо сервісного характеру [3].  

Суттєве розширення участі України у світовій торгівлі послугами потребує 

розробки відповідної стратегії діяльності в системі міжнародного поділу праці. 

Реалізація стратегії переходу сфери послуг на інноваційно-інвестиційну модель 

розвитку дасть змогу активізувати всі види економічної діяльності у виробництві 

та реалізації послуг, стане однією зі складових частин економічної безпеки 

країни. Для України актуальним є прискорений розвиток і, відповідно, експорт 

туристичних, фінансових, ділових, науково-дослідних, будівельних послуг. Ця 

сфера зовнішньоекономічної діяльності є серйозним потенціалом для збільшення 

експорту країни і тому заслуговує пріоритетної уваги.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ 

 

Екологічний туризм (англ. ecotour, ecotourism) – порівняно нове поняття в 

туристичній діяльності. Основна причина виникнення екологічного туризму 

знаходиться у невідрегульованості відносин у системі «суспільство-природа», або 

в туристичній інтерпретації – «туризм-екологія». Саме орієнтацією на екологічну 

складову можна пояснити підвищену увагу в останні роки до відвідування місць з 

незміненим або мало зміненим природним середовищем. Численні опитування 

туристів свідчать, що серед провідних мотивів туристських подорожей на перший 

план все більше виступає прагнення людей до спілкування з природою. Звідси 

походження близьких за змістом понять «мʼякий туризм» (soft tourism, або 

розширений варіант nature tourism with a soft touch – дослівно: природний туризм 

з мʼяким дотиком до природи), «зелений туризм» тощо [4]. 
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У сучасному світі спостерігається зміщення масового туристичного інтересу 

від звичайних відпочинкових поїздок до змістовніших, пізнавальних подорожей. 

На зміну концепції трьох «S» («Sun-Sea-Sand») – сонце, море, пісок – приходить 

концепція трьох «L» («Landscape-Lose-Leisure») – пейзажі, традиції, дозвілля. 

Відтак, туристична мода піднімає на пік масової популярності подорожі у 

сільську місцевість, де міського туриста скрізь оточує екзотика: аграрні й сільські 

пейзажі, традиційний селянський спосіб життя, свійські тварини, екологічно чисті 

продукти тощо [5]. 

Виділяються наступні відмінні риси екотуризму, які сформульовані як набір 

принципів: 

1) стимулювання і задоволення бажання спілкуватися з природою; 

2) подорож на природу, причому головний зміст таких подорожей – 

знайомство з живою природою, а також з місцевими звичаями і культурою; 

3) запобігання негативного впливу на природу і культуру; 

4) зведення до мінімуму негативних наслідків екологічного і соціально-

культурного характеру, підтримка екологічної стійкості середовища; 

5) сприяння охороні природи і місцевої соціо-культурного середовища; 

6) сприяння охороні природи і природних ресурсів; 

7) екологічна освіта і просвіта; 

8) участь місцевих жителів і отримання ними доходів від туристичної 

діяльності, що створює для них економічні стимули щодо охорони природи; 

9) економічна ефективність і забезпечення соціально-економічного розвитку 

територій; 

10) сприяння сталому розвитку відвідуваних регіонів [2]. 

Таким чином, екологічний туризм – це природоорієнтований сталий туризм. 

Обидві його характеристики визначаються обʼєктивними причинами: природна 

орієнтація – особливостями туристського попиту, а сталість – економічною 

вигодою підтримки якості навколишнього середовища.  

Від традиційного туризму екотуризм відрізняється наступними ознаками: 

 перевага природних обʼєктів туризму; 

 стале природокористування; 

 менша ресурсо- і енергоємність; 

 особиста участь у соціально-економічному розвитку територій; 

 екологічна освіта туристів. 

Основними цілями екотуризму є: 

 підвищення культури взаємин людини із природою; 

 вироблення етичних норм поведінки в природному середовищі; 

 виховання почуття особистої відповідальності за долю природи і її 

окремих елементів; 

 відновлення духовних і фізичних сил людини, забезпечення повноцінного 

відпочинку в умовах природного середовища. 

Обʼєктами екотуризму можуть бути як природні, так і культурні визначні 

памʼятки, природні й природно-антропогенні ландшафти, де традиційна культура 

становить єдине ціле з навколишнім середовищем. Обʼєктами екотуризму можуть 
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стати й екзотичні рослинні співтовариства, або біоценози, наприклад, тропічні 

ліси, що цвітуть, літня тундра й весняна пустеля. Але частіше туристів 

приваблюють унікальні ландшафти в цілому[3]. 

Міжнародна організація екотуризму (TIES) визначає екотуризм як 

відповідальну подорож у природні зони, області, що зберігає навколишнє 

середовище і підтримує добробут місцевих мешканців. 

О.О. Бейдик наголошує, що екологічний туризм – складова частина 

рекреаційної діяльності, при якій негативний вплив на природне середовище та 

його компоненти є мінімальним. Екологічний туризм передбачає гармонійне 

єднання людини, засобів рекреації, природного середовища та рекреаційної 

інфраструктури. 

Консультативна рада Канади з навколишнього середовища (Canadian Environ-

mental Advisory Council) вважає, що екотуризм – вид туризму, повʼязаний із 

пізнанням природи та спрямований на зберігання екосистем при повазі інтересів 

місцевого населення. 

В.В. Храбовченко констатує, що екотуризм – вид туризму, що ґрунтується на 

туристському попиті, пов'язаний із туристськими потребами в пізнанні природи і 

внесенні внеску в збереження екосистем при повазі інтересів місцевого населення 

[4]. 

Таким чином, екологічний туризм на рекреаційних територіях є 

перспективним напрямком розвитку туристичної діяльності, яка набуває все 

більшого інтересу з боку туристів, в тому числі і закордонних. 

Зелений туризм відкриває нові можливості. Городяни їдуть у села чи хутори 

пожити зовсім іншим життям. Краса сільських пейзажів, близькість річок, озер, 

лісів, гір, відсутність стресів та метушні, здорове харчування добре впливають на 

людину, зміцнюють її і духовно, і фізично. Це одна з переваг зеленого туризму. 

Крім того, зелений туризм включає також пізнавальний елемент. Туристи 

знайомляться з сільськими традиціями та культурою, народними промислами та 

ремеслами. Зелений туризм – це не тільки споглядання, але й активна участь у 

житті села [1]. Часто екотуристів приваблюють особливі визначні памʼятки 

неживої природи, геоморфологічні, гідрологічні й інші обʼєкти (гори й каньйони, 

печери, озера й ріки). Тут, крім пізнавального, реалізується рекреаційний елемент 

екотуризму, який включає спортивний туризм, альпінізм, лижні, кінні, водні й 

піші походи та інші види активного й пасивного відпочинку. 

Популярними видами діяльності екотуристів є також (у порядку убування) 

піші походи, спостереження за птахами, кіно- і фотозйомка, екосафарі, 

проживання в наметових містечках, відвідування гір і альпінізм, риболовля, 

водний туризм (байдарки, каное, плоти), ботанічні екскурсії, археологічний і 

палеонтологічний туризм, спелеотуризм, спостереження екзотичних метеликів й 

т.д. 

В Україні цей вид туризму здійснюється переважно на рекреаційно-

туристичних ПЗТ національних природних парків, біосферних заповідників, 

регіональних ландшафтних парків та зарезервованих територій, де екотуристична 

діяльність передбачає розвиток наступних форм екотуризму: 
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 екскурсії маркованими екологічними стежками з короткостроковим 

відпочинком в зонах регульованої та стаціонарної рекреації; 

 піший спортивно-оздоровчий екотуризм; 

 лижні подорожі та прогулянки (лижний, включаючи гірськолижний); 

 подорожі на велосипедах (велосипедний екотуризм); 

 прогулянки і подорожі на конях (кінний екотуризм); 

 водний екотуризм – спуск гірською річкою на надувних плотах, човнах, 

катамаранах (рафтінг), подорож на яхті, катання на водних лижах, віндсерфінг, 

прогулянки на човнах; 

 екскурсії у карстові печери (спелеологічний екотуризм, спелеотуризм); 

 любительське (спортивне) полювання (мисливський екотуризм); 

 підводне плавання з аквалангом, екскурсії до підводних печер і гротів 

(підводний екотуризм, дайвінг); 

 любительське і спортивне рибальство; 

 парапланеризм, прогулянки, подорожі на повітряних кулях (балунінг); 

 скелелазіння (альпінізм) [3].  

Отже, екологічний туризм на сьогодні є дуже різноманітним. В останні роки 

зʼявилося багато нових його різновидів. Україна в системі розвитку екотуризму 

може зайняти конкурентне місце, оскільки має усі передумови. 
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЯК 

ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ ШКІЛЬНОГО КРАЄЗНАВСТВА 

 

Шкільне краєзнавство є однією із галузей наукового пізнання. Відтак воно 

базується на певних методологічних засадах, таких як загальнонаукові принципи 

історизму, об’єктивності, науковості; методи аналізу, синтезу, ін. Проте йому 

характерна і своя специфічна засаднича база – система принципів, дотримання 

яких носить обов’язковий характер. Одним із головних принципів є патріотична 

спрямованість, де краєзнавча діяльність тісно пов’язана з формуванням 

національної свідомості, любові,  гордості за свій край, його минулим і нинішнім 

http://tourlib.net/statti_tourism/bochkareva.htm


Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції 

 230 

– готовністю захищати свою Вітчизну, розбудовувати й зміцнювати її суверенітет, 

незалежність [1, с. 57]. 

В умовах українських реалій, в умовах сучасної російсько-української війни, 

національно-патріотичне виховання молоді набуває вагомого значення, оскільки є 

основою захисту держави, невід’ємною складовою системи забезпечення 

національної безпеки України. Її свобода, її територіальна цілісність відстоюється 

сьогодні ціною життя Героїв Небесної Сотні, зусиллями українських бійців, 

добровольців, волонтерів. 

Система такого виховання витримала перевірку часом. З початком Другої 

світової війни уже з 1 вересня 1941 р. у школах стали більше приділяти увагу 

фізичному вишколу, спецпідготовці, готувати добре навченого захисника своєї 

держави. Ряди армії поповнювали молоді люди, які у перші ж дні проявляли 

масовий героїзм у боротьбі з ворогом. Усього ж  за роки війни 2, 5 млн. українців, 

які своїм героїзмом і мужністю прагнули захистити Батьківщину, свої сім’ї, їх 

життя, було нагороджено орденами і медалями [6; 19]. 

Пройшло майже 70 років, і нашу Україну знову сколихнула така ж страшна 

трагедія. І сьогодні досвід і наслідки минулих подій мають велике значення в 

організації патріотичного виховання, починаючи з дітей дошкільного віку на 

засадах національної культури і любові до батьків, родини, Батьківщини. Ми 

повинні акцентувати увагу на вивченні історії і природи рідного краю серед 

школярів, проводити роботу по ознайомленню учнів з народною символікою, 

Державним Гербом і Прапором, родинними звичаями та обрядами, залучати 

молодь до екологічної діяльності. Наше завдання – відновити у навчальних 

закладах кімнати та музеї бойової, трудової слави, розширювати їх експозиції та 

створювати нові [2]. 

На жаль, упродовж останніх десятиліть, українці були виховані в дусі 

відчуження від рідної землі та національного самозречення. Їм прищеплювали 

почуття національної меншовартості, покривдженості, комплексу 

неповноцінності, переконання в перевазі «старшого брата» [4]. Поширювались 

російськомовна літературна та музично-пісенна продукції, власна історія 

викривлювалася, набирала елементів неправдивості, і часто супроводжувалась 

висміюванням українського характеру і традицій. Наш народ намагалися 

позбавити усіх ознак культурної та духовної самостійності. 

І тому ми повинні розуміти, що забезпечення національного суверенітету і 

територіальної цілісності України потребує докорінного реформування 

вітчизняної системи виховання молоді, її спрямування на становлення свідомих 

громадян і патріотів української соборності. Нині проблема патріотичного 

виховання набуває особливого  значення, оскільки від її вирішення багато у чому 

залежить майбутнє нашої нації. Головною реальною методологічною основою 

теорії виховання має стати ідеологія незалежної України, ідеологія 

державотворення, яка зорієнтована на національні і загальнолюдські цінності.  

У розбудові практики виховання необхідно тісно поєднати функціональний і 

цілісний підходи до формування особистості. Зокрема, доцільними будуть 

виділені пріорітетні напрямки виховної роботи, а саме: 
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–  духовно-моральне виховання з його власною, правдивою історією, 

культурою і традиціями; 

– трудове навчання та виховання і професійне самовизначення особистості; 

– естетичне виховання, що слугуватиме збагаченню національної культури 

особистості; 

– різноманітні дитячі та юнацькі організації («Пласт», «Січове братство», 

«Січ», «Луцькі лицарі» і ін.) [3]. 

Важливу увагу потрібно  приділити і індивідуальним виховним системам, у 

тому числі і регіональним виховним програмам [6; 20]. 

Головним завданням національно-патріотичного виховання молоді виступає 

формування у неї позитивного ціннісного ставлення до українського народу, 

Батьківщини, власної держави, нації. І тут найважливішим засобом у реалізації 

завдання є рідна мова. Якщо учні будуть розуміти її значення, обличчям 

повернуться до рідних коренів, витоків українства, національного 

самоствердження і саморозвитку, вони уже проявлять  свій патріотизм. Бо ніколи, 

не знаючи державної мови, людина не зможе стати повноцінним громадянином 

своєї держави, патріотом,  і просто інтелігентом, кваліфікованим спеціалістом. 

Приділяючи важливу увагу шкільному краєзнавству, педагог покликаний 

виховувати школярів гуманними, творчими, відповідальними, сприяти 

виробленню у них активної життєвої позицієї. Лише люди з притаманними їм 

характерними рисами патріотизму, обов’язку, совісті, почуттями власної гідності, 

працелюбності зможуть змінити нашу країну.  
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РОЗДІЛ VІ 

Актуальні проблеми сучасних технологій фізичної реабілітації, зміцнення 

та відновлення здоров’я 

 

УДК 796.332-057.874 

Юліана Андрійчук, Марія Сідорук  

 

ВПЛИВ РУХЛИВИХ ІГОР НА  ПОКРАЩЕННЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ 

ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Зниження рівня рухової активності школярів та мотивації до використання 

фізичних вправ у повсякденному житті показують, що існуючі підходи до 

організації та проведення занять з фізичної культури не дозволяють ефективно 

вирішувати завдання з формування у дітей потреби у веденні здорового способу 

життя та розвитку належного рівня психофізичного розвитку. Тому, особливої 

актуальності набувають питання організації та проведення рухливих ігор, які 

спрямовані на здобуття максимального оздоровчого ефекту під час занять 

фізичною культурою та в режимі дня молодших школярів. Крім того, в іграх для 

активного відпочинку в невимушеній, легкій і цікавій формі використовуються 

звичні для дітей рухи, які стають засобом і методом покращення їх фізичного 

стану.  

З позиції фізіологічної науки «фізичний стан» людини – це відповідність 

показників життєдіяльності організму нормативам з урахуванням віку та статі, 

можливість тканин, органів, систем організму максимально збільшити свою 

функцію у порівнянні із станом спокою. Фізичний стан – це також рівень 

стійкості організму до дії несприятливих чинників навколишнього 

середовища [4]. 

О. В. Дрозд вважає, що фізичний стан визначається сукупністю 

взаємопов’язаних ознак: у першу чергу фізичною працездатністю, 

функціональним станом органів і систем організму, фізичним розвитком, 

фізичною підготовленістю людини [2].  

Особливості фізичного стану молодших школярів розкриваються через стан їх 

здоров’я, комплекцію тіла, конституцію, функціональні можливості організму, 

фізичну працездатність. Відмітними ознаками фізичного стану школяра є 

показники фізичного розвитку: довжина тіла, маса тіла, постава тощо, 

морфологічні та функціональні фізіологічні системи організму і показники 

формування фізичних якостей – сили, швидкості, витривалості та ін.  

З огляду на індивідуальні особливості, спадкові задатки тієї чи іншої дитини, 

сенситивні періоди розвитку фізичних якостей, необхідно правильно побудувати 

процес фізичної підготовки дитини, використовувати методи і засоби розвитку її 

рухових здібностей відповідно до віку. 

Сучасні умови побуту та жорстка регламентація шкільного режиму 

породжують обмеження рухової активності. В таких умовах гра є одним з 

найважливіших засобів формування у дітей і підлітків фізичних якостей. У 
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різноманітті засобів фізичного виховання особливе місце займають рухливі ігри 

завдяки своїй універсальності, високій емоційності та привабливості.  

Зміст рухливої гри складають сюжет і рухова діяльність, яка обмежена 

правилами встановленими керівником або гравцями. Рухливі ігри, рекомендовані 

шкільною програмою, вирішують не тільки освітні, а й виховні та оздоровчі 

завдання. Особливо цінним в оздоровленні та покращенні фізичного стану учнів є 

цілорічне проведення рухливих ігор на свіжому повітрі, що сприяє 

загартовуванню організму. 

На думку Е. Я. Степаненкової, рухливі ігри – це один із засобів збереження 

здоров’я дітей молодшого шкільного віку. Ці ігри дають можливість розвивати і 

вдосконалювати рухи, тренувати дітей в біганні, стрибках, лазінні, киданні, 

ловінні тощо. Рухлива гра відноситься до ігрової діяльності, в якій виражена роль 

рухів, які потребують активної діяльності великих і дрібних м’язів, що сприяє 

кращому обміну речовин, кровообігу, дихання тощо [5]. 

Крім того, рухливі ігри виховують у школярів позитивні риси характеру, 

вольові, моральні якості людини. З їх допомогою можна набути рухових навичок, 

які легко перебудовуються при подальшому вивченні техніки руху спортивних 

ігор. 

Рухливі ігри класифікуються на групи за певними ознаками, що полегшує 

підбір ігрового матеріалу, який застосовується в педагогічній практиці. Залежно 

від характеру організації виділяють 3 типи ігор: ігри без поділу на команди, з 

ведучим і без ведучого; ігри перехідні та командні; ігри з поділом на команди, без 

вступу учасників у сутички з командою суперника і з безпосереднім контактом. 

За рівнем рухової активності ігри розподіляють на:  

- ігри підвищеної рухливості (всі або більшість гравців беруть участь 

одночасно в певних рухах, виконуваних з високою інтенсивністю);  

- ігри середньої рухливості (групи гравців виконують активні рухові дії або всі 

разом – рухи без бігу та стрибків); 

- малорухливі ігри (активні дії виконують 1-2 гравці або всі одночасно 

виконують спокійні рухи). 

За руховим змістом ігри розподіляються на ігри з елементами 

загальнорозвиваючих вправ, з бігом, зі стрибками, з м’ячем, з метанням, з 

лазінням.  

За раціонального використання гра стає ефективним методом покращення 

фізичного стану молодших школярів. Наприклад, для розвитку швидкості варто 

підбирати ігри, що вимагають миттєвих реакцій на зорові, звукові або тактильні 

сигнали. Ці ігри мають включати в себе фізичні вправи з періодичними 

прискореннями, раптовими зупинками, стрімкими ривками, миттєвими 

затримками тощо («Добрий ранок, мисливцю», «Алфавіт»). 

Для розвитку спритності необхідно використовувати ігри, які вимагають 

точної координації рухів і володіння певною фізичною вправністю, уміння 

своєчасно напружувати і розслабляти м’язи, виконувати дії залежно від 

конкретних обставин. У процесі ігор, спрямованих на розвиток відчуття м’язових 

зусиль, відчуття простору, відчуття розрахунку часу, вдосконалюються функції і 

різні аналізатори, від яких залежить правильне, точне і своєчасне (а значить 
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спритне) виконання вправ. У молодшому шкільному віці створюються найбільш 

сприятливі умови для розвитку спритності, до того ж ігровий матеріал 

сприймається з особливим бажанням та інтересом («Руки навхрест», «Горобці та 

горлиці»). 

Для розвитку витривалості варто знаходити ігри, пов’язані із підкреслено 

великою затратою сил та енергії, з частими повтореннями складних рухових 

операцій або з тривалою безперервною руховою діяльністю, зумовленою 

правилами застосовуваної гри. Часто ігри, які сприяють розвитку швидкості, 

переходять у вдосконалення швидкісної витривалості. Існує немало ігор, де 

поєднується розвиток швидкості і витривалості при м’язовій роботі високої 

інтенсивності («Злови жабеня», «Вудочка-стрибкова»). 

Для розвитку гнучкості варто підбирати такі ігри цілеспрямовано, з локальним 

впливом на окремі м’язові групи, зв’язки та суглоби. При організації ігор, 

спрямованих на розвиток гнучкості, потрібно проводити розминку з метою 

попередження травм зв’язок та м’язів («Скороход», «Павук») [1]. 

На уроках фізкультури рухливі ігри спрямовані на формування і розвиток 

рухових навичок та якостей поєднуються з гімнастикою та легкою атлетикою, 

спортивними іграми. Кількість годин відведених на ігри визначено програмою, 

але можливі деякі зміни в залежності від умов роботи. 

Рухливі ігри, які проводяться безпосередньо на уроках, плануються на весь 

навчальний рік з урахуванням сезону і завдань для кожного навчального 

семестру. Специфіка проведення рухливих ігор на уроках фізкультури полягає у 

необхідності зберігати певну щільність уроку. Учитель повинен створити умови 

для активної участі в грі всіх учнів, при цьому, щоб усі діти отримували 

приблизно рівні навантаження. Рухливі ігри, які проводяться у позаурочний час 

(на перервах, під час шкільних святах, на позакласних заняттях тощо) повинні 

сприяти вирішенню оздоровчих завдань. До цих ігор учні залучаються на 

добровільних засадах. Керують підготовкою та проведенням ігор вчителі, 

вихователі, старші учні. Позакласні заняття рухливими іграми сприяють 

загальному фізичному розвитку учнів, вихованню навичок і необхідних фізичних 

якостей, створюють позитивні емоції [6]. 

При відборі рухливих ігор необхідно враховувати деякі відмінності в їх змісті 

та формі для дітей різних вікових груп, а також уміло відбирати їх, виходячи з 

конкретних умов. Наприклад, у дітей молодшого шкільного віку переважає 

предметно-образне мислення, тому багато ігор будується на безпосередньому 

наслідуванні явищ навколишньої дійсності. Рівень розвитку мовлення молодших 

школярів дозволяє дружно, в певному ритмі, узгоджувати слова з рухами. Вікові 

особливості молодших школярів не допускають застосування ігор з 

перенесенням, передачею, перекиданням важких предметів, так само не 

рекомендуються в цьому віці ігри, пов’язані з одноманітними рухами і тривалим 

збереженням статичних положень тіла, оскільки кістково-сухожильний апарат у 

них пластичний і гнучкий [3]. 

Отже, рухливі ігри як основний чинник покращення фізичного стану учнів 

необхідно застосовувати на уроках і позакласних заняттях. Найважливішим 

результатом їх проведення є емоційний підйом та оздоровчий ефект. 
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Використання рухливих ігор дозволяє доповнювати та посилювати їх вплив на 

покращення фізичного стану молодших школярів. 
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ДОКАЗОВА МЕДИЦИЦА – НЕОБХІДНА УМОВА СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

 

Надмірний вплив штучно культивованого інформаційного простору з 

надмірною рекламою сучасного ринку лікарських засобів та послуг, агресивний 

вплив сучасного фармакологічного ринку з неумисно або умисно створеними 

малоефективними або неефективними фармакологічними препаратами, 

ефективність яких часто обґрунтована такими ж замовними фіктивними 

науковими дослідженнями, застарілі догми та традиції лікування, ефективність 

яких незначна, фальсифікація лікарських засобів, виготовленням яких часто 

займаються ділки, що мало знаються на фармакології та медицини, пацієнти, та їх 

стурбовані родичі, які очікують позитивних результатів від медичних послуг, 

лікарських засобів, які, як на пересічного громадянина, дорогі, а часом дуже 

дорогі, але в кінцевому результаті не дають бажаного єфекту, призвели до 

пошуків ефективних технологій щодо подоланняю цих явищ. 

Глобалізація інформаційних процесів у всіх сферах знань і, зокрема, в 

медицині поставила якісно нові проблеми вибору рішення перед лікарем, 

організатором охорони здоров’я і пацієнтом. Навіть у нових довідниках часто 

приводять застарілі відомості, а рекомендації експертів в підручниках і оглядах не 

підтверджуються доказами. Потік медичної інформації все зростає – у світі 

видається близько 40 000 медичних та біологічних журналів, в яких публікується 

приблизно 2 мільйони статей щорічно. Практичні лікарі та керівники системи 

охорони здоров’я гостро потребують критичної оцінки інформації. 
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Вирішити ці проблеми може тільки медицина, яка базується на доказах 

(evidence–based medicine), або доказова медицина. Зараз вона знаходиться в центрі 

уваги клініцистів, керівників системи охорони здоров’я, юристів, пацієнтів та 

громадськості 

Доказова медицина – використання в щоденній медичній практиці (у 

діагностиці, лікуванні й профілактиці) медичних технологій і лікарських 

препаратів, ефективність яких доведена у фармакоепідеміологічних дослідженнях 

із застосуванням математичних оцінок імовірності успіху й ризику. 

Принцип доказовості в свою чергу має здешевити ринок медичних послуг та 

зменшити імовірність лікарських помилок – у принцип дії доказової медицини 

закладена ідея створення набору правил (протоколів) за якими окреслюється 

типові протоколи лікування, правила та покази типових діагностичних процедур 

та методів підтвердження діагнозу. 

У багатьох країнах національні програми розробки клінічних настанов і 

протоколів діагностики та лікування підкріплені докладною методологією їх 

створення, а в 2002 році методологія розробки клінічних настанов була 

підготовлена і Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Більш того, в 2002 

році була утворена Міжнародна мережа розробників клінічних настанов і 

протоколів – Guidelines International Network (GIN), до якої увійшли розробники з 

56 країн . 

На сьогодні в рамках реалізації Постанови Уряду України від 16 лютого 2004 

році «Про стандартизацію в галузі охорони здоров’я», уповноваженим органом в 

галузі охорони здоров’я в особі Міністерства охорони здоров’я України 

проводиться активна розробка і впровадження в медичну практику клінічні 

рекомендації (КР) і протоколи діагностики та лікування (ПДЛ). 

Провідні принципи ДМ: 

- Принцип використання науково-медичної інформації лише найвищого рівня 

доказовості. Така інформація зосереджена в результатах клінічних досліджень, які 

проводяться виключно на людях, і узагальнена в клінічних рекомендаціях, 

систематичних оглядах, мета-аналізах, міжнародних консенсусах та ін. 

- Принцип постійного оновлення інформації щодо досягнень медичної науки і 

клінічної практики. Він сприяє прискоренню використання її для оптимізації 

діагностичного процесу, підвищення ефективності і безпечності будь-яких 

медичних втручань, покращення діяльності наукових закладів і національних 

органів охорони здоров’я. Цьому сприяють фахові видання, електронні бази 

даних, доступ до яких здійснюється за рахунок мережі Інтернет, і часте 

перевидання сучасних провідних довідників. 

- Принцип постійного знайомства всіх учасників медичної галузі з 

досягненнями науки і практики. Створюються умови для повсякденного 

контролю своєї фахової діяльності шляхом співставлення її із світовими 

здобутками. Він сприяє покращенню результатів наукових і клінічних 

досліджень, підвищенню професіоналізму науковців, практичних лікарів, 

працівників державних органів охорони здоров’я всіх рівнів. 

- Принцип оптимальної діагностичної доцільності. Він передбачає 

максимальне використання всіх нині прийнятих методів обстеження хворих, 
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зокрема анамнестичних, фізикальних, інструментальних і лабораторних, причому 

в єдиному діагностичному комплексі. 

- Принцип раціональної фармакотерапії як основи для індивідуальних програм 

високоефективного, безпечного і економічно виправданого лікування будь-якого 

захворювання. Він ґрунтується на оптимальному використанні трьох груп 

лікарських засобів і реанімаційних заходів (алгоритм фармакотерапії): 

а) основних (базових) препаратів, які здатні докорінно змінити перебіг 

захворювання, стабілізувати його розвиток, ліквідувати небезпечні прояви, 

попередити катастрофу; 

б) препаратів за спеціальними показаннями при наявності у хворих клінічно 

загрозливих синдромів, ускладнень, загострень супутніх захворювань, що також 

потребує медикаментозного втручання. Часто це наявні енцефалопатії чи коми, 

порушення дихання, або серцево-судинної, ниркової чи печінкової недостатності 

тощо; 

в) додаткових засобів, які додаються до програми лікування з метою 

завершити фармакотерапію гострих захворювань, або забезпечити тривалу 

ремісію – хронічних патологічних станів. 

- Принцип науково обґрунтованого прогнозу захворювання. Лікар не завжди в 

змозі вилікувати хворого, але полегшити його страждання та надати йому і його 

близьким достовірну інформацію щодо неминучих несприятливих результатів 

захворювання зобов’язаний у будь-яких випадках. Тому прогноз, тобто 

завбачення можливих клінічних результатів захворювання і ймовірність їх 

виникнення в майбутньому, повинен ґрунтуватись на результатах таких же 

досліджень, які проводяться щодо діагностики і лікування. 

- Принцип постійного підвищення безпеки медичних втручань (діагностичних, 

медикаментозних, фізіотерапевтичних, хірургічних, організаційних). Він 

досягається проведенням таких же клінічних досліджень, як і встановлення їх 

ефективності (переважно рандомізованих). 

- Принцип стандартизації медичних втручань з метою використання лише 

найбільш ефективних, безпечних і економічно виправданих методів діагностики, 

профілактики і лікування з урахуванням типу лікувально-профілактичних 

закладів. Він ґрунтується на результатах клінічних досліджень, які проводяться з 

метою встановлення ефективності лікарських засобів, тих чи інших методів 

медичних втручань, а також на результатах досліджень щодо ефективності 

організаційних технологій. За результатами таких досліджень створюються 

відповідні клінічні рекомендації, тобто стандарти медичних втручань, наприклад, 

щодо лікування серцевої недостатності, артеріальної гіпертензії, інсульту, 

епілепсії, інфекційних захворювань та ін. У такі стандарти включається, перш за 

все, мінімальний об’єм необхідної допомоги хворим, який є обов’язковим для всіх 

медичних установ країни, а також оптимальна допомога, що здійснюється в міру 

можливості.  

- Принцип мінімізації економічних затрат на діагностику і лікування 

захворювань. Лікувальна тактика повинна ґрунтуватись на фармакоекономічних 

підходах.  
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- Принцип колективної відповідальностіза високу ефективністьдіагностичних і 

лікувальних технологій. Це, перш за все, відноситься до таких поширених 

захворювань як інсульт, інфаркт міокарда, гострі отруєння токсичними 

речовинами тощо. З позицій ДМ тепер у лікувальному процесі провідною стає 

усвідомлена дія не тільки лікаря, але й пацієнта, який має право на повну 

інформацію щодо стану свого здоров’я, суті захворювання, рівня ризику для 

життя, реальних підходів до лікування, позитивних та негативних наслідків 

кожного з існуючих методів. 

- Принцип постійної оптимізації діяльності національних систем охорони 

здоров’я з метою раціонального використання державних ресурсів і можливостей 

пацієнтів, організації перспективних національних проєктів і програм, спеціальної 

підготовки та перепідготовки кадрів тощо. Він сприяє покращанню результатів 

роботи безпосередніх виконавців (науковців, лікарів, менеджерів), діяльності 

лікувально-профілактичних закладів і медичної галузі в цілому, формуванню 

державної політики щодо охорони здоров’я в цілому. 

Розподіл пацієнтів за групами проводили згідно з таблицею випадкових чисел. 

Принцип рандомізації (random – випадковий) – «випадково відібраних груп» – 

став золотим стандартом медицини. Найбільш прийнятним і достовірним є 

рандомізоване дослідження з принципом подвійного сліпого контролю. 

Принцип дослідження ефективності лікарського засобу при певному 

захворюванні групи хворих (щонайменше дві) розподіляють випадковим 

методом. Цим досягається практична ідентичність груп учасників за кількісними 

та якісними показниками. Аналізують і оцінюють ефективність певного виду 

медичного втручання. Нерандомізовані дослідження передбачають розподіл 

пацієнтів на групи невипадковим чином за неможливості випадкового розподілу з 

технічних причин або етичних міркувань. 

Когортні дослідження передбачають формування двох чи більше груп (когорт) 

пацієнтів, з яких лише в одній здійснюється оцінка відповідного медичного чи 

лікувального втручання, хоча клінічний результат реєструється в усіх групах. 

Спостереження можуть тривати роками (наприклад, вплив куріння на розвиток 

раку легень). 

Поперечні (або одномоментні) дослідження проводять методом опитування, 

обстеження, збору відповідей на конкретне запитання серед лікарів та пацієнтів. 

Обстеження та збирання інформації про пацієнта (чи групу пацієнтів) проводять 

одноразово. Це дає можливість установити картину захворювання в одного 

хворого (чи групи хворих), уточнити симптоматику, визначити окремі прояви і 

ступінь тяжкості хвороби. Кінцевим результатом є опис захворювання в окремого 

пацієнта, а в сукупності варіантів – це дослідження зв’язку деяких ознак з 

варіантом перебігу хвороби. 

Дослідження типу «випадок-контроль» виконують у ситуаціях, коли 

очікуваний клінічний ефект реєструється дуже рідко чи розвивається повільно. 

Формують групу осіб з окремих випадків відповідного захворювання чи 

клінічного ефекту. Далі підбирають контрольну групу з осіб без такого 

захворювання чи стану, але схожу за важливими прогностичними 

характеристиками – віком, статтю, супутніми патологіями. Розраховують в усіх 
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групах кількість пацієнтів, які зазнали певних несприятливих та небажаних 

вимірюваних прогностичних факторів впливів. Проводять кореляцію результатів з 

урахуванням відомих і  

Опис випадку чи серії випадків – це короткі повідомлення про успішне 

лікування чи прояви загрозливих ускладнень фармакотерапії, що вкрай необхідно 

для оперативної медичної інформації. Цінність методу полягає в отриманні 

оперативного повідомлення щодо ускладнення лікування, виникнення побічної дії 

тощо, адже чекати роками відповідної більш достовірної інформації часто 

недоцільно. 

Одним з основних критеріїв, необхідних для розробки КР і ПДЛ, що 

відповідають сучасним вимогам забезпечення якості в охороні здоров’я, є широке 

використання методів і принципів доказової медицини – залучення результатів 

правильно виконаних сучасних наукових досліджень, як основного фундаменту 

критичної оцінки клінічної інформації. Впровадження принципів доказової 

медицини в практику охорони здоров’я передбачає оптимізацію якості медичної 

допомоги з точки зору безпеки, ефективності і вартості. 

Сучасна науково-обґрунтована медична практика вимагає від лікаря, щоб 

діагностика захворювань, призначення ефективного лікування, мінімізація 

негативних наслідків втручань гуртувалися тільки на найнадійнішій інформації. 

До сьогодні на фармацевтичному ринку налічується понад 20 тис. лікарських 

препаратів і на цьому тлі спостерігається агресивний маркетинг фармацевтичних 

фірм, масивний вплив на споживачів ліків телевізійних передач, підготовлених 

некомпетентними в медичних питаннях авторами та ще й підробка дорогих, 

розрекламованих лікарських засоб, за виготовлення яких (доказаних в суді) в 

Україні, довгий період часу, згідно з тоді чинним законом, була тільки 

адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 17 гривень до 1500 

гривень. 

Тільки 8 вересня 2011 р. Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо запобігання фальсифікації лікарських 

засобів», котрим, нарешті, запроваджено кримінальну відповідальність за 

навмисну підробку, розповсюдження та зберігання фальсифікованих лікарських 

засобів. 

Згідно з прийнятим законом каратимуть штрафом від 17 до 34 тисяч гривень, 

або ж позбавлення волі на строк до 3 років, якщо групою, в великих об’ємах, 

строком від 3 до 5 років, якщо ж ці дії призвели до смерті пацієнта, чи інших 

тяжких наслідків – від 5 до 10 років позбавленя волі. 

Доказова медицина передбачає використання найсучасніших доказів 

ефективності та безпечності діагностичних, профілактичних чи лікувальних 

заходів, отриманих під час проведення рандомізованих контрольованих клінічних 

досліджень, для прийняття клінічного рішення про їх застосування щодо кожного 

пацієнта.  

Наявні докази піддаються пошуку, порівнянню, узагальненню та широкому 

розповсюдженню для використання в інтересах пацієнтів. 
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ЗМІНИ, ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС І ПІСЛЯ 

ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ 

У м’язах 

У м’язах, різних систем організму відбуваються зміни, що мають адаптивний 

характер і спрямовані на підтримання рівноваги – гомеостазу в організмі. 

Розрізняють два види адаптації до фізичного навантаження: термінову та 

довгострокову. М’язова діяльність цілеспрямовано впливає на цикл 

самооновлення в клітинах. Активізація діяльності м’язів під час руху обов’язково 

посилює тканинний метаболізм. Біохімічні зміни, що проходять у скелетних 

м’язах під час занять, дуже різноманітні і створюють передумови для більш 

швидкого й ефективного їх відновлення, а також відновлення в період відпочинку 

[1, с. 36].  

У процесі адаптації відбувається збільшення розмірів маси та об’єму 

скелетних м’язів, тобто їх гіпертрофія.  

Одночасно з гіпертрофією м’язів покращується їх забезпечення кров’ю. 

Загальна кількість капілярів у тренованих м’язах порівняно з нетренованими 

збільшується. У стані спокою в нетренованих м’язах артеріовенозні анастомози 

відкриті, а в тренованих – закриті, оскільки перебувають у сплячому стані. Це 

забезпечує кращий кровообіг тренованого м’яза в стані спокою.  

Біохімічні й морфологічні зміни в м’язах призводять до значних 

функціональних змін.  

У нервовій системі 

У зв’язку зі зміною будови нейронів, товстішими і довшими аксонами, а також 

збільшенням кількості їх кінцевих розгалужень виникають нервові імпульси, що 

надходять до м’язів, і навпаки. У процесі тренування вдосконалюється руховий 

аналізатор, унаслідок цього покращуються м’язове відчуття і точність виконання 

заданих рухів у просторі, часі і зусиллях [1, с. 45].  

М’язи стають більш еластичними. Покращуються їх фізіологічні особливості: 

збудливість, провідність, короткість, лабільність тощо. Під час руху підвищується 

тонус напруження, знижується тонус розслаблення.  

У скелеті, кістках 

Під час тренування проходить більш інтенсивна, якісна й кількісна перебудова 

кісток. Збільшення в кістках вмісту неорганічних речовин підвищує щільність 

кістки, вміст органічних речовин, надає їм пружності.  

Кісткова тканина реагує на тренування, насамперед на порушення старих і 

створення нових кісткових пластин, внаслідок цього підвищується 8 остеонізація 

кісткової тканини, тобто утворення нових остенів структурних одиниць 

компактної речовини кістки. Остеонізація приводить до потовщення шару 

компактної речовини кістки. Змінюється форма кісток. Покращується кровообіг 

компактної, губчастої речовини та інших складових, що приводить до механічної 

міцності кісток і скелета [2, с. 84].  

У серцево-судинній системі 
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Під час занять циклічними вправами оздоровчої спрямованості (біг, лижі, 

плавання, ковзани, велосипед) покращується діяльність серцево-судинної 

системи. У скелетних м’язах, міокарді та шкірі відкриваються резервні капіляри, 

які були до тренування в сплячому стані. Поверхня капілярної клітки 

збільшується, а в органах черевної порожнини і нирках залежно від інтенсивності 

тренування проходить звуження чи розширення капілярів та їх площини [2, 

с. 102].  

У венозній системі 

Покращується кровообіг у венах. Венозний тиск під час занять підвищується. 

Чим вища інтенсивність, тим вищий тиск. Наявність у венах клапанів і 

скорочення м’язів забезпечує однобічний рух крові лише в напрямку серця. Це 

явище одержало назву «м’язовий насос». Динамічне скорочення м’язів ніг сприяє 

профілактиці варикозного розширення вен, тромбофлебітів (та інших 

захворювань) [2, с. 116].  

У м’язах серця 

Заняття оздоровчого напрямку позитивно впливають на процеси, що 

відбуваються в серцевих м’язах. Підвищується активність ферментів. 

Збільшується енергетичний потенціал у вигляді глікогену, АТФ, КрФ, а також 

підвищуються запаси речовин, необхідних для ресинтезу АТФ, КрФ. 

Збільшується вміст актину і міозину.  

Серце людини, яка довгий час займалася оздоровчими циклічними вправами, 

помірно гіпертрофоване, але клінічно це не виявляється.  

Гіпертрофія міокарда серця пов’язана зі збільшенням обʼєму мʼязових волокон 

та швидкості кровообігу[1, с. 132].  

Дихання 

Дихати – означає жити, а жити – означає дихати. Кожна жива істота дихає, а 

припинення дихання – це припинення життя. Від першого крику немовляти і до 

останнього подиху вмираючої людини не має нічого, крім серії дихання [1, 

с. 126].  

Особливе значення має дихання через ніс. Об’єм порожнини носа дорослої 

людини близько 20 мл, а площа слизової оболонки носа – близько 160 мм². Але, 

незважаючи на таку малу площу, слизова оболонка носа виконує дуже важливі 

фізіологічні функції. Під час вдихання через ніс повітря проходить через вузькі 

звивисті ходи, зігрівається краще, ніж під час вдихання через рот, що особливо 

важливо за зниження температури, вдихаючи повітря, збільшуємо глибину вдиху. 

Вдихання холодного повітря через рот під час бігу може спричинити 

охолодження верхніх дихальних шляхів, знизити температуру мигдалин і 

спровокувати простуду, пневмонію, ангіну тощо.  

При вдиханні через ніс потік холодного повітря, який надходить у легені, 

охолоджує слизову оболонку порожнини, викликає сухість, спазм судин. При 

видиханні через ніс тепле повітря, яке виходить із легень, зігріває та зволожує 

слизову оболонку носа, спричиняючи розширення судин.  

Якщо ж під час бігу вдихання відбувається через ніс, а видихання – через рот, 

як інколи рекомендують, то слизова оболонка носа переохолоджується, сохне, 

кровоносні судини постійно спазмовані. Це може призвести до риніту та інших 
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захворювань і деяких негативних рефлекторних реакцій. Крім того, якраз при 

видиханні через ніс відбувається обмін повітря в придаткових пазухах, що деякою 

мірою попереджає такі захворювання, як гайморит та ін. Слизова оболонка 

перешкоджає проникненню в легені механічних частинок, зменшує токсичну дію 

шкідливих для організму газів та парів, які вдихають з атмосферним повітрям. 

Механічні частинки (зокрема, й мікроби), які потрапили до порожнини носа з 

повітрям, затримуються вієвим епітелієм і мокротою. Потім частина їх 

видаляється з носової порожнини під час чхання, сякання, а частина – 

переміщується разом із мокротою (слизом) завдяки руховим ворсинкам у 

напрямку носоглотки, що потім або поглинається, або випльовується, не 

проникаючи в легені. Під час дихання через ніс слизова поверхня затримує від 10 

до 90 % механічних частинок. Слизова оболонка носа здатна затримувати і 

певною мірою нейтралізувати шкідливі гази, пари, що є загрозою для здоров’я 

людини і знижують розумову та фізичну працездатність. Фільтрувальна здатність 

слизової оболонки порожнини носа набагато більша, ніж слизової оболонки 

порожнини рота. Особливо ця різниця виявляється під час бігу.  

Відомо, що проникнення шкідливих газів у легені під час м’язової діяльності 

при носовому диханні в 660 разів менше, ніж при диханні через рот.  

У слизовій оболонці порожнини носа є локалізована рецепторна зона 

подразнення, що потоком повітря, зволоженням механічними, температурними й 

хімічними факторами викликає численні рефлекси, позитивно впливаючи на 

роботу органів і функціональних систем.  

Під час носового дихання активізується ЦНС, підвищується розумова 

діяльність. Подразнення рецепторів слизової порожнини носа забезпечує 

нормальний сон, рефлекторно покращує діяльність серцево-судинної системи, 

роботу нирок, шлунково-кишкового тракту, печінки.  

Характерною помилкою є поверхневе грудне дихання. Основою дихальних 

рухів є правильна послідовність наповнення легень повітрям при вдиханні і 

звільнення від повітря – при видиханні. Вдих розпочинають, наповнюючи нижню 

частину легень (унаслідок опускання діафрагми живіт випинається), потім 

повітрям наповнюють середню частину (розширюється нижня частина грудної 

клітки) і верхню частину (розширюється і піднімається верхня частина грудної 

клітки) легень.  

Видих виконують у такій послідовності: спочатку звільнюють нижню частину 

(що супроводжується втягуванням живота), а потім верхню частину 

(супроводжується опусканням грудної клітки) легень. 
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ПЕРСПЕКТИВИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ВІДНОВНОГО 

ЛІКУВАННЯ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Основною метою санаторно-курортного лікування є відновлення здоров’я, 

підвищення працездатності, пристосування до повноцінного життя, виконання 

професійних та соціальних функцій осіб з відхиленнями здоров’я. Розвиток 

санаторно-курортної сфери передбачає наявність лікувальних природних 

ресурсів, таких як клімат, мінеральні води та лікувальні грязі. 

Параметри кліматичних умов Волинської області входять в межі оптимальних 

для розвитку всіх основних видів санаторно-курортного лікування в зимові і, 

особливо, в літні місяці. У регіоні є родовища мінеральних вод чотирьох типів, 

нараховується сорок три водопункти лікувальних мінеральних вод. Їх 

експлуатаційні запаси ще не встановлені і потребують подальшого дослідження. 

На сьогодні використовуються мінеральні води Журавичівського і Ковельського 

джерел для санаторного лікування і Луцького – для розливу води в пляшки для 

продажу. В області є великі перспективи для освоєння джерел мінеральних вод і 

розвитку мережі санаторіїв та інших лікувальних закладів, які будуть 

використовувати власні бальнеологічні ресурси [1; 4].  

З метою виявлення та використання для санаторного лікування в області 

обстежено тридцять три родовища лікувальних торфових грязей. Найбільш 

придатними з лікувальною метою є торфові грязі родовищ села Головно, села 

Машово Любомльського району, села Троянівка Маневицького району, міста 

Берестечко Горохівського району, села Журавичі Ківерцівського району. На жаль, 

використання лікувальних грязей в області є недостатнім, хоча значні запаси 

дозволяють суттєво збільшити їх використання для потреб населення області та 

для вивезення за її межі. Цінні лікувальні властивості, які значно переважають 

торф, мають сапропелі (донний мул). На Волині проведені пошуково-оціночні 

роботи і детальна їх розвідка на 191 озері із загальною площею 6802,4 га загальні 

запаси сапропелю в області становлять понад 270 млн т. Найбільш придатні для 

лікування сапропелі органічного й органічно-силікатного походження, які 

володіють високими тепловими і пластичними властивостями, гомогенною 

структурою, широким спектром вітамінів, мікроелементів, ферментів, біологічно-

активних речовин. За допомогою сапропелю лікують захворювання серцево-

судинної, нервової систем, шкіри, опіки, хвороби суглобів, ревматизм [2]. 

Мета дослідження – обґрунтувати перспективи розвитку санаторно-курортної 

сфери Волинської області.  

Санаторно-курортна галузь області включає п’ять курортних районів – 

Шацько-Любомльський, Луцько-Ківерцівський, Володимир-Волинсько-

Берестечківський, Ковельсько-Турійський, Прип’ять-Любешівський.  
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Найкраще розвинутими є Шацько-Любомльський, Луцько-Ківерцівський, 

Ковельсько-Турійський. Найбільш перспективними для розвитку санаторно-

курортного лікування є Ківерцівський, Ковельський та Шацький підрайони. 

Сформованим є лише Шацько-Любомльський район, особливо Шацький 

санаторно-курортний підрайон. В основі формування цього підрайону лежить 

унікальне поєднання фітонцидних лісів, мальовничих, зі сприятливими умовами 

для купання, рибалки, водних видів спорту, озер, особливого лікувального 

мікроклімату, сприятливого екологічного фону, родовищ лікувальних 

мінеральних вод, грязей, лікарських рослин, іхтіофауни, мисливської фауни. Це 

дало поштовх для бурхливого освоєння цих ресурсів ще в кінці ХХ століття. На 

сьогодні цей підрайон має сформовану матеріально-технічну базу та 

інфраструктуру.  

У Любомльському підрайоні освоєння ресурсів було менш інтенсивне, тому 

тут є значні перспективи розвитку санаторно-курортної сфери. В цьому районі 

виділяються Пісочненський, Шацький, Світязький та Згоранський курортні вузли.  

Луцько-Ківерцівський район володіє значними санаторно-курортними, 

лісовими, мисливськими, культурно-історичними ресурсами. У районі 

зосереджена густа мережа дитячих оздоровчих закладів, мисливські угіддя, три 

санаторії.  

Ковельсько-Турійський район був сформований на основі цінних лісо-озерних 

комплексів, мережі мисливських господарств, санаторно-курортних ресурсів. 

Особливої уваги заслуговує Озерянський лісо-озерний комплекс, де розташовані 

бази відпочинку. В цьому районі нараховується близько 50 малих та середніх 

озер, придатних для використання. У районі можна виділити Ковельський, 

Озерянський та Соминський природні вузли, які мають великий санаторно-

курортний потенціал. Перспективним для санаторно-курортного використання є 

озеро Велимче Турійського району, де є лише будинок рибалки [5].  

У Волинській області функціонує шість санаторіїв. У санаторіях та будинках 

відпочинку призначають наступні рухові режими: щадний, щадно-тренувальний 

(тонізуючий) та тренувальний. 

При щадному режимі дозволяється ходьба в межах санаторію, прогулянки. 

Але половину вільного часу пацієнт повинен проводити в положенні сидячи. 

Щадно-тренувальний режим передбачає участь в екскурсіях, масових розвагах, 

іграх, танцях, прогулянках в межах санаторію. Тренувальний режим передбачає 

тривалі прогулянки (ближній туризм) та участь у всіх заходах, які проводять в 

межах санаторію [3]. 

Застосування природних ресурсів Волинської області дозволяє реалізувати 

основні завдання курортології: активізація захисних і пристосувальних 

механізмів; попередження ускладнень та рецидивів захворювання; прискорення 

відновлення функції різних органів та систем; скорочення термінів клінічного та 

функціонального відновлення; тренування, загартування організму та відновлення 

працездатності осіб з відхиленнями здоров’я. 

Висновок. На основі ґрунтовних досліджень визначено, що Волинська область 

має значний природний потенціал, який є передумовою успішного 

функціонування санаторно-курортної галузі, дає можливість подальшого 
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освоєння територій з метою побудови нових санаторіїв, розширення нових 

оздоровчо-лікувальних зон, формування нових районів відновного 

післялікарняного лікування. 
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початкової освіти і фізичної культури Комунального закладу вищої освіти 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради Н. Г. Денисенко 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В 

НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 

 

Постановка проблеми. Проблема формування здорового способу життя в 

початковій школі – одна з актуальних і соціально значущих проблем для 

нинішнього соціуму, з одного боку, у зв’язку з вимогами сучасного суспільства до 

особистісних результатів, з іншого боку, у зв’язку з виключно важливою роллю 

даного процесу в організації навчально-виховної роботи. Її рішення виступає як 

невід’ємна частина стратегії розвитку НУШ.  

Аналіз сучасних досліджень і публікацій. Головні аспекти формування 

здорового способу життя здобувачів освіти НУШ висвітлено в працях таких 

науковців, як Оржеховська В. М., Носко М. О., Гаркуша С. В., Воєділова О. М., 

Лавріненко Л. І., Кондратюк С. М., Дубогай О. Д. 

Мета дослідження. Не зважаючи на істотний внесок вище згаданих вчених у 

дослідження формування здорового способу життя в Новій українській школі, 

зазначена проблема в деякій мірі залишається не вивченою та потребує 

подальшого дослідження. 
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Виклад основного матеріалу. Початкова школа – один з найважливіших 

етапів в загальній системі українського освітнього процесу, який необхідний для 

забезпечення цілісного розвитку особистості дитини, спрямований на її 

соціалізацію, становлення базової культури діяльності та поведінки, формування 

пізнавальної діяльності та залучення до загальної культури. Визначення сучасних 

вимог до НУШ, забезпечення якості початкового ступеня загальної освіти є 

основним завданням державних освітніх стандартів.  

Формування та збереження здорового способу життя здобувачів освіти є 

одним із пріоритетних напрямів освітнього закладу. Так, у ст. 54 Закону України 

«Про освіту» [3] наголошується, що педагогічні працівники повинні сприяти 

розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу 

життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я. 

Здоровий спосіб життя – це типові та істотні для певної суспільно-економічної 

формації види, типи, способи життєдіяльності, які зміцнюють адаптивні 

можливості організму людини, сприяють успішному відновленню, підтримці й 

розвитку його резервних можливостей, повноцінному виконанню людиною 

соціальних функцій і досягненню активного довголіття [2, с. 10]. 

Процес формування здорового і безпечного способу життя містить цілий 

комплекс психолого-педагогічних, духовно-моральних, фізіологічних, виховних, 

методичних та інтелектуальних заходів, що дають можливість учневі зберігати 

здатність до праці і навчання, активність в освоєнні навчальних програм. 

Стратегічною метою педагогічної діяльності НУШ є створення умов для 

виховання життєздатної особистості, всебічно підготовленої до самостійного 

життя, орієнтованої на залучення до національного українського варіанту 

цінностей, основними з яких є: життя людини, праця, здоров’я, культурні та 

національні традиції народу тощо. 

Разом з тим на тлі соціально-економічних, духовно-моральних, екологічних 

змін, що відбуваються, система шкільної освіти повинна стати чинником, який 

стимулює гуманістичне оновлення і розвиток українського суспільства. Офіційна 

статистика свідчить про те, що 40–60% дітей, котрі ідуть до школи, вже 

страждають хронічними захворюваннями. Такий стан здоров’я українців – не 

тільки результат впливу соціально-економічних і екологічних факторів, а й 

існуючої освітньої практики українських шкіл. 

Сформована система шкільної освіти традиційно орієнтована на 

інтелектуальний розвиток особистості, основу якого складають авторитарні 

механізми навчання і виховання здобувачів освіти, які  руйнують здоров’я. Такий 

дисонанс призводить до протиріччя між потребою суспільства у вихованні 

здорового покоління і нездатністю загальної школи до її реалізації. 

Проблема формування основ здорового способу життя особливо актуальна для 

молодшого шкільного віку, оскільки в цей період відбувається становлення 

власної програми життєдіяльності, а дитина включається в здійснення складної 

роботи по саморефлексії, самоконтролю та саморегуляції. Побудова особистісно-

орієнтованої системи формування основ ЗСЖ дозволяє виховати у дітей 

установки на збереження здоров’я, дотримуватися їх у повсякденному житті.  
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Відсутність в існуючих моделях особистісно-орієнтованої освіти цілісної 

концептуальної системи, що дозволяє враховувати екзистенційні потреби людини, 

призводить до появи найважливіших морально-психологічних проблем (фізичних, 

психічних, інтелектуальних і соціальних), що дозволяє віднести їх до функції 

педагогіки здоров’я, яка тільки визначилася і практично ще не розроблена як 

наукова дисципліна. 

Здоровий спосіб життя для дітей визначається такими параметрами: 

1) володіння культурно-гігієнічними навичками; раціональне харчування та 

культура споживання їжі; 2) руховий і повітряний режими; 3) режим активної 

діяльності та відпочинку; 4) профілактичні заходи для збереження здоров’я, 

зокрема, профілактика шкідливих звичок тощо  [1, c. 14]. 

Ефективне вирішення проблеми формування основ здорового способу життя 

здобувачів освіти вимагає врахування цілого ряду факторів: правові, соціально-

економічні, освітньо-виховні, сімейні, медичні, культурологічні, екологічні, 

особистісні. Розвиток організму і психіки, саморозвиток і самовдосконалення 

особистості виступають як внутрішні чинники становлення особистості. Фактори 

становлення ЗСЖ особистості визначають її структуру і спрямованість розвитку. 

Спрямованість включає цілі, ідеали, ціннісні орієнтації, провідні мотиви 

поведінки і актуальні для кожної людини потреби в ЗСЖ. 

Оптимізація педагогічної системи школи припускає постійне вдосконалення 

комплексу дослідницьких методик з метою виявлення особливостей особистості 

учня й наступної індивідуалізації навчально-виховного процесу, зокрема 

забезпечення оптимального за ступенем труднощів навчання для кожного учня. 

При цьому враховуються особисті якості учнів. При переході школярів із 

початкової школи в основну шкільний психолог детально вивчає можливості 

кожної дитини. Такий підхід забезпечує стійкий рівень працездатності та 

функціонального стану, збереження здоров’я й ефективний розвиток здібностей 

школярів [4, c, 84]. 

У процесі формування здорового способу життя доцільно застосовувати цілий 

арсенал не тільки педагогічного впливу, але й фізичної культури. Використання 

різноманітних інтегрованих форм фізкультурно-оздоровчої роботи (фізкультурно-

пізнавальний компонент, фізкультурно-пізнавальний факультатив) дозволяє 

сформувати інтерес і потребу в регулярних самостійних заняттях фізичною 

культурою, що вцілому сприяє формуванню здорового способу життя здобувачів 

освіти. 

Висновки. Таким чином формування здорового способу життя є одним із 

пріоритетних завдання освітнього процесу, який характеризується 

вибудовуванням у здобувачів освіти на максимальному рівні установок для 

зміцнення адаптивних можливостей організму людини заради досягнення 

активного довголіття. В процесі формування здорового способу життя варто 

застосовувати не лише педагогічні практики впливу, але й фізичну культуру як 

еквіваленту активізації  зростання ресурсів організму. 

Список використаної літератури: 

1. Желєва О. І. Формування навичок здорового способу життя: метод. посіб. 

Золотоноша, 2014. 147 с. 



Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції 

 248 

2. Загальна теорія здоровʼя та здоров’язбереження : колективна монографія / 

за заг. ред. Ю. Д. Бойчука. Харків: Рожко С. Г., 2017. 488 с.  

3. Про освіту: Закон України від 2017 р., № 2145-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення 29.04.2021). 

4. Редькіна О. Умови збереження та зміцнення здоров’я дітей. Сучасні 

технології збереження здоров’я учнів: кращий досвід. Київ, 2015. С. 83–87. 

 

УДК 616.832-002:796:364-786 

Вікторія Кирилюк 

 

KІНЕЗІОТЕЙПУВАННЯ ‒ НОВИЙ ТА ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД 

РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ДИТЯЧОМУ ЦЕРЕБРАЛЬНОМУ ПАРАЛІЧІ 
 

Кінезіо тейп ‒ це стрічка з тканини, на одну зі сторін якої нанесений 

спеціальний гіпоалергенний клей, завдяки чому, такий «пластир» надійно 

фіксується на поверхні шкіри. 

Спочатку кинезіотейпи використовувалися тільки в професійному спорті для 

фіксації травмованих суглобів або звʼязок спортсменів, і лише порівняно недавно 

їх почали успішно застосовувати при реабілітації дітей, хворих на ДЦП. 

Принцип дії: 

1) Основною перевагою кінезіо тейпів є повна відсутність в них латексу, що 

дозволяє шкірі «дихати», а також особлива структура, подібна за своєю 

еластичністю з еластичністю до шкіри. Саме завдяки цим властивостям, 

правильно накладений кінезіо тейп не тільки забезпечує підтримку ушкоджених 

суглобів і мʼязових тканин, але і сприяє поліпшенню лімфотоку і кровообігу на 

травмованих ділянках тіла людини. При цьому рухи пацієнта жодним чином не 

обмежуються, а відмінній водостійкі якості тейпів дозволяють приймати душ або 

плавати в басейні, не знімаючи їх. У складі кінезіо тейпів немає ніяких лікарських 

препаратів, їх дія заснована тільки на фізіологічному ефекті, при якому організм 

мобілізує власні ресурси для якнайшвидшого відновлення і реабілітації. Саме 

тому методика кінезіотейпування може успішно застосовуватися не тільки у 

дорослих, але і у дітей. 

2) Особливістю процедури кінезіотейпування при ДЦП є те, що тейпом 

фіксується певна ділянка навколо спастичного м’яза, що м’яко коригує рух 

дитини. При цьому цей метод боротьби з дитячим церебральним паралічем може 

спокійно поєднуватися з низкою інших комплексних реабілітаційних заходів, що 

застосовуються у разі ДЦП (масажем, електростимуляцією, гідромасажем). 

Сьогодні тейпування при ДЦП тільки починає набирати популярність серед 

дитячих терапевтів і педіатрів. Проте вже зараз наявні дані свідчать про те, що 

завдяки такій методиці можна досягти відмінних результатів. 

Основним завданням методу кінезіотейпування при дитячому церебральному 

паралічі є забезпечення фізіологічної рухливості пошкоджених, в результаті 

недуги, суглобів і мʼязових тканин. Іншими словами, накладення тейпів сприяє 

правильній (з анатомічної точки зору) фіксації суглобів, не обмежуючи при цьому 

їх рухливості. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
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До того ж така стрічка допомагає зменшити навантаження на спазмовані 

мʼязові волокна і, одночасно, надати необхідний показник пружності паретичним 

мʼязам. Все це, в сукупності, сприяє активації відновних процесів і більш 

впевненому контролю над рухами. 

Ефекти кінезіотейпування у дітей з церебральним паралічем: 

 Поліпшення мʼязової діяльності за рахунок зняття спазму одних мʼязів і 

додання тонусу іншим. 

 Усунення застійних явищ, поліпшення кровообігу, прискорення 

розсмоктування синців і усунення набряклості тканин. 

 Поліпшення відтоку лімфи. 

 Надання стабільності суглобам. 

 Зменшення мʼязової хворобливості. 

 Збільшення витривалості організму при тренуваннях і гімнастиці. 

 

УДК 616.711-001-08:615.81/84:364-786 

 

Вікторія Кирилюк, Світлана Калецька 

 

РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ З ПЕРЕЛОМОМ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА 

 

Переломи хребта відносяться до числа найбільш тяжких катастроф, які можуть 

спіткати абсолютно здорову людину в процесі його життя. Вони є одним з 

найтяжчих пошкоджень опорно-рухового апарату. Тяжкість переломів хребта 

обумовлено тією функцією, яку він несе в людському організмі будучи становим 

хребтом людського тіла. 

Лікувальна фізична культура при переломах шийного відділу хребта 

призначають на 2-3-день після травми з метою профілактики можливих 

ускладнень, повʼязаних з тривалою іммобілізацією. У заняття включають 

елементарні загально розвиваючі вправи для дистальних відділів кінцівок і 

дихальні вправи (статичні і динамічні) в співвідношенні в перші дні 1:2, в 

подальшому ‒ 3:1 і 4:1. Рухи ногами виконують тільки в полегшених умовах, 

оскільки підняття прямої ноги може викликати больовий синдром у звʼязку з 

натягненням довгих мʼязів спини. 

Лікувальна гімнастика направлена на поліпшення кровообігу в області 

пошкодження, з метою стимуляції процесів регенерації, попередження атрофії 

мʼязів шиї, плечового поясу і верхніх кінцівок, зміцнення мʼязів тулуба, 

відновлення правильної постави і навику ходьби. У заняття включають 

загальнозміцнюючі вправи, що охоплюють всі групи мʼязів, виконування в 

початковому положенні лежачи, сидячи і стоячи (з опорою об спинку стільця, 

ліжка). Використовують вправи з легким опором. Для зміцнення мʼязів шиї і 

плечового поясу рекомендуються ізометричні напруги мʼязів тривалістю спочатку 

2-3 с, потім ‒ 5-7 с. Процедуру виконують 3‒4 рази протягом дня. Тривалість 

заняття складає 15‒20 хвилин. 
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Через 8‒10 тижнів знімають фіксуючу гіпсову повʼязку. Лікувальна гімнастика 

в цей період направлена на зміцнення мʼязів шиї, плечового поясу і верхніх 

кінцівок, відновлення рухів в шийному відділі хребта. 

У перші дні після припинення іммобілізації, для усунення додаткового 

вертикального навантаження на шийний відділ хребта, заняття проводять тільки в 

початковому положенні лежачи, потім сидячи і стоячи. Використовують 

ізометричні напруги мʼязів шиї, плечового поясу і верхніх кінцівок, статичне 

утримання кінцівок (5‒7 с), активні динамічні вправи для всіх суглобів і мʼязових 

груп. Призначають масаж комірної зони мʼязів спини і верхніх кінцівок. 

Надалі в заняття включають вправи, направлені на збільшення мобільності 

хребта (нахили, повороти голови і тулуба), виконувані хворим в початковому 

положенні лежачи і сидячи. Широко використовують вправи на координацію 

рухів, на вироблення відчуття рівноваги, нормалізацію постави і ходу. 

Хірургічне лікування. Після операції хворого укладають на функціональне 

ліжко в положенні лежачи на спині. Голову і шию фіксують з обох боків 

мішечками з піском. 

У перші 2 дні в заняття включають загальнотонізуючі і дихальні вправи. 

Вправи для нижніх кінцівок виконують в полегшених умовах з пересуванням ніг 

по площини ліжка (згинання і розгинання в колінних суглобах, відведення і 

приведення, тильне і підошовне згинання стоп і т.д.). Рекомендуються вправи для 

дистальних відділів верхніх кінцівок, підведення тазу з опорою на лопатки і 

стопи. 

Протипоказані рухи в проксимальних відділах верхніх кінцівок, плечового 

поясу і шиї. 

На 3‒4-й день виконують ті ж вправи з більшою амплітудою і числом 

повторень. Рухи ногами проводять поперемінно, без полегшення. У заняття 

включають ізометричні напруги мʼязів тулуба, тазового поясу, стегна і гомілки. 

Статичні дихальні вправи чергують з динамічними. 

На 5‒7-й день при задовільному стані після лікувальної гімнастики хворому 

накладають фіксуючий комір типу Шанцю і кілька разів протягом дня 

«досаджують» в ліжку. 

З 7‒10-го дня лікувальна гімнастика направлена на поліпшення діяльності 

серцево-судинної і дихальної систем, зміцнення мʼязів тулуба, плечового поясу і 

кінцівок, прискорення регенерації у області операції. На 7‒8 день після операції 

хворого переводять у вертикальне положення, заняття доповнюють вправами, які 

виконують в початковому положенні стоячи у ліжка (відведення і приведення 

ноги, напівприсідання, нахили в сторони і назад, ротаційні рухи тулубом і т.д.), 

руху головою, ізометричні напруги мʼязів шиї і плечового поясу. Після підйому 

хворого з ліжка дозволяється дозована ходьба в межах палати, а потім і 

відділення. 

З 10-го дня до виписки із стаціонару, лікувальна гімнастика сприяє 

подальшому тренуванню мʼязів верхніх кінцівок і тулуба, відновленню 

працездатності хворого. Заняття проводять в гімнастичному залі груповим 

методом в початковому положенні лежачи на спині, сидячи і стоячи. У процедуру 

включають вправи з гімнастичними снарядами, у гімнастичної стінки. 
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На 14‒16 день за відсутності протипоказань, хворого виписують із стаціонару, 

заздалегідь наклавши йому краніоторакальну гіпсову повʼязку. Хворому 

рекомендуються фізичні вправи, що тренують серцево-судинну і дихальну 

систему, зміцнюючі всі групи м'язів, дозована ходьба. Ізометричні напруги мʼязів 

шиї і плечового поясу включають в заняття не раніше ніж через 4‒5 тижнів після 

операції. 

Лікувальний масаж призначається з 2‒5 дня після перелому хребта. У 

першому періоді реабілітації застосовують масаж нижніх кінцівок для 

попередження тромбоемболії, для активізації кровообігу і лімфотока. Масажують 

також мʼязи живота, що сприяє зменшенню вірогідності появи атонічного замку. 

У другому періоді реабілітації хворому показаний масаж спини. У третьому 

періоді реабілітації, за 2‒2,5 тижні, перш ніж хворому можна буде вставати, 

проводять масаж нижніх кінцівок для підвищення тонусу м'язів, підготовці до 

ходьби. При переломах шийного відділу хребта, після зняття напівкорсету, 

масажують шию і плечовий пояс. Застосовуючи погладжування, легкі розтирання 

і розминання. Лікувальний масаж кінцівок проводиться у положенні пацієнта 

лежачи. Масажні рухи проводять по ходу лімфатичних судин, по напряму до 

підколінним і паховим лімфатичним вузлам. Лікувальний масаж ніг включає 

масаж тазового поясу і власне ніг. 

Цей метод масажу застосовується як при переломі шийного відділу хребта, так 

і при переломі грудного і поперекового відділу. 

Застосування засобів фізіотерапії переслідує мету знеболення і нормалізації 

репаративної регенерації пошкоджених тканин. Лікування хворих із стабільними 

компресійними переломами хребта проводять по поширеному функціональному 

методу.  

 

УДК 373.3:796.01 

Катерина Коперлян 

 

ВПЛИВ ДОДАТКОВИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ФІЗИЧНУ 

ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ УЧЕНИЦЬ 10-Х КЛАСІВ 

 

У нашому дослідженні були задіяні дівчатка десятикласниці, яких було 

поділено на дві групи – контрольну групу (КГ), до складу якої входило 12 осіб та 

експериментальну групу (ЕГ) – 14 дівчат.  

Учениці, що навчались в КГ двічі в тиждень після уроків відвідували 

різноманітні спортивні гуртки, а на планових уроках фізичної культури –

займалися за навчальною шкільною програмою. На початку та по завершенню 

навчального року з ними було проведено комплексний тест оцінки стану фізичної 

підготовленості. 

Дівчатка, які входили до експериментальної групи на початку навчального 

року записалися до туристичного гуртка і тричі на тиждень займалися після 

занять у школі. На уроках фізичної культури вони займалися за навчальною 

шкільною програмою, окрім того, для удосконалення навичок туристичної роботи 

отримуваної під час відвідування гуртка, відводилося до 10 хв на кожному уроці. 
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Загалом учениці ЕГ займалися фізичною культурою 5 разів в тиждень (2 уроки в 

сітці годин і 3 заняття у другій половині дня), контрольної – 2 рази в тиждень на 

уроках та 2 рази в другій половині дня. 

Протягом навчального року в ЕГ організовані заняття з туризму проводилися 

на свіжому повітрі і лише в негоду у гімнастичному залі. У спекотні сонячні дні, 

коли зростала сонячна активність, захищали учнів від потрапляння на них 

прямого сонячного проміння, рекомендували їм прикривати голову кепками. Під 

час вітру заняття на свіжому повітрі обмежували. 

Заняття складались з трьох частин і його тривалість коливалася від 45 до 60 

хвилин. До першої частини входили загальнорозвиваючі вправи, біг з 

прискоренням, стрибки; до другої: біг, стрибки, естафета, спеціальні вправи, 

вивчення та удосконалення туристичних навичок, спортивні та рухливі ігри; до 

третьої – спокійний біг, повільна ходьба, дихальні вправи, вправи на 

розслаблення. 

З учнями ЕГ також двічі на рік було проведено тестування – на початку та по 

завершенню експерименту.  

Наприкінці експериментального дослідження ми провели повторне тестування 

старшокласників КГ та ЕГ. Із старшокласниками було проведено ряд тестів: біг на 

30 м, біг на 2000 м, нахили тулуба вперед з положення сидячи, підтягування на 

низькій перекладині, «човниковий біг» 4х9 м, стрибки у довжину з місця. 

Показники розвитку фізичних якостей дівчат по завершенню експериментальної 

роботи представлені в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

Середні показники фізичної підготовленості  

дівчат 10-х класів по завершенню експерименту (m±) 

Гр

упа 

Стать Біг на 

30 м 

(с) 

Біг на 

2000 м 

(хв., с) 

Нахил

и 

тулуба 

вперед 

(см) 

Підтягуван

ня на 

перекладин

і (разів) 

«Човнико

вий біг»  

4х 9 м (с) 

Стрибки 

в 

довжину 

з місця 

(см) 

ЕГ Жін. 
4,9±0,0

3 

10,41±0,3

5 

+17±0,

4 
18±0,47 10,3±0,04 192±4,2 

КГ Жін. 
5,1±0,0

5 

11,14±0,3

8 

+15±0,

6 
15±0,31 10,8±0,03 189±4,7 

 

Середні показники фізичної підготовленості дівчаток 10-х класів по 

завершенню експерименту, які навчалися в КГ та ЕГ суттєво відрізнялися.  

Середні результати тестів наступні: біг на 30 м у дівчат становить 4,9 с та 

5,1 с.; біг на 2000 м – ЕГ 10,41 хв та КГ – 11,14 хв.; нахили тулуба вперед – ЕГ – 

17 см та КГ – 15 см.; підтягування на низькій перекладині ЕГ – 18 разів та КГ – 15 

разів; «човниковий біг» 4х9 м відповідно ЕГ – 10,3 с та КГ – 10,8 с.; стрибок у 

довжину з місця – ЕГ – 192 см та КГ – 189 см. 

У результатах тестувань у КГ по завершенню експериментальної роботи в 

порівнянні з аналогічними тестуваннями на початку навчального року позитивних 

змін не спостерігали. Результати здачі тестів по завершенню експериментального 
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дослідження в ЕГ у порівнянні з початком роботи значно зросли. Переважна 

більшість дівчат наприкінці навчального року з усіх видів випробувань отримали 

2 бали, що відповідно до вимог оцінювання навчальних досягнень у системі 

загальної середньої освіти становило 12 балів. Суттєвих відмінності між 

отриманими балами на початку та по завершенню експерименту в контрольній 

групі не спостерігалося.  

Результати даних тестувань, проведених з ученицями 10 класів ми звели в 

табл. 1.2 

Таблиця 1.2 

Результати тестувань учениць 10 класів з усіх видів випробувань  

по завершенню експериментальної роботи, % 

 

Фізичні якості та вправи 

Групи 

ЕГ КГ 

Стать 

Дівчата Дівчата 

Бали 

2 1 2 1 

Біг на 30 м 69,8 30,2 36,3 63,7 

Біг на 2000 м 57,7 42,3 32,4 65,6 

Нахил тулуба 59,5 40,5 59,3 40,7 

Підтягування на перекладині 58,9 41,1 38,9 61,1 

«Човниковий біг» 4х9 м 78,4 21,6 59,5 40,5 

Стрибки у довжину з місця 85,0 15,0 67,3 32,7 

 

З табл. 1.2 бачимо, що в ЕГ відбулися протягом навчального року значні 

позитивні зміни. При здачі тесту стрибок у довжину з місця 1 бал зафіксовано на 

початку експерименту у дівчат 35,0%, а по завершенню – 15,0%; 2 бали на 

початку експериментальної роботи відповідно у дівчат 65,0% ЕГ, по завершенню 

– 85,0%. 

Тест «човниковий біг» 4х9 м: 1 бал зафіксовано на початку навчального року в 

дівчат 43,7% ЕГ, в кінці навчального року – 21,6%; 2 бали на початку навчального 

року відповідно 56,3% ЕГ, в кінці навчального року – 78,4%.  

Нахили тулуба вперед з положення сидячи: 1 бал зафіксовано на початку 

експерименту у дівчат ЕГ – 40,5% , по завершенню – в 40,5%; 2 бали зафіксовано 

на початку експерименту в 59,5% дівчат ЕГ, по завершенню – в 59,5%. 

Біг на 30 м: 1 бал на початку експериментально-дослідної роботи отримали 

63,8 % дівчат ЕГ, по завершенні – 30,2 %; 2 бали зафіксовано на початку 

експериментально-дослідної роботи в 36,2 % дівчат ЕГ, по завершенню – 69,8 %.  

Найгірші результати отримали під час здачі тесту по визначенні силових 

якостей – підтягування на низькій перекладині: 1 бал отримали на початку 

навчального року 71,9% дівчат ЕГ, в кінці навчального року – 41,1% дівчат; 

2 бали зафіксовано на початку навчального року в 28,1 % дівчат ЕГ, в кінці – 

58,9 %.  
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Найгірші результати учениці показали також під час кросу на 2000 м. 

Відповідно 1 бал на початку експерименту отримали 77,6% дівчат ЕГ, по 

завершенні – 30,2%; 2 бали на початку експерименту зафіксовано в 22,4 % дівчат 

ЕГ, по завершенні – в 69,8%.  

За результатом експерименту ми можемо зробити наступні висновки. По-

перше, додаткові заняття фізичною культурою у поєднанні з використанням 

оздоровчої дії природних факторів середовища дали переконливо виражене 

поліпшення рівня фізичної тренованості учениць старших класів. По-друге, за 

основними показниками фізичної підготовленості дівчатка, які систематично 

відвідували туристичний гурток, переважали своїх ровесниць. По-третє, 

використання вільного часу учениць для організації додаткових занять фізичною 

культурою під керівництвом учителів на свіжому повітрі та застосування 

самостійних занять вдома сприяли підвищенню фізичної підготовленості 

учнівської молоді. 

 

УДК 614.215(477.82) 

Олена Кузьменко 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САНАТОРІЙ МАТЕРІ ТА ДИТИНИ 

“ПРОЛІСОК”» ЯК ОЗДОРОВЧИЙ, ЛІКУВАЛЬНИЙ ТА 

ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЗАКЛАД ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ НА ВОЛИНІ 

 

Cанаторно-курортні організації здійснюють лікувальний процес переважно 

природними лікувальними засобами. До них відносяться санаторії, пансіонати з 

лікуванням, водолікарні, санаторії-профілакторії. 

Санаторій  це лікувально-профілактичний заклад для лікування та 

оздоровлення за допомогою природних факторів (клімат, мінеральні води, 

лікувальні грязі, морські купання, сонцелікування тощо) у сполученні з 

дієтотерапією, фізіотерапією, медикаментозним лікуванням та іншими заходами. 

Існують санаторії загального типу і спеціалізовані  відповідно до певних груп 

захворювань. 

Для організації санаторно-курортного лікування необхідно, перш за все, вдало 

вибрати місцевість. Не кожен географічний район або місцевість можуть 

претендувати на розвиток в них курортної зони. Для того, щоб створити таку 

зону, треба мати певний комплекс умов. 

Санаторій матері та дитини «Пролісок» знаходиться на території 

регіонального ландшафтного парку, в екологічно чистій зоні, приймає на 

лікування та відпочинок дітей та дорослих. В оточенні соснового бору, на березі 

великого водного плеса стоять три спальні корпуси в яких 109 комфортабельних 

номерів та 13 сімейних котеджів, лікувальний та водолікувальні корпуси з 

сучасним обладнанням, басейн, термальний басейн з мінеральною водою. 

Санаторій займає територію 8 га Ківерцівського національного природного парку 

«Цуманська Пуща». 

Гордість санаторію  власне джерело з цілющою мінеральною водою. У 

санаторії можна пройти медичне обстеження і отримати необхідне лікування. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F
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«Пролісок» має унікальні сучасні діагностичну та лікувальну бази. Клінічні 

обстеження здійснює акредитована по вищий категорії лабораторія. А 

інструментальні дослідження проводяться на сучасному обладнанні. У 

лікувальному комплексі санаторію запроваджено більше шістдесяти 

різноманітних процедур. 

Показаннями для лікування є хвороби опорно-рухового апарату, ендокринної 

та нервової системи, захворювання органів травлення та органів дихання. 

Робота здравниці організується, як правило, по безперервному графіку заїздів 

протягом усього року з термінами перебування від 10 до 24 календарних днів.  

Усі проведені клімато-бальнео-фізіотерапевтичні процедури відзначаються в 

курортній книжці. Лікар-куратор систематично стежить за періодичністю 

процедур, їх ефективністю. Періодично проводить необхідні лабораторні, клініко-

функціональні та інші дослідження, при необхідності вносить корекцію в 

курортну терапію, відзначає характер адаптації хворого до кліматичних і бальнео-

фізіотерапевтичним факторів курорту. 

Незважаючи на різноманітність лікувальних комплексів, кожному хворому 

призначають строго індивідуальне лікування, адекватне реактивності різних 

функціональних систем при тих чи інших формах і стадіях захворювання, а також 

загальному стану. 

Санаторно-курортне лікування ‒ один з етапів комплексної терапії хворого. З 

цієї точки зору, основним завданням санаторного лікування є відновлення і 

компенсація порушених функцій на основі нормалізації і підвищення, власних 

захисно-пристосувальних механізмів. Безпосередні результати санаторно-

курортного лікування враховуються лікуючим лікарем санаторію.  

Тісно взаємодіючими один з одним функціями лікувально-профілактичної 

діяльності «Проліску» є: 

 оздоровча (санаторно-курортне лікування);  

 реабілітаційна; 

 превентивно-валеологічна (профілактика здорового способу життя); 

 рекреаційно-анімаційна. 

Кожна функція вимагає своїх специфічних технологій, які тим не менше 

повинні застосовуватися тільки комплексно. У лікувальних функціях пріоритет 

віддається природним лікувальним факторам і нетрадиційним методам, 

спрямованим на розширення резервів здоровʼя; в рекреаційних функціях-циклам 

занять, підвищує духовне здоровʼя і моральні орієнтири суспільства. 

У санаторії матері та дитини «Пролісок» вплив лікувальних процедур 

поєднується з потужним впливом на організм усіх природних умов. Сюди 

відносяться тривале перебування на повітрі, позитивний вплив ландшафту, 

ароматів оточуючих квітників, ліси, активний руховий режим (чергування спокою 

і дозованого руху, прогулянки, екскурсії, походи). 

Обовʼязковими елементами санаторно-курортного лікування є ранкова 

гігієнічна гімнастика, лікувальна гімнастика, дозована ходьба, рухливі спортивні 

ігри. Як правило, хворі та відпочиваючі здійснюють прогулянки й екскурсії, 

катаються на човнах. Організовуються інші види активного відпочинку ‒ великий 

теніс, риболовля, рафтинг, походи в  ліс, кінні прогулянки. 
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Ученими встановлено, що відсутність необхідного мінімуму руху веде до 

розвитку ряду обмінних захворювань (ожиріння, подагра, жовчна та 

нирковокамʼяна хвороба та ін.), розвиваються функціональні, а потім і органічні 

порушення серцевої діяльності. 

Під впливом же фізичних вправ в організмі розгортаються психічні, 

фізіологічні, біохімічні процеси, що позитивно впливають на функціональний 

стан основних систем, органів. 

Комплекс процесів, що виникають у відповідь на фізичні навантаження, 

знаходиться в залежності від віку, статі, тренованості, особливостей 

захворювання, обсягу й інтенсивності вправ. Пристосувальні зміни при цьому 

захоплюють весь організм, забезпечуючи більш узгоджене функціонування 

органів. У ході занять удосконалюються сила, рухливість і врівноваженість 

процесів збудження в центральній нервовій системі, знижується або знімається 

патогенний гальмування, формуються нові системи тимчасових зв'язків, що 

сприяють утворенню рухових навичок і реакцій з більш високим рівнем 

функціонування фізіологічних систем. 

Найбільш значного впливу піддається серцево-судинна система. У мʼязі серця 

зростає інтенсивність окислювальних процесів, збільшується використання 

джерел енергії, принесених кровʼю, підвищується еластичність судин, 

посилюються скорочення серцевого мʼяза. 

Під впливом фізичних вправ поліпшується координація між вентиляцією 

легень і кровообігом, оптимальної стає частота дихання, організм краще 

забезпечується киснем. 

Глибокі зміни відбуваються і в інших органах. У печінці збільшуються запаси 

глікогену, зростає активність ферментів, зміцнюється звʼязковий апарат, 

збільшуються маса і обʼєм мʼязів. 

Таким чином, активний руховий режим є важливим фактором нормалізації 

порушених або ослаблених внаслідок захворювання або нераціонального способу 

життя найважливіших фізіологічних процесів, фактором відновлення нормальної 

їх регулювання з боку центральної нервової системи. У цьому відношенні фізична 

активність діє в тому ж напрямку, що і тренування механізмів регуляції обміну 

тепла в організмі. Обидва ці фактори сприяють придушенню патологічних 

звʼязків, що створилися в результаті захворювання, і відновленню нормальної 

реактивності організму. 

Плавання є особливою формою ЛФК в санаторії «Пролісок», що дозволяє 

широко варіювати величину навантаження від перебування у воді без рухів до 

плавання з максимальною швидкістю. Обсяг вимірюється довжиною дистанції і 

тривалістю плавання. Інтенсивність ‒ величиною і характером змін з боку 

основних систем організму і швидкістю плавання. Хворим з тренувальним 

режимом плавання рекомендується при температурі води 20°С і вище, щадного  

24°С і вище. 

Правильно побудований режим фізичної рухливості створює у хворих і 

відпочиваючих позитивний емоційний настрій, впевненість в успішному 

результаті лікування. 
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Реабілітацію опорно-рухового апарату санаторій «Пролісок» проводить за 

допомогою системи тренажерів «David concept» – єдиної методики в Україні, 

що дозволяє реалізувати строго індивідуальний підхід у розробці програм 

зміцнення хребта та реабілітації суглобів. Це стає можливим завдяки точному 

комп’ютерному тестуванню мускулатури хребта і суглобів пацієнта. Базуючись 

на результатах тестування формується максимально адаптований індивідуальний 

план реабілітаційних тренувань. 

Також серед заходів реабілітації хребта є ударно хвильова терапія це вплив 

ударних хвиль на болеві зони в м’яких тканинах, що знаходяться навколо кісток. 

Такий апарат викликає подразнення нервів, що обумовлює підвищення порогу 

чутливості зі стійким зниженням больового синдрому. 

Суха витяжка – тракційна терапія, пасивні та активні витягнення хребта за 

допомогою використання спеціальних блоків, кілець, поясів. Призначена для 

здійснення осьового дозованого витягування і вібраційно-механічного впливу на 

м’язово-зв’язкову систему та сегменти хребта, а також суглобів, в ході 

реабілітаційних та профілактичних заходів. 

Реабілітаційна кінетотерапія ‒ лікування здійснюється за допомогою 

реабілітаційної клітки з підвісною системою. Представляє собою засоби, що 

допомагають пацієнтам «звільнитися» від ваги власного тіла за допомогою 

спеціальної підвісної системи, та навантаження опорно-рухового апарату для 

відновлення амплітуди руху, нормалізації тонусу м’язів та збільшення їхньої 

сили. Та засоби що сприяють пасивному або активному відновленню рухомості 

рук та ніг. 

До бальнеологічних процедур закладу відноситься: 

Підводна витяжка ‒ апаратний метод ефективного лікування захворювань 

хребта та суглобів людини, який добре себе зарекомендував і успішно 

застосовується. Підводне витягування є продуктивною і успішною методикою.У 

результаті такої процедури усувається компресія защемленого спинномозкового 

корінця (корінцевий синдром), в тому числі защемлення сідничного нерва, 

збільшується відстань між хребцями, що приводить до втягування міжхребцевого 

диска та відновлення його живлення і є важливою складовою в процесі лікування 

міжхребцевої грижі. При цьому знімається біль в спині та лікується протрузія чи 

міжхребцева грижа і створюються умови для виправлення зміщення хребців. 

Підводний душ-масаж ‒це лікувально-профілактична процедура, в основі якої 

лежить масаж тіла людини, зануреної в ванну з водою, струменем води під 

тиском. В основі дії підводного душу-масажу лежить температурний і механічний 

ефект. Підводний душ-масаж підсилює кровопостачання шкіри, підвищує діурез і 

обмін речовин, активує трофічні процеси, покращує тургор шкіри. 

Душ Шарко – це струменевий душ, за допомогою якого на тіло під великим 

тиском направляється по черзі спочатку гаряча, а потім холодна вода. Ця 

процедура позитивно впливає не тільки на загальний фізичний стан організму, але 

також сприяє зняттю стресу, психічної напруги і підняттю настрою.  

Циркулярний душ  має загальнозміцнюючу і тонізуючу дію, підвищує 

емоційну і фізичну активність, підвищує обмінні процеси, сприяє виведенню 

шлаків і токсинів, активно впливає на розщеплення жирів (особливо ефективно 
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при целюліті), збільшує приплив крові до всіх внутрішніх органів, підвищує тонус 

шкіри. Відпускають процедуру циркулярного душу за допомогою системи тонких 

вертикальних трубок з дрібними дірочками на внутрішній поверхні, розміщених 

по кругу і замкнутих зверху і знизу неповним кільцем. Через ці отвори вода різної 

температури під тиском прямує на тіло пацієнта, подразнюючи периферичні 

рецептори. 

Висхідний душ «Аквапедіс» ‒ зміцнює м’язи анального сфінктера, промежини, 

покращує кровообіг, посилює перистальтику кишківника при хронічних колітах і 

функціональних розладах кишківника, тонізує зону статевих органів і підвищує 

тонус мускулатури. Показаний висхідний душ для лікування геморою, хронічної 

анальної тріщини, закрепів, нічного нетриманні сечі, при порушеннях статевої 

функції, простатиті. 

Душ ВІШІ позитивно впливає на нервову систему, надає лімфодренажной дію, 

покращує кровообіг і м’яко стимулює рефлекторні зони. Процедура полягає у дії 

на тіло теплих струменів, що нагадують ласкавий літній дощ. Ці струмки 

створюють слабкий тиск, і на поверхні шкіри утворюється так звана зона 

підвищеної іонізації, завдяки чому поліпшується кисневий обмін. Рецептори 

шкіри дратуються від механічного та температурного впливу, кровообіг 

покращується, а напруга спадає. 

 

УДК 37.037-057.874 

Любов Левандовська, Олександр Гурковський 

 

РІВЕНЬ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІА-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ 

АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО 

ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДЕПРИВАЦІЄЮ СЕНСОРНИХ СИСТЕМ 

 

Актуальність. Процес інформатизації сучасного суспільства зумовлює 

необхідність наукового обґрунтування умов використання мультимедійних 

технологій в освіті [5, 6, 7]. 

На сучасному етапі розвитку наша країна перебуває в стані, коли проблеми 

осіб з інвалідністю відходять на другий план, а особливо діти не отримують 

необхідної уваги, підтримки та піклування з боку держави. Тому питання 

соціальної адаптації осіб з інвалідністю загострюється й привертає все більшу 

увагу світової спільноти [8]. Упровадження інформаційних технологій, зокрема 

мультимедіа-засобів, в освіту є однією з ключових проблем стратегічного 

планування як на національному, так і на глобальному рівні, та являє собою 

ефективний шлях модернізації системи адаптивного фізичного виховання (АФВ) 

зокрема. 

Мета. Систематизувати знання та результати практичного досвіду з питань 

використання інформаційних технологій, спрямованих на підвищення 

ефективності процесу АВФ дітей молодшого шкільного віку з депривацією 

сенсорних систем. 

Методи. Молодший шкільний вік особливий у системі шкільного навчання як 

основний період здобуття соціального досвіду [2, с. 8]. Ґрунтуючись на тому, що 
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АФВ для слабкочуючих дітей молодшого шкільного віку має велике значення як 

важливий корекційно-виховний засіб переборення вад фізичного розвитку й 

відіграє значущу роль у розвитку особистісних якостей, а саме пізнавальних 

процесів, З.Х. Насраллах [4] під керівництвом В. О. Кашуби розроблено 

інформаціно-методичну систему «Osanka».  

У роботі А. А. Дяченка [3], у якій під керівництвом В. О. Кашуби розроблено 

технологію корекції порушень постави дітей молодшого шкільного віку з 

послабленим зором. Вона складається з кількох блоків і також включає в себе 

технології аудіопрограми «Школа постави». 

Аудіопрограма «Школа постави» розроблена, ґрунтуючись на тому, що АФВ 

для дітей молодшого шкільного віку має величезне значення не лише як важливий 

корекційно-виховний засіб подолання дефектів фізичного розвитку, але й відіграє 

значиму роль у розвитку особистісних якостей [3]. 

У процесі реалізації технології формування статодинамічної постави дітей 

молодшого шкільного віку з вадами слуху в процесі адаптивного фізичного 

виховання К.В. Бурдаєв [1] використовував методи навчання, ураховуючи 

особливості сприйняття дітьми навчального матеріалу, певний запас знань і вмінь, 

наявність попереднього рухового досвіду. На уроках фізичної культури вчителі 

знайомили школярів за допомогою розробленої фахівцем мультимедіа-презентації 

зі значенням використання фізичних вправ для покращення здоровʼя та 

формування правильної постави. 

Висновок. Більшість дослідників вважає мультимедіа потужним й ефективним 

інформаційним засобом. На підставі всебічної рефлексії наукової літератури 

доведено, що мультимедіа являє собою не лише інформаційні, але й 

комунікаційні ресурси, що впливають на суспільство, а також дає змогу 

ефективно організовувати процес навчання й виховання. Незважаючи на 

безапеляційний факт широкого застосування мультимедійних-засобів у процесі 

АФВ дітей молодшого шкільного віку з порушенням слуху, відчутний дефіцит 

доступних широкому користувачеві освітніх мультимедійних засобів і програм. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ЕКЗОСКЕЛЕТУ У ПОЄДНАННІ  

ЗІ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ 

 

Екзоскелет – пристрій для людей з проблемами опорно-рухового апарату, 

призначений для поповнення втрачених функцій, збільшення сили мʼязів і 

розширення амплітуди рухів за рахунок зовнішнього каркаса і привідних 

елементів. 

Екзоскелет діє як своєрідний підсилювач, що розширює, зміцнює або 

відновлює людські здібності. Тому, ідея посилити людський скелет і м’язи до 

рівня людиноподібного робота спрямована на те, щоб в найменших подробицях 

повторювати і одночасно багаторазово збільшувати м’язові зусилля, або 

відновлювати втрачені функції. 

На сьогодні в Україні трапляються лише поодинокі дослідження з розробки 

екзоскелетів, які спрямовані на допомогу особам, що мають складнощі зі 

здоров’ям. 

Для людей інвалідів екзоскелет нині використовується в основному для 

реабілітації і в меншій мірі для абілітації (система заходів та соціальних послуг, 

спрямованих на опанування особою знань і навичок, необхідних для належного 

проживання в соціальному середовищі – уміння здійснювати 

самообслуговування). Проте, соціальній значущості самообслуговування за 

допомогою екзоскелета держава не приділяє належної уваги в розробці та 

конструюванні, не надає розширення його можливостей для адаптації інвалідів до 

повсякденного життя, без яких людина з вадами не може самостійно здійснювати. 

Зараз багато приватних компаній і науково-дослідні організації займаються 

розробкою екзоскелетів. 
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У ряді країн (Ізраїль, США, Канада, Англія, Німеччина та інші європейські 

країни), де пріоритетними є соціальні проекти, що дозволяють заповнювати 

втрачені функції та здійснювати фізичну та соціальну абілітацію. Ці країни здатні 

продавати свій продукт по всьому світу. Це дорогі апарати, ціна яких коливається 

в межах 40000‒120000 доларів США. 

Роботизовані костюми – це справжнє нововведення в медичних технологіях. 

Пацієнти, які перенесли серйозні травми хребта і кінцівок, паралізовані після 

інсульту люди можуть використовувати екзоскелет для поліпшення якості свого 

життя. Але, звичайно, не всі можуть дозволити собі такий терапевтичний прилад, 

так як середня вартість медичного екзоскелета – 80 тисяч доларів США. 

Придбати собі екзоскелет за таку ціну для самобслуговування, особливо в 

нашій державі, проблематично. 

Основна причина виготовлення екзоскелетів у нашій державі для особистого 

користування інвалідів криється в технологічній базі, що не дозволяє розвивати 

такі проєкти і брак фінансування. Українські ентузіасти за власні кошти, або 

якусь частку спонсорських, намагаються просувати свої проєкти і розробки. Але 

бюрократична машина гальмує процес розвитку власних розробників і стартапів в 

нашій країні. 

Прикладом такого відношення держави до власних розробників і стартапів є 

молодий Антон Головаченко, який зізнається, що в Україні цей процес йде дуже 

повільно і «втримати наших іноваторів тут практично неможливо, оскільки є 

багато країн, в які вони можуть поїхати» [2]. 

Розроблена ним програма екзоскелета налаштовується під потреби кожної 

людини й допомагає їй пересуватися. Управляється він за допомогою нейрошлема 

або нейробраслетів. У комплектацію екзоскелета входять сенсори, сервоприводи, 

контролери та ПЗ, яке налаштовується за 5 хв відповідно до особливостей 

пацієнта. Конструкція UniExo складається з роботизованих елементів, 

серводвигунів, датчиків і програмного блоку управління. Саме через блок 

управління на мові С або NXT відбувається програмування екзоскелета на певну 

програму реабілітації. 

Також такий екзоскелет є найдешевшим у світі. Вартість виробництва однієї 

частини екзоскелету коливається в діапазоні від 4 000 до 15 000 доларів, 

включаючи компоненти з пластику та металу, серводвигуни, стабілізатори, 

програмний блок і сенсори. У світі подібних пристроїв немає і це недорого. А 

завдяки 3D-принтеру можна домогтися зменшення вартості виробництва. 

Основна цінність екзоскелета полягає в тому, що він допомагає людині 

відтворювати характерні саме для неї біомеханічні функції частин тіла, 

стимулюються м’язи для відновлення повноцінних рухів кінцівок. 

Розвиток робототехніки, штучного інтелекту та доповненої реальності дає 

можливість користувачам екзоскелетів не тільки збільшити фізичну силу, але і 

прискорити освоєння нових навичок. Більш того, очікується, що екзоскелети 

стануть подобою одягу. 

Фахівці ATOUN, дочірнього підприємства Panasonic, недавно виклали своє 

бачення, як буде розвиватися робототехніка в найближчому десятилітті. Зокрема, 

японські розробники впевнені, що в найближчі роки людство очікує поширення 
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екзоскелетів в повсякденному житті. Розвиток робототехніки, штучного інтелекту 

та доповненої реальності дасть можливість користувачам екзоскелетів не тільки 

збільшити фізичну силу, але і прискорити освоєння втрачених і нових навичок [4]. 

Японські Фахівці ATOUN працюють над технологією штучного інтелекту 

екзоскелетів, які прийдуть на допомогу як працюючим у різноманітних сферах 

діяльності, так і  інвалідам у вигляді одягу.  

Передбачається, що така система штучного інтелекту у вигляді одежі зможе в 

реальному часі відстежувати різницю між необхідними і поточними 

можливостями і компенсувати її за рахунок ресурсів екзоскелетного одягу. 

Дослідники з Університету Ватерлоо в Канаді продемонстрували роботу з 

екзоскелетами і протезами, в яких використовуються камери і технології 

штучного інтелекту. Вони дозволяють екзоскелет природніше імітувати рухи 

людини, пише Tech Crunch [5]. 

Проекті ExoNet спрямовує свою роботу над використанням відео, за 

допомогою якого зняте відео переносною камерою миттєво обробляється 

штучним інтелектом з технологією глибинного навчання. Такий екзоскелет з 

використанням відео допоможе людині адаптуватися і коригувати свої рухи в 

залежності від навколишнього середовища. Наприклад, орієнтуватися не лише на 

рівній місцевості, але й адаптуватися до середовища (пересічена місцевість, 

перешкоди, сходи тощо).  

Основна ідея полягає в тому, щоб алгоритм штучного інтелекту імітував те, як 

ходять здорові люди в даному оточенні, і щоб система могла перемикатися між 

різними режимами ходьби без необхідності ручного управління. 

Усе більше вчені працюють над інтерфейсом мозок-машина, що дозволяє 

управляти екзоскелетом силою думки. Яскравий приклад тому – нещодавно 

розроблений інтерфейс мозок-компʼютер з Корейського університету та 

Технічного університету Берліна. 

Застосування екзоскелета для людей з вадами здоров’я – збереження кращих 

варіантів рухів для подальшого відтворення. Важливо, що повторити збережені дії 

можна буде навіть у випадку, коли фізичні можливості людини змінилися.  

Розробка і створення екзоскелета вимагає пошуку компромісів між багатьма 

параметрами: сила руху і точність; різноманітність маніпуляцій і швидкість їх 

виконання; складність конструкції і її надійність; маса апарату і період 

автономної роботи. Ті розробки, які зʼявилися вже в 21-му столітті, вселяють 

тверду впевненість, що в доступному для огляду майбутньому інвалідні коляски 

стануть анахронізмом. Їм на заміну прийдуть екзоскелети найширшого 

призначення. 

Але на шляху до масового впровадження в наше життя екзоскелети повинні 

подолати ряд проблем, в тому числі і високу вартість. Впевненість полягає в тому, 

що в майбутньому ці пристрої будуть більш доступними для звичайних людей і 

стануть звичним явищем, як комп'ютери та мобільні телефони, забезпечуючи нам 

життя на новому технологічному рівні. 
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ДИНАМІКА ПОРУШЕНЬ РЕФРАКЦІЇ У ШКОЛЯРІВ ПРОТЯГОМ РОКУ 

 

Втрата зору є надзвичайно актуальною проблемою у всьому світі. За даними 

Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), на сьогодні у світі налічується 

45 млн. сліпих людей, з них – 1,5 млн. дітей, 135 млн. мають серйозні порушення 

зору [9]. Майже щохвилини у світі через різні причини одна дитина втрачає зір. 

Масштабність проблеми зумовила прийняття міжна-родної програми ВООЗ 

«VISION-2020: Право на зір», до якої приєдналася й Україна. Мета програми ‒ 

ліквідація сліпоти та слабозорості, які можна попередити [4]. При цьому 

упродовж останніх років значно зросла кількість дітей, що мають патологію 

органа зору і в нашій країні. За даними МОН України, щороку у дітей в Україні 

реєструється 840 тис. випадків вперше виявлених офтальмологічних захворювань. 

Сьогодні в Україні реєструється один сліпий на 10 000 дитячого населення, що 

корелює з загальносвітовими тенденціями [1; 7; 12], на 1000 дітей припадає 4,3 

дитини із сліпотою (одного або обох очей), і 38,0 із слабкозорістю [2]. Зараз в 

Україні проживає 10,7 тис. сліпих і слабозорих дітей, і кожного року їх кількість 

зростає на 1 тис. [5]. Результати щорічних профілактичних оглядів українських 

школярів засвідчують, що патологія зору відзначається у 14% учнів: найчастіше 

реєструється діагноз міопія (МП), дещо рідше – гіперметропія (ГП), астигматизм 

(АС), косоокість [4]. За час навчання у школі частота виявлення учнів із 

зниженою гостротою зору (ГЗ) у школі зростає у 3–5 разів, і в 11 класі частка 

учнів з офтальмологічною патологією становить 30% [5]. Таке швидке 

прогресуван-ня офтальмологічної патології в наш час є важливою медико-

соціальною проблемою [12]. Ще однією проблемою є дефіцит наукових 

досліджень, пов’язаних з комплексним аналізом різноманітних аспектів 

життєдіяльності осіб з вадами зору та особливостей їх інтеграції в суспільство. 

Освіта як важлива сходинка на шляху успішної самореалізації будь-якої 

особистості відіграє надзвичайно важливу роль у процесі набуття рівноправного 

статусу в суспільстві для дітей, що мають певні фізичні обмеження, фізіологічні 
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патології, у тому числі і з боку зорової системи (ЗС). Тому неуспішність 

порівнюють з її захворюванням, яке треба вчасно діагностувати і вилікувати [8]. 

Метою роботи був аналіз стану рефракції (РФ) школярів за індексом 

контрастної чутливості (КЧ) протягом року. 

Матеріал і методи. З метою стандартизації вікових діапазонів груп учнів 

жіночої та чоловічої статі було використано схему вікової періодизації людини, 

прийняту на VII-й конференції з проблем вікової морфології, фізіології та біохімії 

(1965). З огляду на досліджуваний контингент (діти, підлітки та особи юнацького 

віку, які проходять навчання в середній школі), в наше дослідження були 

включені особи: у віці першого дитинства (дівчата віком 6‒7 років, які складали 

вікову групу Д1, хлопчики віком 6‒7 років – групу Х1), у віці другого дитинства 

(дівчата віком 8‒11 років, які складали вікову групу Д2, хлопчики віком 8‒12 

років – групу Х2), підліткового віку (дівчата віком 12‒15 років, які складали 

вікову групу Д3, хлопчики віком 13‒16 років – групу Х3) та юнацького віку 

(дівчата віком 16‒17 років, які складали вікову групу Д4, юнаки віком 17 років – 

групу Ю) [11]. Дослідження проведено за участю 173 школярів, з яких 90 осіб 

жіночої і 83 особи чоловічої статі, яких було поділено відповідно схеми вікової 

періодизації людини наведеної вище [11]. У всіх учасників дослідження 

визначали КЧ і стан РФ двічі з річним інтервалом. Перше дослідження було 

проведено у 2019 р., наступне – у 2020 р. Обов’язковою умовою участі особи у 

дослідженні 2020 р. було наявність індексу КЧ=2,5 за результатами дослідження 

КЧ 2019 р. 

Учасники дослідження розподілилися за віковими групами наступним чином: 

група Д1 – 19 дівчат, група Д2 – 31 дівчинка, група Д3 – 27 дівчат, група Д4 – 13 

дівчат, група Х1 – 12 хлопчиків, група Х2 – 33 хлопчики, група Х3 – 29 хлопчиків, 

група Ю – 9 юнаків. 

У кожного з обстежуваних визначали КЧ з використанням таблиці 

контрастних оптотипів [10] та ГЗ з використанням таблиць Головіна-Сивцева [6]. 

Вказані показники визначалися для кожного ока окремо. З огляду на відсутність 

істотної різниці між вибірками даних, що отримані при дослідженні правого та 

лівого ока, числові характеристики в роботі представлені виключно за 

результатами досліджень правого ока. Дослідження стану зорового апарату 

виявило наявність астигматизму, не обтяженого іншими порушеннями РФ ЗС 

лише у одної з дівчат групи Д3.  

Значення показника КЧ = 2,5 вважали межею між патологією та нормою, 

значення показника КЧ ≥3,0 вважали таким, що відповідає нормі, а значення 

показника КЧ <2,0 вважали таким, що свідчив про наявність патологічних змін в 

ЗС.  

Проведені дослідження повністю відповідають законодавству України про 

охорону здоров’я, принципам Гельсінської декларації всесвітньої медичної 

асоціації (2013 р.) та Конвенції Союзу Європи щодо прав людини і біомедицини. 

Батьки або родичі кожного пацієнта підписували інформовану згоду на участь у 

дослідженні. Виконавцями дослідження вжито необхідні заходи для забезпечення 

анонімності пацієнтів. 
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Результати досліджень та їх обговорення. Першочергово, у 2019 році, нами 

було проаналізовано школярів жіночої і чоловічої статі за розподілом по різним 

віковим групам. Було виявлено, що за цією характеристикою вибірки осіб різної 

статі статистично значуще не відрізняються χ2(3, n=173)=2,162, p=0,539. 

Ретроспективний аналіз стану ЗС 173 учнів виявив відсутність порушень 

рефракції (ПР) ока у 39,88% школярів (n=69) з індексом КЧ=2,5 (дослідження 

2019 р.). Порушення РФ було виявлено у 60,12% школярів (n=104), серед яких 

виключно АС складав 0,58% (n=1), МП слабкого або середнього ступеня – 33,53% 

(n=58), ГП слабкого або середнього ступеня – 20,23% (n=35). Крім того, 5,78% 

школярів (n=10) мали такі ПР як МП або ГП, які супроводжувалися АС.   

Аналіз стану ЗС тих самих 173 учнів з річним інтервалом (у 2020 р.) виявив 

відсутність ПР ока лише у 34,68 % школярів (n=60), що статистично значуще не 

відрізнялося від минулорічних результатів дослідження χ2(1, n=346)=1,001, 

p=0,317. Порушення РФ було виявлено у 65,32% школярів (n=113), серед яких 

виключно АС складав 0,58% (n=1), МП слабкого або середнього ступеня – 36,99% 

(n=64), ГП слабкого або середнього ступеня – 21,97% (n=38). Крім того, 5,78% 

школярів (n=10) мали такі ПР як МП або ГП, які супроводжувалися АС (Табл.1).   

Ретроспективний аналіз стану ЗС 90 осіб жіночої статі, які брали участь у 

дослідженні виявив відсутність ПР ока у 37,78 % учениць (n=34), що мали індекс 

КЧ=2,5 (у дослідженні 2019 р.). Порушення РФ було виявлено у 62,22% школярок 

різних вікових груп (n=56), серед яких виключно АС складав 1,11% (n=1), МП 

слабкого ступеня – 34,44% (n=31), ГП слабкого або середнього ступеня – 22,22% 

(n=20). Крім того, 4,44% школярок (n=4) мали такі ПР як МП або ГП, які 

супроводжувалися АС.   

Аналіз стану ЗС тих самих 90 учениць з річним інтервалом (у 2020 р.) виявив 

відсутність ПР ока лише у 34,44% школярок (n=31), що статистично значуще не 

відрізнялося від минулорічних результатів дослідження χ2(1, n=180)=0,217, 

p=0,642. Порушення РФ було виявлено у 65,56% учениць (n=59), серед яких 

збільшення кількості і перерозподіл відсотків відбувся лише в групі осіб з МП 

слабкого ступеня і складав 37,78% осіб (n=34). 

Ретроспективний аналіз стану ЗС 83 осіб чоловічої статі, які брали участь у 

дослідженні виявив відсутність ПР ока у 43,17% учнів (n=35), що мали індекс 

КЧ=2,5 (у дослідженні 2019 р.). ПР було виявлено у 57,83% школярів різних 

вікових груп (n=48), серед яких МП слабкого або середнього ступеня зустрічалася 

у 32,53% (n=27), ГП слабкого або середнього ступеня – у 18,07% (n=15). Крім 

того, 7,23% школярів (n=6) мали такі ПР як МП або ГП, які супроводжувалися 

АС.   

Аналіз стану ЗС тих самих 83 школярів з річним інтервалом (у 2020 р.) виявив 

відсутність ПР ока лише у 34,94% учнів (n=29), що статистично значуще не 

відрізнялося від минулорічних результатів дослідження χ2(1, n=166)=0,915, 

p=0,339. ПР було виявлено у 65,06% школярів (n=54), серед яких збільшення 

кількості і перерозподіл відсотків відбувся лише в групах осіб з МП слабкого або 

середнього ступеня до 36,14% (n=30) та з ГП слабкого або середнього ступеня до 

21,69% (n=18). 
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Звертає на увагу факт змін РФ, які відбулися у осіб, які мали при 

минулорічному дослідженні індекс КЧ=2,5 та стан рефракційного апарату, що 

відповідає нормі. Виявлений факт вказує на необхідність щорічного 

офтальмологічного експрес-обстеження контингентів школярів, з метою раннього 

виявлення ПР. При цьому особливою уваги потребують учні, які в попередніх 

дослідженнях мали значення КЧ=2,5.  

З метою визначення стану зорового апарату учнів, які в попередньому 

дослідженні (2019 р.) мали нормальну РФ та індекс КЧ=2,5, з річним інтервалом 

(у 2020 р.) дослідили стан їхньої ЗС. У цьогорічному дослідженні було виявлено, 

що у 75,36% (n=52) таких учнів не відбулося змін КЧ, у 10,15% (n=7) – відбулося 

погіршення стану КЧ до індексу КЧ=2,0, а у 14,49% (n=10) – індекс КЧ 

збільшився до КЧ=3,0.  

Отримані результати вказують на дійсно межове значення індексу КЧ=2,5 

щодо подальшого прогнозу змін в зоровому апараті школярів. Слід зазначити, що 

при обстеженні всіх осіб з нормальною РФ і показником КЧ=2,5 за даними 

попереднього дослідження (2019 р.), у яких в цьогорічному дослідженні (2020 р.) 

було виявлено зниження індексу КЧ до 2,0 також визначали і ПР, що відповідали 

МП слабкого ступеня, або ГП слабкого ступеня. Крім того, серед осіб зі 

збереженою КЧ на рівні індексу КЧ=2,5, було виявлено дві особи з ПР, що 

відповідали МП слабкого ступеня. Таким чином, кількість осіб з нормальною РФ і 

показником КЧ=2,5 за даними попереднього дослідження (2019 р.), у яких 

протягом року виникли порушення в зоровому апараті, складає 13,04% (n=9) осіб. 

У нашому попередньому дослідження (2019 р.) ми вважали, що школярі, які 

мали КЧ на рівні індексу КЧ=2,5 є групою ризику і потребують ретельного 

обстеження рефрактерного апарату. Завдяки такому скринін-говому підходу нам 

вдалося первинно виявити значну кількість учнів з ПР. 

За результатами 2019 р. у групі дівчат різного віку кількість осіб, у яких були 

первинно виявлені ПР після визначення індексу КЧ на рівні КЧ=2,5 складає 

56,67% (n=51), а за результатами цьогорічного дослідження (у 2020 р.) – вже 

60,00% (n=54). У групі хлопців різного віку кількість осіб, у яких були первинно 

виявлені ПР після визначення індексу КЧ на рівні КЧ=2,5 у 2019 р.  складає 

55,42% (n=46), а за результатами цьогорічного дослідження (у 2020 р.) вже 

62,65% (n=52), що статистично значуще не відрізнялося від результатів в групі 

осіб жіночої статі χ2(1, n=203)=0,054, p=0,816. Таким чином, за результатами 2019 

р. група осіб, у яких були виявлені ПР після скринінгового визначення індексу КЧ 

на рівні КЧ=2,5 в цілому складала 56,07% (n=97), а за результатами цьогорічного 

дослідження (у 2020 р.) – 61,27% (n=106).  

Загальновідомо, що своєчасне застосування корекції зору сприяє упо-

вільненню процесів, які зумовлюють прогресування ПР. Тому, окрема увага в 

досліджені була приділена своєчасності застосування корекції зору у дітей, у яких 

за даними попереднього дослідження (2019 р.) на тлі збереженої КЧ на рівні 

індексу КЧ=2,5 мали місце ПР. З всіма такими дітьми (а також їхніми батьками) 

була проведена просвітницька робота щодо необхідності застосу-вання засобів 

корекції зору для запобігання прогресування ПР. При проведенні повторного 

дослідження (з інтервалом в 1 рік) у таких дітей визначали стан РФ, порівнювали 
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її показники з минулорічними значеннями та співвід-носили з фактом 

використання дитиною засобів корекції зору протягом року. 

Визначено, що серед 173 школярів різного віку, що брали участь в 

цьогорічному дослідженні, 104 учнів за даними попереднього дослідження (у 

2019 р.) ПР на тлі збереженої КЧ на рівні індексу КЧ=2,5. При цьому, у 90,65% 

осіб (n=97) такі порушення були первинно виявлені під час минуло- річного 

дослідження, а у 9,35% осіб (n=7) вказані ПР були виявлені раніше, за 

результатами попередніх звернень за медичною допомогою у зв’язку з 

погіршенням їхнього зору. У цьогорічному дослідженні (2020 р.) було з’ясовано, 

що серед зазначених вище 104 осіб лише 58,65% осіб (n=61) застосовували 

корекцію протягом року, а 41,35% осіб (n=43) протягом року такою корекцією не 

користувалися. Було виявлено, що в усіх випадках використан-ня засобів корекції 

погіршення стану РФ у таких школярів не відбувалося. Останньому, на нашу 

думку, сприяло проведення реабілітаційних заходів [3]. В противагу цьому, лише 

у 1-ї школярки з групи осіб, які не використовували засобів корекції, стан РФ 

зберігся на минулорічному рівні. В інших випадках, що складають 97,67% осіб 

(n=42) від групи тих осіб, що не використовують засобів корекції (n=43), 

спостерігалося прогресування патологічних змін в рефракційному апараті. Таке 

прогресування ПР, імовірно зумовлено зростан-ням навантаження на зоровий 

апарат школярів протягом навчального року, що узгоджується з результатами 

досліджень інших авторів [9].  

Оцінка частоти використання засобів корекції учнями різної статі демонструє,  

що серед 56 осіб жіночої статі корекцію застосовують 55,36% учениць (n=31), а 

серед 48 осіб чоловічої статі корекцію застосовують 62,50% учнів (n=30). 

Результати статистичного аналізу вказують на відсут-ність статистично значущих 

розбіжностей між групами учні різної статі за частотою використання 

корекційних засобів χ2(1, n=104)=0,544, p=0,461. 

ВИСНОВКИ. Протягом року у школярів різного віку і різної статі 

спостерігається тенденція до збільшення частоти ПР, яка, не досягає статистично 

значущих величин. Проте, визначено, що ПР відображається на КЧ зору, що 

проявляється у зниженні індексу КЧ з 2,5 до 2,0. Останнє, на тлі відсутності 

щорічного спеціалізованого офтальмологічного обстеження значних контингентів 

школярі різного віку, створює підґрунтя для використання методу визначення 

стану КЧ для доклінічної експрес-діагностики порушень зору. Водночас, отримані 

нами дані свідчать на користь того, що школярі з КЧ 2,5 складають групу ризику і 

потребують ретельного спостереження за їх рефракційним апаратом, протягом 

тривалого часу, що дає змогу виявити порушення рефракції ЗА на ранніх стадіях 

та своєчасно застосувати засобів корекції. Використання засобів корекції ПР у 

школярів протягом року призупиняє прогресування негативних змін в зоровому 

апараті ока. За умови відмови від використання засобів корекції рефракції у 

97,67% осіб (n=42) цієї групи протягом року спостерігалося прогресування 

патологічних змін в рефракційному апараті. 
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Олег Резнік 

ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА ПРИ ЕПІЛЕПСІЇ 

 

Якщо вам хоч раз довелося стати свідком епілептичного нападу, то, напевно, 

ви ловили себе на думці, що треба обовʼязково навчитися надавати першу 

допомогу в такому непередбаченому випадку. 
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Епілепсія є одним з нечисленних захворювань, напади якого викликають у 

людей розгубленість і часто паніку. В основному це повʼязано з тим, що мало хто 

дійсно знає, що потрібно робити під час нападу, щоб не нашкодити хворому. Такі 

напади завжди зʼявляються раптово і здаються некерованими. 

Епілепсія – це хронічне захворювання, яке проявляється раптовими 

судорожними припадками. Причину припадків встановили вчені минулого 

століття – надмірно висока біоелектрична активність клітин головного мозку 

(нейронів). У нормі всі нейрони генерують певний потенціал, але якщо активність 

деяких з них перевищує порогове значення, відбувається електричний розряд, 

який поширюється на весь головний мозок. Це і є причиною великого 

епілептичного припадку. 

Якщо людина страждає на епілепсію, то вона сама і її близькі повинні 

навчитися передбачати подібні ситуації і справлятися з ними. Першу долікарську 

допомогу треба надавати максимально швидко і точно, це допоможе запобігти 

чиєїсь загибелі, або травми. 

Провісниками нападу можна вважати такі ознаки: 

– підвищена дратівливість; 

– зміна звичних стереотипів поведінки – надмірна сонливість чи підвищена 

активність; 

– короткочасні напади мʼязових посмикувань, але які проходять самостійно; 

– рідше може зʼявитися плаксивість і стан тривожності. 

Допомога при епілептичному припадку повинна бути надана своєчасно, але 

без докладання зайвих фізичних зусиль. Якщо свідком епілептичного нападу 

стала непідготовлена людина, то ця картина, звичайно, може її налякати. Судоми, 

синюшність шкіри, піна з рота, крик ‒ все це може стати причиною сильного 

стресу. Тим не менше, треба проявити твердість духу, щоб запобігти загибелі 

хворого до приїзду ЕМД. 

Долікарська допомога: 

1. Укласти хворого на плоску і краще мʼяку поверхню, щоб уникнути травм і 

синців. 

2. Зняти всі стягуючи предмети одягу – краватку, ремінь, комір сорочки, 

розстебнути одежу. 

3. Повернути голову на бік, щоб хворий не міг вдихнути свої блювотні маси 

або слину. 

4. Притримувати руки і ноги, але перешкоджати судорогам не можна, так як це 

може обернутися переломами або іншими травмами. 

5. Не можна давати пити воду або інші ліки, так як вони можуть потрапити в 

дихальне горло. 

6. Тривалість судом до 1 хв.  

7. Після припадку не намагайтеся розбудити хворого. 

8. При повторних судомах – негайно викликати ЕМД, виконувати 

послідовність попередніх дій, контроль дихання і серцебиття. 

Після нападу треба дати людині можливість добре відпочити, виключити з 

харчування всі продукти, які можуть змінювати швидкість процесів у нервовій 
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тканині. Для цього краще відмовитися від кави (навіть кави без кофеїну), міцного 

чаю, занадто солоних продуктів, спецій і маринадів. 

Обовʼязково всі хворі, які страждають епілептичними нападами, повинні бути 

доставлені в медичну установу для консультації невропатолога. 

Правильні та кваліфіковані дії – це надія на життя і здоров’я людини. 

 

УДК 796.093.46  

Ніна Деделюк, Олена Томащук, Людмила Василевська 

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ 

 

Вступ. Базовий підхід до реалізації мети галузі фізичного виховання полягає у  

оздоровчій спрямованості фізкультурної діяльності. Він ґрунтується на 

принципах сучасної концепції розвитку системи фізичного виховання: гуманізації 

і демократизації, діяльнісного підходу і цілісності процесу, його доступності та 

індивідуалізації, які реалізуються в організаційних та програмно-нормативних 

основах. Водночас кількість молоді, що мають відхилення у стані здоров’я, 

продовжує неухильно збільшуватися.  

Мета дослідження – теоретично дослідитисучасні пріоритетні напрямки 

вдосконалення фізичного виховання в освітній сфері. 

Результати досліджень свідчать про значні індивідуально-типологічні 

особливості представників, що відносяться до різних груп за будь-яким умовним 

маркером. Такі дані широко використовуються у спортивній практиці. Щодо 

досліджень морфофункціональних і моторних особливостей дівчат різних 

соматотипів, які не займаються спортом систематично, то вони поодинокі [2]. 

Комплексні дослідження з вивчення морфофункціональних (у тому числі стану 

фізичного здоров’я) і моторних особливостей з урахуванням темпів біологічного 

дозрівання, а також особливостей взаємозв’язків цих характеристик із 

використанням лонгітюдного методу практично відсутні. 

Не менш важливою і нерозв’язаною залишається проблема програмування 

оздоровчої спрямованості занять фізичної культури для студентської та учнівської 

молоді [3]. Для вирішення цієї проблеми пропонується використовувати 

комплексний підхід, що забезпечує тренувальний вплив занять на всі головні 

компоненти моторики або переважний вплив на недостатньо розвинені фізичні 

можливості [3]. Інші дослідники доводять необхідність тренувальної 

спрямованості уроків з акцентом на компонентах моторики, що найбільшою 

мірою відповідають індивідуальним особливостям розвитку підлітків [3]. При 

цьому для отримання позитивного ефекту в основу програмування змісту таких 

занять мають бути покладені фізіологічні закономірності термінової і 

кумулятивної адаптації [2], а величини розвивальних навантажень мають 

відповідати оздоровчим параметрам.  

Основними показниками стану фізичної культури та спорту є: рівень здоров’я 

та фізичний розвиток населення; міра використання фізичної культури в різних 
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сферах діяльності; рівень розвитку системи фізичного виховання та масового 

спорту. 

У законі “Про фізичну культуру і спорт” зазначено, що в навчально-виховній 

сфері (дошкільних виховних закладах, середніх загальноосвітніх, професійних 

навчально-виховних, вищих навчальних закладах) фізкультурно-оздоровча робота 

виконується в поєднанні з фізичним вихованням дітей та молоді, з урахуванням 

стану здоров’я, рівнем фізичного та психологічного розвитку. 

Оздоровча спрямованість ґрунтується на основних принципах побудови  

системи фізичного виховання: гуманізації і демократизації, діяльнісного підходу і 

цілісності процесу, доступності та індивідуалізації [2], які реалізуються в 

організаційних та програмно – нормативних основах системи. 

Принцип доступності та індивідуалізації дозволяє враховувати не тільки 

індивідуальні особливості кожної оссоби, її досвід і рівень досягнень, але й 

інтереси і побажання, що забезпечує реалізацію ст. 12 Закону України „Про 

фізичну культуру і спорт” і на цій основі досягнення оздоровчого ефекту від 

занять фізичними вправами.  

Реалізація індивідуального підходу до оцінки результатів фізкультурно-

оздоровчих занять дозволяє об’єктивно віддзеркалити працю учня у досягненні не 

якогось усередненого нормативу, а індивідуально можливого результату у 

засвоєнні теоретичних знань, методичних умінь, практичних навичок і розвитку 

фізичних здібностей, а відтак значно підвищити прояв активності, ініціативи і 

творчості, що сприяє формуванню в учнів позитивної мотивації до таких занять 

[3].  

У зв’язку з цим ефективними можуть бути принаймні два шляхи практичної 

реалізації принципу доступності та індивідуалізації: запропонувати кожному 

учню індивідуальну програму або надати їй вигляд єдиної для всіх, але 

реалізовувати через індивідуалізацію змісту, методів і засобів педагогічного 

впливу [2, 3]. 

На сьогодні незаперечним є факт залежності рухових можливостей людини від 

її генетичних особливостей 1. Разом з тим, середовище значною мірою впливає 

на дію спадкової інформації в ході індивідуального розвитку. При цьому, кожна 

особистість проявляє можливості гетероморфізму і, таким чином, пристосовується 

до змін довкілля без зміни власного генотипу. Така широка норма реакції має 

місце практично в усіх проявах життєдіяльності: процесах росту і розвитку, 

фізіологічних реакціях організму 3, більшій частині поведінкових реакцій 2.  

Так, організація фізичного виховання має чотири рівні індивідуалізації: на 

першому (національному) рівні вона забезпечується програмно-нормативними 

актами галузі, які передбачають різний рівень оволодіння учнями навчального 

матеріалу, а відтак і відповідно індивідуальну оцінку результатів такої діяльності; 

на другому – це індивідуалізація навчально-виховного процесу в регіоні (області, 

районі, місті). Критеріями на цьому рівні виступають національні, місцеві та інші 

традиції, умови проживання мешканців регіону, їх особливості; на третьому рівні 

йде шкільна індивідуалізація, а її критеріями виступають: матеріально-технічне та 

кадрове забезпечення предмету «Основи здоров’я і фізична культура», що 

дозволяє оптимально вирішувати програмні завдання; четвертий, останній рівень 
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– індивідуалізація навчання вчителем, де критеріями виступають професійні 

якості, вміння та навички фахівця 3. 

У системі реалізації навчально-виховних завдань індивідуалізація 

розглядається в контексті оптимізації потенційних можливостей колективу, класу, 

окремих учнів та їх груп у досягненні запланованих завдань за допомогою 

комплексів виховних і навчальних засобів, які відповідають таким можливостям 

3. При цьому, індивідуалізацію розуміють як вибір засобів, методичних прийомів 

і темпів навчання з урахуванням індивідуальних відмінностей учнів, рівня 

розвитку в них здібностей до навчання. 

Численні дослідження вказують на доцільність використання інтересів та 

мотивів як критеріїв індивідуалізації навчальної діяльності 2, або пропонують 

використовувати величини показників здатності до навчання та розумової 

працездатності 3, чи здійснювати індивідуалізацію навчальних завдань для 

кожного учня всередині однорідних груп, виходячи з кінцевої мети процесу – 

сприяти формуванню та збереженню неповторної особистості учня [1]. Останнє 

досягається лише за умови обрання самим учнем змісту навчальних завдань, 

темпів і тривалості або способів його засвоєння. 

Сьогодні індивідуалізація навчально-виховного процесу розглядається в 

контексті гуманізації освіти 2. Від вирішення цього завдання залежить майбутнє 

нації, а його практична реалізація можлива виключно на основі реалізації 

індивідуального підходу, максимально повного врахування індивідуальних 

особливостей, властивостей і якостей кожного окремого учня. 

Висновки. Отже, доцільність індивідуалізації навчально-виховного процесу 

незаперечна. Разом з тим, з позицій фізіології та педагогіки реалізація цього 

принципу має певні особливості. Зокрема, індивідуальні відмінності виявляються 

у функціонуванні різних систем організму, процесах адаптації людини до змін 

середовища, будові опорно-рухового апарату, органів і систем організму та 

особливостях перебігу обмінних процесів. 
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УДК 371.3:004 

Наталія Денисенко, Марія Трофимчук 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З УЧНЯМИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ШКОЛИ 

 

Метою нашої роботи є вивчення використання комп’ютерних технологій під 

час уроків фізичної культури з учнями нової української школи. 

Результати теоретичного аналізу досліджуваної проблеми свідчать про 

активізацію інтересу вітчизняних дослідників до проблем застосування ІКТ у 

фізичному вихованні та спорті [1; 2; 3]. Але нині одним з головних недоліків 

інформаційного забезпечення галузі фізичної культури і спорту є відсутність 

галузевої узагальненої бази даних інформації. Це призводить до того, що фахівці 

галузі інколи не знають сучасних наукових досліджень з тих чи інших аспектів 

галузі, багато досліджень не знаходять практичного застосування. Необхідність 

удосконалення знань, постійного розширення обсягу науково-дослідних робіт, 

підвищення професійного рівня фахівців збільшує потребу науково-

обґрунтованого пошуку інформації, в якій відображається сучасний рівень 

досягнень науки про спорт.  

Сучасний стан особливостей використання інформаційно-комунікаційних 

технологій на уроках фізичної культури з учнями нової української школи 

вивчався у процесі анкетування вчителів Луцької гімназії № 21 імені Михайла 

Кравчука Луцької міської ради Волинської області, Луцького навчально-

виховного комплексу № 26 Луцької міської ради Волинської області, 

Підгайцівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-гімназія» Луцького району Волинської області. Нами було проведено 

анкетування вчителів фізичної культури, у якому брало участь 18 осіб. 

Респондентами виступили вчителі Гімназії № 21 (7 осіб), Луцького навчально-

виховного комплексу № 26 (5 осіб), Підгайцівського навчально-виховного 

комплексу (6 осіб). 

Результати відповідей на перше запитання анкети «Чи використовуєте ви 

інформаційно-комунікативні технології (ІКТ) у процесі підготовки до проведення 

уроку фізкультури з учнями нової української школи?», що подані у таблиці 1, 

свідчать про те, що із 18 вчителів 57,25% використовують; 28,57% не 

використовують засоби електронного призначення і важко було відповісти 

14,28% анкетованих. 

Отже, всього 37,93% опитаних вчителів використовують інформаційно-

комунікативні технології (ІКТ) у процесі підготовки до проведення уроку 

фізкультури з учнями нової української школи. Цей показник ілюструє рис.1. 
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Таблиця 1 

Показник кількості вчителів, опитаних щодо використання інформаційно-

комунікативних технологій (ІКТ) у процесі підготовки до проведення уроку 

фізкультури з учнями нової української школи (%) 

 

 

Відповіді 

 

Загальний 

показник 

 

Гімназія №21 

 

НВК №26 
Підгайцівський 

НВК 

7 5 6 

В 

абсолю

тних 

цифрах 

% 

В 

абсолют

них 

цифрах 

% 

 

В 

абсолю

тних 

цифрах 

 

% 
 

Ц 

 

% 

Так 7 37,93 4 57,14 2 40 1 16,66 

Ні 7 38,41 2 28,57 1 20 4 66,66 

В/в 4 23,64 1 14,28 2 40 1 16,66  

 

 
Рис. 1. Розподіл вчителів, опитаних щодо використання інформаційно-

комунікативних технологій (ІКТ) у процесі підготовки до проведення уроку 

фізкультури з учнями нової української школи (%) 

 

Результати відповідей на друге запитання анкети «Чи можуть ІКТ впливати на 

рівень засвоєння учнями нової української школи теоретичної інформації з різних 

видів спорту?», що подані у таблиці 2, свідчать про те, що із 18 вчителів –19,84% 

вважають, що впливає, 33,64% так не вважають і важко було відповісти 46,5% 

анкетованих. 

Отже, спостерігається що 42,85% опитаних вчителів гімназії № 21 вважають, 

що інформаційно-комунікативні технології впливають на рівень засвоєння 

теоретичної інформації з різних видів спорту, 80% учителів НВК № 26 та 16,66 % 

вчителів Підгайцівського НВК важко було відповісти на поставлене запитання, 
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66,66% учителів НВК № 26 вважають, що інформаційно-комунікативні технології 

не впливають на підвищення рівня знань учнів з дисципліни «Фізична культура».  

Цей показник ілюструє рис. 2. 

 

Таблиця 2 

Чи можуть ІКТ впливати на рівень засвоєння учнями нової української 

школи теоретичної інформації з різних видів спорту(%) 

 

 

 

Відповіді 

 

Загальний 

показник 

 

Гімназія №21 

 

НВК №26 
Підгайцівський 

НВК 

7 5 6 

В 

абсолю

тних 

цифрах 

% 

В 

абсолют

них 

цифрах 

% 

В 

абсолю

тних 

цифрах 

 

% 
 

Ц 

 

% 

Так 4 19,84 3 42,85 - - 1 16,66 

Ні 6 33,64 1 14,28 1 20 4 66,66 

В/в 8 46,5 3 42,85 4 80 1 16,66 

 
 

Рис.2. Розподіл вчителів, опитаних щодо впливу на рівень засвоєння учнями нової 

української школи теоретичної інформації з різних видів спорту(%) 

 

Результати відповідей на третє запитання анкети «Чи використовуєте Ви 

компʼютерні програми при навчанні техніці і тактиці з різних видів спорту з 

учнями нової української школи?», що подані у таблиці 3, свідчать про те, що із 

18 вчителів – 32,06% використовують компʼютерні програми; 41,42% не 

використовують, 26,5% анкетованим важко було відповісти на поставлене 

запитання анкети. 
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Таблиця 3 

Показник кількості вчителів, опитаних щодо  використання компʼютерних 

програм при навчанні техніці і тактиці з різних видів спорту з учнями нової 

української школи (%) 

 

 

Відповіді 

 

 

Загальний 

показник 

 

Гімназія №21 

 

НВК №26 
Підгайцівський 

НВК 

7 5 6 

В 

абсолю

тних 

цифрах 

% 

В 

абсолют

них 

цифрах 

% 

В 

абсолю

тних 

цифрах 

 

% 
 

Ц 

 

% 

Так 6 32,06 3 42,85 1 20 2 33,33 

Ні 7 41,42 1 14,28 3 60 3 50 

В/в 5 26,5 3 42,85 1 20 1 16,66 

 

 
Рис. 3. Розподіл вчителів, опитаних щодо використання компʼютерних 

програм при навчанні техніці і тактиці гри з різних видів спорту з учнями нової 

української школи (%) 

 

Отже, 41,42% опитаних вчителів не використовують компʼютерні програми 

при навчанні техніці і тактиці з різних видів спорту з учнями нової української 

школи. Цей показник ілюструє рис. 3. 

Результати відповідей на п’яте запитання анкети «Чи хотіли б Ви 

використовувати персональні планшети призначення при вивчені різних видів 

спорту?», свідчать про те, що із 18 вчителів – 60,16 % «хотіли б»; 11,42 % ‒ «не 

хотіли б» і 28,41 % важко було відповісти на поставлене запитання анкети. 

Отже, 60,16 % опитаних вчителів хотіли б використовувати персональні 

планшети при вивчені різних видів спорту. Результати відповідей на шосте 

запитання анкети «Чи хотіли б Ви мати електронний довідник щодо критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів  Нової української школи з предметА 
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«Фізична культура?» свідчать про те, що із 18 вчителів –71,58 % «хотіли б»; 6,6 % 

вважають, що електронний довідник непотрібен. І важко було відповісти 21,74% 

анкетованих. 

Отже, 71,58 % опитаних вчителів гімназії та НВК хотіли б мати електронний 

довідник щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів нової 

української школи з предметА «Фізична культура». 

Таким чином, аналіз сучасного стану особливостей використання 

інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізичної культури з учнями 

нової української школи, який вивчався у процесі анкетування вчителів гімназії та 

НВК м. Луцька і Луцького району Волинської області, свідчить про актуальність 

обраної теми дослідження. 
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УДК 37.037-057.874(477.82) 

Наталія Денисенко, Ірина Чиж 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ТРЕНУВАННЯ У 

ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Метою нашої роботи було визначення стану застосування методів тренування 

у процесі фізичного виховання молодших школярів. Для цього було проведено 

педагогічне опитування учнів ЗЗСО № 4 та № 3 м. Ківерці. 

Нами було проведено анкетування учнів 4-х класів, у якому брало участь 

47 осіб. Респондентами виступили учні ЗЗСО№ 4 та № 3 м. Ківерці. 

Результати відповідей на перше запитання анкети «Чи подобаються вам цікаві 

(нетрадиційні) уроки фізичної культури?», що подані у таблиці 1, свідчать про те, 

що із 47 опитаних учнів подобається урок фізичної культури ‒ 75,74% опитаних, 

не подобається ‒ 15,55%, важко було відповісти – 8,7% анкетованих.  

Отже, для 75,74% опитаних учнів подобаються уроки фізичної культури. 
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Таблиця  1 

Аналіз результатів відповідей учнів, опитаних щодо відношення до 

нетрадиційних  уроків фізичної культури (%) 

Відповіді 

 

Загаль

ний 

показн

ик 

Загальноосвітня середня школа 

 

ЗЗСО №4 

 

ЗЗСО №3 

20 чол. 27 чол. 

К-сть % К-сть % 

Так 75,74 14 70,0 22 81,48 

Ні 15,55 4 20,0 3 11,11 

Важко 

відповісти 
8,7 2 10,0 2 7,40 

 

Відповіді на друге запитання анкети «Чи часто використовує вчитель 

фізкультури цікаві, нестандартні рухливі ігри та інші форми роботи на уроках 

фізичної культури?» (табл. 2) відповіді розподілилися таким чином: із 47 

опитаних учнів вважають, що вчителі фізичної культури часто використовують 

нестандартні форми роботи на уроках фізичної культури (63,88 % учнів), так не 

вважають  – 16,2% дітей і важко було відповісти – 19,90% опитаних. 

Таблиця  2 

Аналіз результатів відповідей учнів, опитаних щодо використання цікавих, 

нестандартних рухливих ігор на уроках фізичної культури  

(%) 

Відповіді 

 

Загаль

ний 

показн

ик 

Загальноосвітня середня школа 

 

ЗЗСО №4 

 

 

ЗЗСО №3 

20 чол. 27 чол. 

К-сть % К-сть % 

Так 63,88 10 50,0 21 77,77 

Ні 16,2 5 25,0 2 7,40 

Важко 

відповісти 
19,90 5 25,0 4 14,81 

 

Цей показник переконливо ілюструє рисунок 1. 

Аналіз даних таблиці 3, в якій подані результати відповідей на третє запитання 

анкети «Чи подобається вам вчитель фізкультури?», відповіді розподілилися таким 

чином: із 47 опитаних учнів 75,0 % учням ЗЗСО №4 і 51,85% учням ЗЗСО №3 ‒ 

подобається вчитель фізичної культури. 
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Рис.1. Розподіл учнів, опитаних щодо використання  цікавих, нестандартних 

рухливих ігор на уроках фізичної культури 

1 – Учні ЗЗСО №4 

2 – Учні ЗЗСО №3 

 

На четверте запитання анкети «Чи погоджуєтесь ви із висловом «Мені не 

подобається урок фізкультури і я його відвідую лише заради оцінки» відповіді 

розподілилися таким чином: із 47 опитаних учнів 6,85 % погоджуються із 

висловом, 81,94% ‒ «ні», 11,2% ‒ важко було відповісти на поставлене запитання 

анкети. 

Таблиця  3 

Аналіз результатів відповідей учнів, опитаних щодо відношення до 

особистості учителя  фізичної культури (%) 

Відповіді 

 

Загальний 

показник 

Загальноосвітня середня школа 

 

ЗЗСО №4 

 

ЗЗСО №3 

20 чол. 27 чол. 

 

К-сть 
% 

 

К-сть 
% 

Так 63,42 15 75,0 14 51,85 

Ні 19,25 4 20,0 5 18,51 

Важко 

відповісти 
17,31 1 5,0 8 29,62 
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Рис.2. Розподіл учнів, опитаних щодо відвідування уроку фізичної культури 

1 – Учні ЗЗСО №4 

2 – Учні ЗЗСО №3 

 

На п’яте запитання анкети «Чи погоджуєтесь ви із висловом «Мені цікаво на 

уроці фізкультури і я його із задоволенням відвідую» відповіді розподілилися 

таким чином: із 47 опитаних учнів 76,36% ‒ відповіли «так», 19,81% ‒ відповіли 

«ні» і 6,90% респондентам важко було відповісти на запитання анкети. Цей 

показник проілюстровано на рисунку 2. 

Таким чином, аналіз сучасного стану застосування методів тренування у 

процесі уроків фізичної культури в початковій школі, проведений у результаті 

опитування 47 учнів 4-х класів ЗЗСО №4 та ЗЗСО №3 м. Ківерці свідчить про те, 

що ця проблема є актуальною та потребує вивчення. 

 

УДК:616.613/.617-089.819 

Олег Шипелик, Сергій Євчук  

 

ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ГІДРОНЕФРОЗОМ, ЗУМОВЛЕНИМ 

СТРИКТУРОЮ ПІЄЛОУРЕТЕРАЛЬНОГО СЕГМЕНТУ: СУЧАСНІ 

ПІДХОДИ 

 

Одним з найбільш поширених захворювань сечовидільної системи є 

гідронефроз, зумовлений стриктурою пієлоуретерального сегменту (ПУС). 

Захворювання перебігає безсимптомно, призводячи до виражених структурно-

функціональних змін. Аномалії розвитку сечового тракту на рівні 

пієлоуретерального сегменту призводять до вродженого гідронефрозу (ВГ). 

Гідронефроз (hydronephrosis; з грецької. hyder – вода + nephrоs – нирка) – 

захворювання нирки, що характеризується прогресивним розширенням чашково-

мискової системи в зв’язку з порушенням відтоку сечі з миски в сечовід й 

підвищеним гідростатичним тиском в чашково-мисковій системі [2, с. 5–20]. 

Ступінь розвитку гідронефротичної трансформації знаходиться в прямій 

залежності від тривалості захворювання, ступеня ураження ниркової паренхіми і 

вираженості запального процесу. Н.А. Лопаткиним запропонована найбільш 
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прийнятна класифікація гідронефрозу [1, с. 550–587]. Захворювання згідно якої 

розділяють на дві групи: первинний або вроджений та вторинний або набутий 

гідронефроз. 

Як вроджений, так і набутий гідронефроз може бути асептичним або 

інфікованим. Гідронефроз може бути відкритим, закритим, інтермітуючим, а 

кожен з них у свою чергу – асептичним або інфікованим. 

Гідронефроз часто розвивається безсимптомно і виявляється при спалаху 

інфекції, травмі або випадково виявляється при пальпації черевної порожнини. 

Симптомів, характерних лише для гідронефрозу, немає. Найчастіше 

спостерігається біль в поперекової області різної інтенсивності, постійного 

ниючого характеру, а в ранній стадії – у вигляді приступів ниркової кольки. 

Напади супроводжуються нудотою, блювотою, здуттям живота і підвищенням 

артеріального тиску. Часто хворі відзначають зменшення кількості сечі перед 

нападами і під час їх і збільшення її кількості після нападу. У пізніх стадіях 

гідронефрозу, гострий біль не характерний. Підвищення температури під час 

нападів болю можливо лише при інфікованому гідронефрозі, що пояснюється 

виникненням пієловенозного рефлюксу. Важливим симптомом при великому 

гідронефрозі є пухлиноподібний утвір, що пальпується в підребер’ї. Гематурія 

(мікро – і макроскопічна) – рідкий, інколи єдиний симптом, частіше 

спостерігається в початкових стадіях гідронефрозу. У термінальній стадії 

захворювання функція нирки різко порушується. При двосторонньому процесі 

з’являються ознаки ниркової недостатності [3, с. 17]. 

У значної кількості хворих вроджені обструктивні уропатії призводять до 

виникнення уролітіазу, артеріальної гіпертензії, хронічної ниркової недостатності. 

Особливо раннім й частим ускладненням вроджених обструктивних уропатій є 

вторинний обструктивний пієлонефрит, котрий значно обтяжує перебіг й прогноз 

основної патології, створює додаткові труднощі в лікуванні хворих, що зумовлено 

запальними змінами чашково – мискової системи тубулоінтерстиційної тканини 

нирки, виникненням імунних порушень й імунопатологічних реакцій.  

Своєчасна діагностика й лікування хворих з органічною обструкцією 

сечоводів залишається однією з найбільш складних проблем сучасної урології. 

Кількість таких пацієнтів неухильно збільшується. Обстеження хворих зі 

стриктурою ПУС проводиться згідно загальноприйнятих принципів діагностики й 

базується на скаргах та анамнезі, огляді та пальпації, оцінці ступеня структурно-

функціональних змін паренхіми нирки, верхніх сечових шляхів та 

ангіоархітектоніці нирки. Основне місце належить спеціальним інструментальним 

методам – променевим й ендоскопічним (УЗД, ФУЗД, ЕХО – доплерографія, ЕУ, 

антеградна й ретроградна пієлографія,  ангіографія, КТ, СКТ, МСКТ, МР – 

ангіографія, МР – урографія, нефросцинтіграфія) [3, с. 18].  

Отже, основне завдання сучасної діагностики стриктури ПУС – оцінити 

структурно-функціональний стан паренхіми нирки, локалізацію й протяжність 

стриктури а також ступінь гідронефрозу. На результатах обстеження базується 

підтвердження діагнозу, причина, стадія розвитку захворювання та визначається 

тактика лікування. 
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УДК 316.4.06 

Юлія Ємельянова 

 

ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПІДХІД У РОЗУМІННІ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ 

ПРОБЛЕМАТИКИ ЗДОРОВ’Я 

 

Міждисциплінарність, трансдисциплінарність, інтегральний підхід у питаннях 

вивчення людини в сучасній науці відкривають нові методологічні горизонти. У 

визначенні межі здоров’я/нездоров’я, у вдосконаленні реабілітаціїних методик 

відновлення здоров’я людини наука і практика отримують більш точні 

«інструменти». 

Проблематика здоров’я набрала помітного значення у наукових дискурсах у 

80-ті роки ХХ століття, вона увійшла (разом із екологічною проблематикою) до 

переліку глобальних проблем людства. Поява нового предмету захисту силами 

міжнародного співтовариства – людського здоров’я, його взаємопов’язаність з 

екологією, стало новою сторінкою у діяльності міжнародних інституцій і 

спонукало до прийняття декількох важливих рішень. Так, Всесвітня організація 

охорони здоров’я – ВООЗ наприкінці 90-х років запропонувала країнам-членам 

Європейського регіону ВООЗ певну модель національної політики охорони 

здоров’я, певний інструмент для продуктивної діяльності, а саме, програму ВООЗ 

«Здоров’я для всіх»,  пізніше, «Здоров’я для всіх на ХХІ століття». Ця програма 

містила стратегію зміцнення людського здоров’я на території великих регіонів 

планети, у 2005 році вона була затверджена 55 сесією Європейського 

регіонального комітету ВООЗ і є відправним пунктом для визначення 

національних завдань у сфері охорони здоров’я. Нарешті, усіма державами-

членами Європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров’я було 

прийнято рішення про створення нових основ політики зміцнення здоров’я 

населення, загальна мета яких – «значно поліпшити здоров’я і підвищити рівень 

благополуччя населення, зменшити нерівність щодо здоров’я та забезпечити 

існування універсальних, соціально-справедливих, стійких і високоякісних систем 

охорони здоров’я, орієнтованих на людину» [2; 3]. Тобто, були озвучені чіткі 

спільні завдання, узгоджені спільні цінності, але при цьому була запропонована 

широка інтерпретація самого поняття здоров’я, і ця ситуація вказує на протиріччя 

у програмі збереження та зміцнення людського здоров’я як важливішої соціальної 
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цінності. Інакше кажучи, вивчення проблем здоров’я тісно пов’язано з 

визначенням змісту поняття «здоров’я людини» у сучасній науці.  

У науковій літературі є різні тлумачення цього терміну, які зроблено з певних 

методичних і теоретичних позицій. Відправним пунктом для медико-соціальної 

інтерпретації здоров’я є визначення, прийняте Всесвітньою організацією охорони 

здоров’я, яке трактує його як стан повного фізичного, психічного і соціального 

благополуччя. Підкреслюючи той момент,  що здоров’я – це не лише відсутність 

хвороб і фізичних дефектів, ВООЗ робить акцент на тому, яким має бути здоров’я, 

а не на тому, що таке здоров’я.  

Розмірковуючи про здоров’я, ми констатуємо нерозривну єдність природного, 

соціального та культурного, або тіла та духа, а це означає, що проблема 

визначення сутності здоров’я  міждисциплінарна, транс дисциплінарна і потребує 

інтегрального підходу у процесі створення наукової дефініції цьому феномену. 

Здоров’я мають вивчати за участю багатьох гуманітарних і соціальних наук 

(біологія, фізіологія, етологія, антропологія, психологія, соціологія, генетика та 

інші), а також філософія. 

Важливим моментом у спробі концептуалізації поняття здоров’я є уточнення 

питання, на яке будуть шукати відповідь науковці: які мають бути критерії до 

визначення здорової людини; що таке здоров’я здорової людини і хворої та інше. 

На ці і подобні запитання намагається надати відповідь нова наука валеологія, яка 

виникла наприкінці ХХ століття, і яка підкреслює важливість філософського 

осмислення феномену здоров’я. Валеологія приходить до висновку, що визначати 

здоров’я необхідно не на медичних засадах, а насамперед на філософських. Це 

виходить з того, що здоров’я живої людської істоти відображає природну  

необхідність, що воно (здоров’я) є ознакою сутності цієї живої істоти, проте 

хвороба є випадковістю, винятком, і не вказує на можливість розповсюдження 

якогось явища. Валеологія приходить до висновку, що сучасна медицина має 

справу з випадковими явищами (хворобами), і не помічає головного свого 

предмета  здоров’я як закономірного і необхідного, якщо ми розглядаємо 

сутність людини, сутність життя.  

Здоров’я – це не відсутність хвороби,  це фізична, соціальна, психологічна 

гармонія людини, яка живе серед людей, серед природного оточення з відчуттям 

своєї відповідності усьому цьому оточенню. У людського здоров’я є як найменш 

дві сторони, які обумовлені біологічною і соціальною сторонами або аспектами 

буття людини. І саме цей факт підводить нас до проблеми розкриття сутності 

самої людини, до протиріч її природного і соціального буття. 

Питання «пропорції», представленості в людині соціального і біологічного або 

фізичного і психічного (загального і індивідуального) в філософії і гуманітарних 

науках  має довгу історію вивчення з метою розв’язання  помітного протиріччя. У 

сучасній вітчизняній науці і філософській думці можна виокремити, як найменш, 

три точки зору на співвідношення соціального і біологічного в людині: це 

концепція «чистої» соціальності людини, це ствердження біосоціальної природи 

людини, нарешті, це концепція інтегральної сутності людини. Якщо дослідник 

приймає першу точку зору на людину, то він погоджується з тим, що людство вже 

мало пов’язане із біологічним світом, що соціальне його життя повністю 
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протистоїть біологічним проявам його природи. Тобто, дослідник погоджується із 

тим, що людина – це істота суто соціальна, вона майже не залежить від своєї 

природної «програми» або вміє її корегувати, долати, вона здатна бути «живим 

автоматом», здатним виконувати будь-які соціальні плани влади. 

Друга точка зору передбачає розгляд людини як біосоціальної істоти, що 

належить одночасно до двох сфер буття – природно-біологічної та соціальної, 

життю якої притаманна подвійна детермінація – біологічна й соціальна. Ця 

концепція пропонує уявляти людину умовно кажучи, «горизонтально» 

організованим феноменом, у якому соціальне і біологічне стають 

однопорядковими двома сутностями одного явища. Така пропозиція вступає у 

протиріччя з одним із головних, фундаментальних принципів філософії, яким 

стверджується, що сутність має бути лише однією.  

Методологічна недостатність двох перших концептуальних вимірів людини 

передбачає появу третьої позиції, в якій долається спрощення розуміння людини і 

протиріччя в оцінці її сутності. Згідно з третьою позицією, людину необхідно 

вважати істотою соціальною, при цьому відкидаючи спробу показати множину її 

природи, проте враховуючи  внутрішні важливі еволюційні передумови ступені, 

рівні її становлення і розвитку. Такий підхід називається інтегральним, він 

розглядає людину як інтегровану систему, у яку включені сутність і природа усіх 

попередніх ступенів, форм організації світу, що вони у специфічному вигляді 

втілені у людське тіло. Творець концепції інтегральної природи людини філософ 

В. Орлов впродовж півстоліття разом із послідовниками розвивав свою теорію у 

межах інтегральної антропології. У філософських працях Орлова людина 

обґрунтовано перебуває на вершині процесу еволюційного «розвитку матерії», 

причому обличчям до нескінченного світу, адже людина є найвищою формою 

матеріального світу, і вона несе у собі у скороченому, узагальненому, 

інтегрованому вигляді нескінченну різноманітність матеріального світу. Саме 

завдяки цьому людина здатна до нескінченного пізнання і перетворення світу 

[1, с. 37].  

Історично концепція «чистої» соціальності людини співпала із часами 

розповсюдження у країнах насамперед Європи у ХХ столітті ідей соціалізму, і 

впродовж кількох десятиліть була обґрунтуванням соціальної політики як СРСР, 

так і багатьох інших країн Європи, які спирались у суспільному русі на ідеологію 

«спрощеного» марксизму. Притаманна цієї концепції відмова у врахуванні 

важливих природних (біологічних, генетичних, психофізичних та ін..) аспектів 

життя індивіда давала можливість вважати його «гвинтиком» великого 

соціального механізму, нівелюючи особливість кожного, творчі здібності і 

духовний потенціал, тобто, спрощувала саму людину як найскладнішу істоту у 

еволюційному процесі на планеті. Проте, біологічні особливості людини не 

нейтральні і тим паче не можуть бути приборкані або повністю проконтрольовані  

під час розгортання стратегії життя індивіда чи соціальної групи, суспільства. 

Саме нехтування біологічною і у цілому матеріальною стороною життя людини 

стає одним із чинників угасання соціалістичної ідеї, зменшення її прихильників і 

навіть руйнування радянського суспільного ладу.  
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У наукових колах проблематика співвідношення соціального і біологічного в 

житті людини стала провідною проблемою філософії і соціально-гуманітарних 

наук, підставою до проведення кількох представницьких конференцій і 

симпозіумів у 70-80 роки ХХ століття.  

Протиріччя людської природи – між біологічним і соціальним, фізичним і 

духовним, універсальним та партикулярним, природним й штучним, 

раціональним і емоціональним – в умовах сьогодення є надзвичайно 

загостреними. Чому так стається? Одним з пояснень може бути факт занадто 

великого комунікаційно-інформаційного навантаження сучасної людини, що 

призводить до погіршення стану її психо-емоційної підсистеми, яка, у свою чергу,  

вносить хаос у багаторівневу систему інтеграції людської природи у соціально-

культурні моделі поведінки. Певний тип сприйняття інформації та певний рівень 

комунікаційного навантаження історично сформувалися у людини на основі 

найпростіших форм спілкування  у складі малих соціальних груп. Психофізична 

природа цього процесу була зумовлена первинними почуттями та установками 

(відчуття єдності із своєю соціальною групою, бажання спільної згоди, низький 

ступінь недовіри, соціальна мімікрія та відчуття справедливості й 

несправедливості), з часом стандартизованими соціальною групою.  Починаючи з 

70-х років ХХ століття під тиском глобалізаційних процесів, яки набули згодом 

планетарного масштабу, людина стикнулась із проблемою розбіжності між  її 

психофізичними можливостями і вимогами світу, який руйнує малі групи з їх 

локальними соціальними і культурними практиками.  

Означена ситуація потребує більш глибокого наукового аналізу людської 

природи, дослідження структурних рівнів людини, розробку моделей можливої 

реакції людського організму на різноманітні соціальні перетворення. Початок 

XXI ст. стає часом великих випробувань людини на її біологічну і соціально-

культурну здібність до адаптації: урбанізація і скупченість населення у 

мегаполісах, обмеженість природних ресурсів та життєвого простору Земної кулі, 

забрудненість природного середовища, накопичення генетичних проблем у 

зв’язку з розвитком медицини, поширення агресивної поведінки, недовіра до 

науки і переоцінка етичних норм є теж негативними факторами, які 

безпосередньо впливають на здоров’я населення.  

До проблематики здоров’я людини відносимо також глобальні  екологічні 

проблеми, що набувають загрозливого характеру у зв’язку із  потеплінням, яке 

спричинене накопиченням в атмосфері вуглекислого й інших газів. Зміни клімату, 

забруднення атмосферного повітря, розповсюдження небезпечних тропічних 

вірусів, що загрожує спалахами епідемій і нарешті пандемія Ковід-19 погіршують 

перспективи стратегічних планів ВООЗ щодо збереження життєдіяльності і 

здоров’я людства у несприятливих умовах ХХІ століття. 

Отже, антропологічний підхід до проблематики здоров’я і його збереження є 

вимогою часу, адже будь-які технологічні інструментальні досягнення не можуть 

замінити головного – природного тілесного чинника життєдіяльності людини. 

Але у контексті третього – інтегрального підходу у розв’язанні проблематики 

людини маємо нагадати, що погоджуючись із концепцією здорового духу завдяки 

здоровому тілу, треба враховувати, що інтеграція можлива лише «зверху», тобто, 
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найбільш складними рівнями менш складних. У випадку людської істоти 

інтегратором виступає психічний рівень організації тілесності людини, її здібність 

до саморозвитку і самоаналізу, який формує індивідуальність і суб’єктність, 

вміння розробляти  раціональні стратегії не лише виживання і адаптації, а й  

розвитку навіть у несприятливих умовах. Тому, визнання людини вищою 

цінністю земного соціального простору, повага до особистості, її унікальності, її 

інтересів і прав є запорукою розв’язання проблематики здоров’я людини. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН УЧНІВ ГІМНАЗІЇ ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 

ШКОЛИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ 

 

Широке впровадження інтенсивних педагогічних технологій здійснюється, як 

правило, без попередніх фізіолого-гігієнічних досліджень, тому переваги 

педагогічних інновацій нерідко нівелюються надмірністю сумарного навчального 

навантаження. Ця наукова проблема стає особливо актуальною і значимою для 

шкіл нового типу, специфіка організації навчально-виховного процесу яких 

обумовлює посилення впливу на організм дітей факторів шкільного середовища. 

Актуальним завданням у цьому плані є дослідження варіабельності серцевого 

ритму (ВРС) у дітей і підлітків, які навчаються у гімназіях. Уроки фізичної 

культури в умовах великих розумових навантажень сучасних гімназистів є не 

тільки засобом виховання і поліпшення фізичної підготовки юнаків і дівчат, а 

нерідко основним фактором відновлення та зміцнення здоров’я в період 

становлення і кінцевого формування організму, засобом ліквідації недоліків у 

фізичному розвитку. 

Обстежено 12-річних хлопчиків та дівчаток, які навчаються у загальноосвітній 

школі та гімназії. Усі діти навчалися в першу зміну, усього обстежене 164 

школярі обох статей. Обстеження учнів проводилося у школі в ранкові години 

(9—12 годин), у спокої лежачи на кушетці, з використанням компʼютерного 

електрокардіографа фірми „Нейрософт” Полі–спектр–12. 

Як параметри функціонального стану використані показники варіабельності 

серцевого ритму (ВСР), розраховані за загальноприйнятими методиками 

статистичного і спектрального аналізу. Використовувалися наступні показники 
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ВРС: RRNN – середнє кардіоінтервалів (мс); SDNN – среднєквадратичне 

відхилення кардіоінтервалів (мс); RMSSD квадратний корінь з середнього 

квадратів різниць (мс); індекс вегетативної рівноваги ІВР (у.о.); ПАПР – показник 

адекватності процесів регуляції (у.о.); ВПР –вегетативний показник ритму (у.о.); 

ІН – індекс напруження регуляторних систем (у.о.); загальна потужність спектру 

TP, (мс2); VLF – потужність спектра в діапазоні дуже низьких частот 0.015–0.05 

Гц (мс2); LF– потужності спектра в діапазоні низьких частот 0.05–0.15П (мс2); HF 

– потужність спектра в діапазоні частоти дихання 0.15–0.4 Гц (мс2); VLF%, LF%, 

HF% розподіл потужності спектра зазначених діапазонів частот у відсотках від 

їхньої сумарної потужності. Статистична обробка результатів дослідження 

проведена з використанням пакета програм MS Excel. 

Середня тривалість інтервалів R–R (RRNN ) у хлопчиків, які навчаються в 

гімназії становила 739,39±мс і була статистично значимо меншою (p<0,05), ніж у 

хлопчиків із ЗОШ, у яких становила 788,06±15,93 мс (табл.1). У дівчаток середня 

тривалість інтервалів R–R становила в експериментальній групі 696,00±13,24, в 

контрольній 728,30±11,93 і статистично значимо не відрізнялась. 

Стандартне відхилення повного масиву кардіоінтервалів (SDNN) у хлопчиків-

гімназистів в середньому становило 57,91±4,16 мс, у хлопчиків контрольної групи 

78,26±14,24 мс і значимо не відрізнялось. У дівчаток, які навчаються в гімназії, 

SDNN становило 43,76±2,72 мс і було високо вірогідно (p<0,01) меншим ніж у 

дівчаток ЗОШ, у яких становило 68,21±7,60 мс. Нижчий показник SDNN у 

дівчаток-гімназисток вказує на посилення симпатичної регуляції, яка подавляє 

активність автономного контура, а вищі показники SDNN у дівчаток ЗОШ 

свідчать про посилення автономної регуляції, тобто ріст впливу дихання на ритм 

серця.  

На кращий стан механізмів регуляції у дівчаток, які навчаються в ЗОШ, вказує 

і нормований показник сумарного ефекту регуляції (CV, %), в контрольній групі 

CV був рівний 9,23±0,94 %, що високо вірогідно (p<0,01) вище, ніж в основній 

групі дівчаток, у яких становив 6,16±0,31 %. 

Показник активності парасимпатичної ланки вегетативної регуляції RMSSD 

становив у хлопчиків – гімназистів 53,76±5,41 мс і значимо не відрізнявся від 

хлопчиків загальноосвітньої школи, де становив 78,26±14,24 мс. У дівчаток, що 

навчаються в гімназії, RMSSD становив 39,65±3,92 мс і був значимо нижчий 

(p<0,05), ніж у ровесниць, що навчаються в ЗОШ, у яких становив 68,51±10,64 мс. 

Проте відносне значення показника ступеня переваги симпатичної ланки 

регуляції над симпатичною (pNN50%) статистично значимо не відрізнялось в 

експериментальній групі та в контролі у дітей обох статей. 

На співвідношення між активністю симпатичного і парасимпатичного відділів 

вказує індекс вегетативної рівноваги (ІВР). При парасимпатичній активності 

індекс буде зменшуватись, при перевазі симпатичної − зростати. У хлопчиків 

основної групи ІВР становив 154,64±20,27 у.о. в контролі – 140,63±17,38 у.о. 

(p>0,05). У дівчаток, що навчаються в гімназії індекс вегетативної рівноваги 

становив 202,78±21,40 у.о і високо вірогідно (p<0,01) перевищував ІВР в контролі, 

де становив 125,78±12,91 у.о.  
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Показник адекватності процесів регуляції (ПАПР) статистично значимо не 

відрізнявся в експериментальній групі та контролі у дітей обох статей. 

Вегетативний показник ритму (ВПР) дозволяє судити про парасимпатичні 

зрушення вегетативного балансу. Чим менше ВПР, тим більше вегетативний 

баланс зміщений у парасимпатичну сторону. У хлопчиків основної групи цей 

показник становив 4,96±0,48 у.о., в контролі – 4,20±0,36 у.о. і значимо не 

відрізнявся. У дівчаток, які навчаються в ЗОШ, ВПР становив 4,11±0,33 у.о. і був 

дуже високо вірогідно нижчим (p<0,001), як у гімназисток і становив 6,33±0,51 

у.о. 

Індекс напруження регуляторних систем (ІН) або стрес – індекс характеризує 

ступінь переваги активності центральних механізмів регуляції над автономними. 

ІН у хлопчиків-гімназистів становив 99,52±17,32 у.о., у хлопчиків контрольної 

групи 96,86 ± 12,83 у.о. У дівчаток, які навчаються в гімназії, ІН становив 

157,15±19,54 у.о. і високо вірогідно (p<0,01) був вищий, як у дівчаток із 

загальноосвітньої школи, у яких становив 93,34±10,62 у.о. 

Проводили також спектральний аналіз варіабельності серцевого ритму з 

визначенням частотних спектрів у результаті перетворень Фур’є. Частотний 

спектр, отриманий при аналізі ЕКГ згідно з рекомендаціями Європейської 

кардіологічної спілки і Північноамериканської спілки електростимуляції і 

електрофізіології [9] розбивали на три діапазони: дуже низькочастотний (VLF) з 

межами від 0 до 0,04 Гц, низькочастотний (LF) з межами від 0,04 до 0,15 Гц і 

високочастотний (НF) з межами від 0,15 до 0,4 Гц.  

Загальна потужність спектру (ТР), яка відображає сумарну активність 

вегетативного впливу на серцевий ритм у дівчаток-гімназисток становила 

2587,5±296,4 мс2 і була статистично значимо нижчою (p<0,05), як у дівчаток із 

загальноосвітньої школи, у яких становила 7128,7±2049,9 мс2. У хлопчиків 

експериментальної та контрольної груп загальна потужність спектру значимо не 

відрізнялась. 

Потужність в діапазоні високочастотних коливань (НF) значимо не 

відрізнялась у хлопчиків експериментальної і контрольної групи. У дівчаток, які 

навчаються в гімназії, НF становила 919,9±154,7 мс2 і була вірогідно нижчою 

(p<0,05) як у контрольній групі, де становила 2973,6±858,3 мс2. Потужність в 

цьому діапазоні в основному пов’язана з дихальними рухами і відображає 

вагусний контроль серцевого ритму, тобто активність парасимпатичного відділу 

нервової системи. Отже, отримані дані вказують на зниження середніх показників 

парасимпатичних впливів на регуляцію серцевої діяльності у гімназисток.  

Потужність в діапазоні низькочастотних коливань (LF) служить маркером 

інтенсивності вазомоторних хвиль, які модулюються переважно симпатичними 

впливами. Цей показник статистично значимо не відрізнявся у дітей обох статей, 

які навчались в різних навчальних закладах. 
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Бібліотечна та архівна справа як важлива складова інформаційно-

комунікаційної діяльності 
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МІСЦЕ ЕЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГУ В СИСТЕМІ  

ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО АПАРАТУ БІБЛІОТЕКИ 

 

Широта тематики та різноманіття видів документів, а також істотні 

відмінності в запитах читачів бібліотек зумовлюють необхідність постійного 

вдосконалення довідково-бібліографічного апарату бібліотек, найважливішою 

частиною якого є система бібліотечних каталогів. 

Сучасна бібліотека має не лише бібліотечний фонд (упорядковане зібрання 

документів, що зберігається в бібліотеці), а й бібліотечні ресурси – упорядковані 

бібліотечні фонди документів на різних носіях інформації, бази даних, мережні 

інформаційні ресурси, довідково-пошуковий апарат, матеріально-технічні засоби 

опрацювання, зберігання та передачі інформації [7]. Тому важливим завданням 

постає забезпечити ефективний зв’язок між користувачем та бібліотечною 

установою. 

Проблеми інформатизації бібліотек, розвитку електронної інформаційної 

взаємодії, навігаторської функції досліджувалися такими вітчизняними 

науковцями, як О. Онищенко, В. Горовий, Л. Дубровіна [2], В. Медведєва [4], 

Т. Добко [1], Т. Луцишина [3], Ю. Шлапак [9] та ін. 

На сьогодні в бібліотеках України відбувається поступова комп’ютеризація 

бібліотечних процесів. Серед них провідну роль відіграє електронний каталог, що 

цілком може замінити існуючу традиційну систему каталогів і картотек.  

Електронний каталог (далі ЕК) – це бібліотечний каталог в машино читаній 

формі, що працює в реальному режимі часу та наданий в розпорядження читачів 

бібліотеки. ЕК забезпечує доступ до ресурсів каталогу не тільки відвідувачам 

певної бібліотеки, але й віддаленим користувачам [8, с. 78]. 

Сучасні ЕК повною мірою відповідають поняттю «інформаційний ресурс». 

Електронний варіант бібліотечної картки може містити набагато більше інформації 

про книгу, ніж її паперовий відповідник, він мобільніший, надійніший. Таким 

чином, в широкому контексті інформаційної теорії поняття «бібліотечний каталог» 

означає системно впорядкований реєстр відомостей про книги (і не тільки), що є 

джерелом інформації про них [6, с. 6]. 

Сучасним вимогам відповідає ЕК, що забезпечує:  

 введення бібліографічних записів в діалоговому та пакетному режимах з 

віддалених або локальних терміналів; 

 редагування бібліографічних записів і, при необхідності, видалення їх з ЕК; 

 пошук інформації в діалоговому або пакетному режимі за разовими запитами 
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й вибіркове розповсюдження інформації; 

 друкування бібліографічних даних у вигляді каталожних карток, 

бібліографічних покажчиків, звітів з управлінською інформацією та ін.; 

 можливість обміну інформацією з іншими бібліографічними базами даних, 

у тому числі й підключення до мережі Інтернет [2, с. 128]. 

ЕК є бібліографічною базою в машиночитаній формі, що включає елементи 

бібліографічного запису, для відображення змісту документів і елементи, які 

вказують адресу зберігання документа (шифри бібліотек). Наявність в базі даних 

цих елементів дозволяє ЕК виконувати функції всіх видів каталогів: 

 за призначенням –  читацького, службового, топографічного; 

 за способом групування – алфавітного, систематичного, предметного; 

 за видом відображених документів –  книг, періодичних видань, статей та 

ін.; 

 за обсягом фондів, що відображаються –ЕК однієї бібліотеки або зведений 

ЕК [2, с. 130]. 

На сьогодні вебсайти бібліотек містять електронні каталоги, які створювалися 

в контексті автоматизації бібліотечної діяльності. Саме електронний каталог 

відкриває швидкий та якісний доступ до інформаційних ресурсів бібліотеки. 

Якість та ефективність ЕК зумовлюються комплексом методів та засобів, що 

визначають технологію його створення і використання [5]. Як слушно зазначає 

Т. Луцишина: «Електронні каталоги є одним з найважливіших бібліотечних 

ресурсів. Цей ресурс особливо цінний тоді, коли він у всесвітній мережі, що дає 

змогу забезпечити цілодобовий доступ до відомостей про наявність документів у 

фондах бібліотеки» [3, с. 19]. 

Доступ до ЕК у мережі Інтернет, можливість мобільного пошуку інформації в 

зручний для користувача час, додаткові сервіси роблять ЕК одним із 

найпопулярніших бібліотечних бібліографічних ресурсів. 

Дослідники визначають основні критерії ефективності ЕК та їх відповідності 

запитам користувачів: 

1) спрощена процедура авторизації для доступу до ЕК; 

2) широкі можливості для пошуку, навігації та отримання інформації в ЕК 

завдяки консультаціям, навчальним матеріалам та гіперпосиланням, що 

допомагають непідготовленим користувачам орієнтуватися в ЕК; 

3) інтуїтивний інтерфейс пошуку (коли замість систематичного індексу 

користувач бачить інтерактивне гіперпосилання за тематичною рубрикою і 

автоматично отримує бібліографічну добірку за відповідною темою з ЕК 

бібліотеки); 

4) надання користувачу можливості оцінки контенту шляхом створення 

анотацій, рефератів, резюме до бібліографічних описів документів в ЕК [3]. 

Створення корпоративних бібліотечно-інформаційних систем (КБІС) і мереж 

відноситься до одного з актуальних в наш час напрямків бібліотечного 

будівництва і є наступним етапом комп’ютеризації бібліотек. Важливою метою 

створення КБІС є підвищення повноти, оперативності бібліотечно-інформаційного 

обслуговування усіх категорій користувачів КБІС за рахунок представлення ним 

об’єднаних інформаційних ресурсів і засобів пошуку з використанням сучасних 
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інформаційних і телекомунікаційних технологій для вирішення освітянських, 

соціальних, культурних, ділових та інших завдань. Важливими інструментами 

реалізації цієї мети повинні стати інтегровані мережеві ресурси бібліотечних 

консорціумів. З цією точки зору створення web-сайтів КБІС, безумовно є одним з 

найважливіших результатів діяльності у цьому напрямку.  

Отже, основне завдання сучасних книгозбірень – формування єдиного 

інформаційного простору, який є максимально доступним кінцевому 

користувачеві, реалізація якого можлива завдяки впровадженню та розвитку 

електронних каталогів бібліотеки. Автоматизація та інтеграція бібліотечних 

послуг буде сприяти вирішенню таких завдань, як: об’єднання електронних 

ресурсів бібліотек; загальнодоступність для користувачів фондів літератури; 

забезпечення доступу до бази наукових досліджень; створення інформаційних 

ресурсів для впровадження технологій дистанційної освіти.  
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Надія Конон 

 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА ЯК 

ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР 

 

Видавнича діяльність Волинської обласної бібліотеки для юнацтва (ВОБЮ) 

включає цілий ряд документів: методико-бібліографічні матеріали, бібліографічні 

посібник, сценарії історичних вечорів і портретів, літературних та народознавчих 

заходів, іншої тематики, газету «Краєвид», які надають просвітницькі та 

інформаційні послуги бібліотекам, закладам освіти області по роботі з молоддю. 

Методико-бібліографічні матеріали представлені виданнями: «Філософія 

добра Василя Сухомлинського» [10], «Шанувати традиції – бути сучасним» [11], 

«Квітник всіх напрямів і стилів» [4], «Молодь діє. Молодь допомагає» [6], 

«Морально-етичне виховання молодших школярів на групі продовженого дня» 

[15], «Класики з фантазією» [5], «Смачно з книгою» [7] тощо. 

У методико-бібліографічному матеріалі «Філософія добра Василя 

Сухомлинського», представлена постать української та світової педагогіки ХХ 

століття Василя Олександровича Сухомлинського (1918–1970 рр.). У 2018 році 

особлива увага приділялася доробку видатного педагога, оскільки 100-річчя від 

дня народження Василя Сухомлинського внесено до «Календаря пам’ятних дат», 

що відзначається на рівні ЮНЕСКО, за рішенням 39-ї сесії Генеральної 

конференції ЮНЕСКО [8; 9]. 

Василь Сухомлинський вважав книгозбірню надзвичайно важливим засобом 

виховання дітей і молоді. Особливо цінними для бібліотечних працівників 

залишаються роздуми про необхідність читання, на які варто посилатися під час 

проведення літературних годин, бібліотечних уроків інших заходів, з метою 

промоції книги. На думку педагога, аби дитина виросла справжньою людиною, її 

розум і душа мають працювати у діалозі з книгою. Звичайно, увага до книги, 

спілкування з книгою мають тривати протягом усього життя людини. Розвиток 

розумових сил і здібностей, багатство духовного існування індивіда і колективу, 

інтереси і невгасимий вогник інтелектуальної праці – усе це, на думку Василя 

Сухомлинського, пов’язано із книгою. «Чим дорожче для кожного вихованця 

найважливіше джерело знань – книга, тим менша небезпека розумової 

обмеженості, байдужості до знань», – писав педагог [8]. 

В. Сухомлинського хвилювала й нині злободенна проблема – «безкнижність» 

як «найнебезпечніша хвороба багатьох шкіл». Він писав: «Книжок на 

бібліотечних полицях, може, й багато, але вони, як сплячі велетні» [10, с. 37]. 

Проблему «безкнижковості духовного життя» Василь Олександрович 

порушував у різних аспектах: відсутність на полицях бібліотек корисної 

літератури для школярів; «змагання» книжки з іншими джерелами інформації, 

такими як кіно, телевізор, магнітофон. Головне, на його думку, – бібліотека має 

сприяти організації самостійного читання, яке відіграє особливу роль в 

інтелектуальному, моральному та естетичному розвитку школяра. Список 
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літератури на допомогу в підготовці заходів про життя та творчість Василя 

Сухомлинського доповнює рекомендації [10, с. 37–39]. 

У методико-бібліографічному матеріалі «Шанувати традиції – бути сучасним», 

освітні установи і бібліотеки постають могутнім чинником виховання у молодого 

покоління національної свідомості та самосвідомості, поваги до традицій 

українського народу. Засобами та формами бібліотечної роботи книгозбірні 

допомагають сучасному українцю осягнути багатющі джерела народної культури, 

усвідомити зв’язок минулого з сьогоденням. Цю роботу книгозбірні традиційно 

проводять в єдності з будинками культури та освітніми закладами [11, c. 4–5]. 

Наприкінці методико-бібліографічних матеріалів вміщено «Список літератури 

на допомогу в підготовці заходів про вишивку», він включає 34 джерела з 

періодичних видань: «Шкільна бібліотека», «Шкільний бібліотекар», «Розкажіть 

онуку», «Позакласний час», «Все для вчителя», «Позашкілля», «Шкільний світ», 

«Виховна робота в школі», «Класному керівнику», «Початкова освіта», 

«Дошкільне виховання», «Мистецтво в школі», «Початкове навчання та 

виховання» [11, с. 38–39]. 

«Квітник всіх напрямів і стилів» методико-бібліографічні матеріали, що 

знайомлять з творами досвідчених літераторів, які відійшли в інші світи – Петра 

Маха, Олександра Богачука, Олександра Рисака, Віктора Ревухи, Михайла 

Пронька, Миколи Смоленчука, Людмили Лежанської, Леоніда Гіттіка, Петра 

Боярчука, Олега Потурая, Василя Гея, Степана Скоклюка, Івана Корсака [4, с. 3]. 

Волинь, як літературно-мистецький край, засвідчує імена і твори письменників 

відомих читачам України та шанувальникам слова за її межами. Уперше в історії 

волинського краю Шевченківську премію присуджено письменникові Василю 

Слапчуку, котрий є лауреатом багатьох інших міжнародних та всеукраїнських 

нагород. 

Державотворчу позицію письменницької організації, спрямовану на захист 

державності української мови, пропаганду книги, мистецтва, як засобу 

національного відродження й духовного збагачення людини, утверджують 

літератори-публіцисти Волині: Петро Боярчук, Віктор Вербич, Андрій 

Криштальський, Володимир Лис, Віктор Лазарук, Микола Панасюк, Василь 

Слапчук, Йосип Струцюк, Іван Чернецький, Микола Онуфрійчук, Петро 

Коробчук, Ігор Ольшевський та інші [4, c. 8–10]. 

Зачаровують поетичним словом представниці жіночого письменства краю: 

Ніна Горик, Надія Гуменюк, Клава Корецька, Олена Криштальська, Валентина 

Штинько, Ната Гранич, Ольга Ляснюк, Тетяна Яков’юк, Євгенія Назарук, Оксана 

Гундер, Вікторія Литвак, Ганна Луцюк, Олена Пашук, Софія Стасюк, Тетяна 

Бондар, Галина Яструбецька[4, c. 12]. 

У методико-бібліографічному матеріалі «Квітник всіх напрямів і стилів» 

підкреслюється, що премії удостоєні: літературознавець Олександр Рисак 

(1993 р.); письменник-перекладач Віктор Ревуха (1994 р.); поети та письменники 

Йосип Струцюк (1992 р.), Віктор Лазарук (1995 р.), Василь Слапчук (1996 р.), Іван 

Чернецький (1999 р.), Надія Гуменюк та Петро Мах (2001 р.), Василь Гей (2002 

р.), Михайло Пронько (2003 р.), Олена Криштальська (2004 р.), Петро Боярчук 

(2005 р.), Володимир Лис (за видання роману «Камінь посеред саду») (2007 р.), 
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Іван Корсак (за художньо-історичні книги «Гетьманич Орлик» та «Імена твої, 

Україно», створені в останні роки) (2008 р.), Віктор Вербич (за книги «Під 

куполом спільного неба» (2006 р.), «Інею видиво світанкове» (2007 р.), «Карб 

єдиної дороги» (2009 р.), Ігор Ольшевський (за книги «Зодіакальне світло», 

«Григорій Сковорода: Місія Посланця» та «Хованки в житі») (2010 р.) Петро 

Коробчук (за збірки поезій «Боса флейта», «Архівотека») (2013 р.), Віктор 

Гребенюк (за збірку «Тетрамерон» і поему «Європа. Луцьк. 1429-й») (2014 р.), 

Євгенія Назарук (за вагомий особистий внесок у дослідження, вивчення і 

популяризацію рідної мови, видання книг: «Медунки у грудні», «Гостини в 

частини мови») (2017 р.) [4, c. 5–7]. 

«Молодь діє. Молодь допомагає» – методико-бібліографічні матеріали на 

допомогу освітчанам і бібліотекарям у підтримці волонтерського руху на Волині. 

Волонтерство (від англ. voluntary – добровільний) – це той внесок, який робиться 

фізичними особами на засадах неприбуткової діяльності, без заробітної платні, 

просування по службі, для добробуту і процвітання спільнот та суспільства в 

цілому [6, c. 2–3]. 

Загальна Декларація волонтерів прийнята на ХІ Конгресі Міжнародної 

Асоціації волонтерів (Париж, 1990 р.) визначає зміст та мету волонтерського 

руху. 5 грудня відзначається Міжнародний день волонтера. Рішення про це 

прийнято Генеральною Асамблеєю ООН у 1985 році на знак визнання важливої 

ролі добровольчих та інших організацій у соціальному й економічному розвитку 

суспільства. «Безпрецедентний в українській і не тільки в українській історії 

добровольчий рух змінює обличчя нашої країни, свідчить усьому світові і нам 

самим про зрілість і відповідальність українського суспільства», говорилося у 

привітанні волонтерам від українського уряду [6, c. 15]. 

У бібліотеках, закладах освіти організовують День волонтера. Методико-

бібліографічні матеріали передбачають проведення свята «Творець Добра… Що 

може вище бути?», презентацій своєї діяльності представниками різних 

благодійних фондів та волонтерських організацій, тренінги для волонтерів, 

майстер-класи для бажаючих. Участь молоді у волонтерському русі дає їм змогу 

зробити особистий внесок у розв’язання соціальних проблем, беручи участь у 

проєктах і програмах соціальної спрямованості безпосередньо у ВОБЮ. 

Проведення благодійних акцій – потрібна і гідна справа. Методико-бібліографічні 

матеріали «Молодь діє. Молодь допомагає» підкреслюють, що участь у 

волонтерській діяльності має свої переваги [6, c. 18–19]. 

Як свідчить вітчизняний досвід, волонтери найбільше задіяні в бібліотеках як: 

учасники різноманітних благодійних акцій, асистенти з організації різних 

молодіжних (і не лише) заходів; помічники у виконанні домашніх завдань 

одноліткам або дітям молодшого віку; асистенти в програмах літнього читання;  

«рекламні агенти»; помічники при проведенні опитувань користувачів; помічники 

з відновлення бібліотечного фонду (дрібний ремонт оправи книжок, підклеювання 

сторінок тощо) [6, c. 20–23]. 

Для ефективної діяльності необхідна постійна індивідуальна робота з 

волонтерами, яка включає бесіди, міні-лекції, групові дискусії, сюжетні ігри, 

практичні заняття, тренінги. Рекомендується надавати систематичне сприяння 
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зростанню волонтерів як читачів, шляхом аналізу їх читання, опитування, 

анкетування, складання рекомендаційних та інформаційних списків. До форм 

заохочення волонтерів належать: безкоштовний запис до бібліотеки; доступ до 

інформаційних джерел і матеріалів; першочергове читання нової літератури; 

вручення значка (бейджика) з логотипом бібліотеки і написом «волонтер»; 

запрошення на благодійні заходи; постійна реклама в бібліотеці; статті про їх 

діяльність у ЗМІ та соціальних мережах, повідомлення на сайті та блогах 

книгозбірні. В бібліотеці варто розгорнути стенд або викладку «Наші волонтери», 

де надати їм можливість виставляти оголошення про заходи, світлини, враження 

від проведення акцій [1; 6]. 

У методико-бібліографічних рекомендаціях «Морально-етичне виховання 

молодших школярів на групі подовженого дня» звертається увага на реалізацію 

загальноосвітньою школою Національної програми виховання дітей та учнівської 

молоді в Україні, яка потребує пошуку оптимальних форм, методів і засобів 

виховання, зокрема моральної підтримки особистості. Організація виховання 

учнів – складний і багатогранний процес, який передбачає реалізацію завдань 

морального виховання, що постають перед школою на сучасному етапі та є 

завданням і бібліотеки у сприянні даного напрямку роботи [2, c. 3–4]. 

Аналіз процесів морального становлення особистості молодших школярів і 

сформованості їх моральних вчинків спонукає до пошуку нових, оптимальних 

шляхів удосконалення виховного процесу, які б не тільки відповідали 

сьогоднішнім потребам суспільства щодо подолання його морального занепаду, а 

й спонукали б учасників навчально-виховного процесу до утвердження 

гуманістичних цінностей та моральних норм [2, c. 6]. 

В Концепції «Нової української школи» зазначається, що пріоритетного 

значення в розбудові нової школи набуває завдання формувати в учнів систему 

загальнолюдських цінностей – морально-етичних (гідність, чесність, 

справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей) та 

соціально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до 

рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до 

закону, солідарність, відповідальність). У центрі освіти має перебувати виховання 

в учнів відповідальності за себе, за добробут нашої країни [2, c. 19]. 

У 2020 році вийшов методико-бібліографічний матеріал «Класики з 

фантазією». Жанр фентезі – дуже молодий в сучасній літературі, однак 

популярний, бо відгукується на проблемні питання у складному та суперечливому 

світі, дає можливість реалізувати творчі експерименти та проаналізувати основні 

закони існування соціуму та Всесвіту вцілому. Фентезійні світи починають 

займати все більшу частину культурного життя суспільства: книги, живопис, кіно, 

комп’ютерні та настільні ігри. Кращих творців, дійсних та майбутніх класиків, 

об’єднує усвідомлення ролі книги та бібліотеки у розвитку уяви, становленні 

письменників як особистостей. Українські читачі люблять сучасне фентезі та 

хочуть читати як всесвітньовідомих, так і своїх українських авторів. Методичні 

матеріали «Класики з фантазією» пропонують сценарії проведення літературного 

альманаху або циклу літературних онлайн зустрічей [5]. 
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«Смачно з книгою»  методико-бібліографічні матеріали на допомогу 

активізації сімейного читання, в основі цього лежить кулінарія – десята муза 

людства. Вона невідривно пов’язана з кожним із нас. Хтось любить готувати, 

хтось смачно поїсти. Тому не дивно, що серед іменитих авторів художніх творів 

були і є ті, хто спрямував свій талант на опис секретів кухні. Письменники-

гурмани насичують свої твори смаками і пахощами, приправляючи їх гострими 

сюжетами і прикрашаючи вишуканим декором з епітетів і метафор. Методичні 

матеріали пропонують «рецепти» цікавих заходів. Літературний гурман-вечір 

«Королева Кулінарія у літературному королівстві: улюблені страви відомих 

письменників» розповість про смаки майстрів художнього слова. Бібліотечна дієт-

консультація «У пошуках законів смаку та здоров’я: письменники про здорове 

харчування» дозволить підняти такі важливі теми, як творчість та дисципліна, 

правила здорового харчування, вегетаріанство тощо. Хіт-парад кулінарної прози 

«Свято смаку» допоможе створити з книжок та смаколиків власний рецепт 

гарного настрою. Матеріали сприятимуть активізації сімейного читання, стануть в 

нагоді працівникам бібліотек, установ освіти, шанувальникам кулінарної прози 

[7]. 

Видавнича діяльність ВОБЮ на 2021 рік різнопланова. Окремі видання 

розміщуватимуться в електронному вигляді на сайті бібліотеки. Так, підготовлено 

сценарій відеовечора «Волинське коріння роду і слова» приурочений до 150-річчя 

від дня народження Агатангела Юхимовича (Євтимовича) Кримського(1871–

1942), українського сходознавця, історика, мовознавця, літературознавця, 

фольклориста, етнографа, письменника, перекладача, славіста). Він не був 

українцем за походженням та свідомо обрав служіння науці і культурі України як 

сенс свого життя. 

Планується сценарій літературного портрета до 150-річчя віддня народження 

Василя Семеновича Стефаника (1871–1936), українського письменника, 

громадсько-політичного діяча «Буду світ свій різьбити, як камінь…». До 90-річчя 

віддня народження українського письменника-прозаїка, перекладача, педагога 

(1931–1980) «Вічність і мить Григора Тютюнника». Розробляється сценарій 

години сенсацій до 50-річчя від дня народження винахідника, інженера, інвестора, 

мільярдера «Місія Ілона Маска». 

Отже, всі структурні підрозділи ВОБЮ популяризують серед користувачів 

книгу, роблять її більш доступною для відвідувачів як безпосередньо у самій 

бібліотеці, так і в закладах освіти, за допомогою сайту, інформаційних технологій, 

реклами. Адже бібліотечна установа для юнацтва стала реально відчувати стрімке 

зростання значення електронних ресурсів особливо з освітніх питань. Вона 

використовує нові комп’ютерні технології для видавничої діяльності. Виходять 

друком та в електронному вигляді фундаментальні праці, сценарії, бібліографічні, 

довідкові, інформаційні, рекомендаційні видання, методико-бібліографічні 

матеріали для викладачів вузів, коледжів, шкіл, студентів та учнів, де 

враховуються вимоги нової української школи. Бібліотека є творцем електронних 

ресурсів в Інтернеті, здійснює профільну навігацію в мережі. Її ресурси, видання 

затребувані широким колом дистантних користувачів. 
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Дослідження ролі музейних закладів Волинської губернії як важливих 

осередків історико-краєзнавчих досліджень краю другої половини ХІХ – початку 
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ХХ століть неможливі без залучення архівних матеріалів, основний масив яких 

зосереджений у спеціалізованому фонді Інституту рукопису НБУВ. До масивів 

цієї найціннішої частини історико-культурних фондів бібліотеки належить 

рукописна спадщина видатних діячів нашого минулого, особові архівні фонди 

визначних діячів та вчених України, серед яких фонди: 31(ХХХІ) – Біляшівський 

Микола Федотович (1867-1926), 81 – Левицький Орест Іванович (1848-1922), 109 

– Штейнгель (Штайнгель) Федір (Теодор) Рудольфович (1870-1946), 3(ІІІ) – 

Комплексний фонд «Листування». Зібрання листів видатних діячів науки, 

культури і освіти ХVII-ХХ ст. [6].  З поміж документів (бібліографічні матеріали, 

наукові студії) найчисленнішими є матеріали листування. Це листи як відомих 

учасників музейного будівництва в Україні і на Волині – М. Біляшівського, 

О. Левицького, М. Петрова, Ф. Штейнгеля, а також маловідоми місцевих 

краєзнавців та аматорів музейної справи, імена яких і донині залишаються 

незаслужено забутими – О. Дверницького, Є. Корніловича, М. Тучемського та ін. 

Критичне опрацювання джерел дає змогу ґрунтовно вивчити різноманітні 

аспекти роботи музейних закладів Волинської губернії, детально проаналізувати 

їх внесок у пошук, вивчення й збереження місцевих пам’яток, висвітлення 

минулого краю і таким чином змалювати цілісну картину участі музеїв в історико-

краєзнавчому вивченні регіону у зазначений період. 

Значну цінність для висвітлення теми становлять епістолярні матеріали з 

особового фонду відомого історики, археолога, етнографа, мистецтвознавця, 

музейного та громадського М. Біляшівського ( ф. ХХХІ, 2706 од. зб.). Діяльність 

ученого була тісно пов’язана з початковим етапом функціонування музею у селі 

Городок тодішнього Ровенського повіту, заснованого у 1896 році в маєтку і на 

кошти місцевого власника барона Ф. Штейнгеля. Низка листів, адресованих ним 

на Волинь, показує, що дослідник незмінно проявляв інтерес і до стану справ у 

давньосховищах при Свято-Володимирському православному церковному 

братстві та Волинському церковно-археологічному товаристві, музейному закладі 

Братства імені князів Острозьких, просив повідомляти про найцікавіші 

надходження до експозицій цих музейних закладів, результати наукових пошуків та 

ін. [1]. У свою чергу місцеві краєзнавці адресували М. Біляшівському обширну 

кореспонденцію із зазначених питань, консультувалися з ним з відповідних 

проблем музеєзнавчої роботи і з увагою прислухалися до його порад. Так, в 

одному з листів активного діяча Братства імені князів Острозьких священика М. 

Тучемського до М. Біляшівського говориться: «Відвідання Вами древнього 

Острога і відвідання нашого маленького провінційного музею вдихнули в мене 

таку енергію і такий підйом діяльності з надією створити хача б що небудь в 

Острозі і не цікавитися історією минулого неможливо… Чи необхідно 

стверджувати, що нашому Братству імені князів Острозьких потрібний тісний, 

діяльний зв’язок з богатирським Києвом… Будьте ж, Микола Федотович, 

провідником цієї єдності – Києва із забутим, спустошеним Острогом. Ви можете 

зробити велику послугу; і будьте певні, що всі Ваші вказівки будуть виконані» [7, 

арк. 1-2]. 

Особливу увагу привертають збірки листів до М. Біляшівського, автором яких 

є Ф. Штейнгель. Так, уважне прочитання кореспонденції дає нам усі підстави 
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зробити висновок, що в його особі слід вбачати не тільки благодійника, завдяки 

коштам якого постав і функціонував Городоцький музей, а й справжнього 

науковця, який не тільки спрямовував роботу музею, а й особисто проводив 

активну музеєзнавчу діяльність. Епістолярні матеріали свідчать, що з кінця 1890-х 

років і практично до часу припинення роботи музею внаслідок подій Першої 

світової війни Ф. Штейнгель власноруч проводив впорядкування музейних 

колекцій, займався поповненням закладу новими експонатами, у тому числі і 

шляхом організації наукових експедицій. Він надавав збірки музею у 

розпорядження багатьох вчених і краєзнавців для підготовки ними наукових 

досліджень з археології, археографії, етнографії, нумізматики та інших галузей 

історичної науки. Ф. Штейнгель готував і публікував звіти про роботу музею, 

щодо яких радився з М. Біляшівським, знайомив з музеєм відвідувачів і загалом 

піклувався про те, щоб цей заклад приносив науці та суспільству якнайбільшу 

користь [8; 9; 10]. До речі, інший документ, що належав Ф. Штейнгелю – 

«Экскурсия Городецкого музея. Проект предполагаемой экскурсии», який також 

зберігається у фонді ХХХІ – характеризує цю особу як вмілого й ерудованого 

науковця у справі організації пошукових експедицій [12]. 

Високу оцінку Ф. Штейнгелю саме як ученому та його науковим і 

музеєзнавчим досягненням давали тодішні відомі вітчизняні дослідники, такі, 

зокрема, як етнограф Ф. Вовк [10, арк. 6 зв.]. 

Листи до М. Біляшівського яскраво характеризують і непересічну постать 

Є. Корніловича – аматора музейницької діяльності на Волині, який тривалий час 

працював поруч з Ф. Штейнгелем і зробив вагомий внесок у впорядкування 

експозиції Городоцького музею, пошук для нього експонатів та популяризацію 

його діяльності [5]. Високо оцінюючи цей внесок Є. Корніловича, Ф. Штейнгель в 

одному із листів до М. Біляшівського писав: «… без такої особистості, якщо не 

зараз, то пізніше музею буде дуже важко…» [8, арк. 2]. 

Корисними для дослідження теми є матеріали фонду 109 – Штейнгель 

(Штайнгель) Федір (Теодор) Рудольфович (1870-1946). Викликає інтерес документ 

під назвою «Городоцкий музей Волынской губернии барона Ф.Р. Штейнгеля. К 

истории создания», автором якого був сам власник маєтку у селі Городок [11]. 

Розкриваючи, між іншим, передумови створення музею, Ф. Штейнгель писав: «… 

Цікавлячись явищами життя і праці, що мене оточують, а також минулим Волині, 

я дивувався, як мало можна знайти інформації як в літературі, так і в різних 

музеях, що стосуються Волині, її історії, етнографії, природи і т.п. Між іншим 

навіть неозброєним оком не можна не помітити, що в науковому відношенні 

Волинь являє собою надзвичайно цікаву область. Спочатку мені спало на думку 

по можливості зібрати відомості і колекції, що мають пряме відношення до питань 

про Волинь, які мене цікавлять, однак думка ця не мала необхідної форми. Тоді я 

звернувся за порадою до свого товариша (М.Ф. – М. Біляшівського) і пояснив 

йому свої думки. Від нього я дізнався про існування у багатьох місцевостях музеїв 

і познайомився з їх програмами і цілями. Я побачив, що саме такі музеї й можуть 

дати відповідь на ті багаточисельні питання, котрі так цікавили мене стосовно 

Волинської губернії і так в мене виникли думки поступово почати збір, 

дотримуючись програми «місцевих музеїв», всього що відноситься до 
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всестороннього вивчення Волині… Більш детальну програму всього музею, а 

також окремо кожного відділу предбачаю розробити при допомозі 

співробітників…» [11, арк. 1-1 зв.]. Уважне прочитання цього документа і спів-

ставлення наведених у ньому фактів дає змогу стверджувати, що заслуга у 

створенні і розгортанні діяльності Городоцького музею належить колективу осіб, у 

складі якого був і М. Біляшівський (крім нього сюди входили також Ф. Штейнгель, 

В. Мошков та А. Биков). 

Епістолярні матеріали, що зберігаються у фондах 31(ХХХІ) – Біляшівський 

Микола Федотович (1867-1926), 81 – Левицький Орест Іванович (1848-1922), 3(ІІІ) 

– Комплексний фонд «Листування». Зібрання листів видатних діячів науки, 

культури і освіти ХVII-ХХ ст. характеризують й О. Дверницького – практично 

невідому постать в історії волинського музейництва. Будучи одним з ініціаторів 

створення Володимир-Волинського Свято-Володимирського православного 

церковного братства, О. Дверницький став засновником давньосховища при ньому. 

Його листи з М. Біляшівським, О. Левицьким, М. Петровим, іншими відомими 

київськими науковцями та місцевими краєзнавцями  дають змогу оцінити його 

зусилля щодо збору, опрацювання та збереження історичних пам’яток та  

поповнення ними фондів давньосховища [2; 3; 4]. Також дослідник розумів, що 

зібрані і впорядковані музейні збірки можуть бути використані для написання 

волинознавчих розвідок, які сприятимуть більш детальному ознайомленню 

громадськості з історією Волині та діяльністю музейного закладу. І саме 

О. Дверницький започаткував цю справу у 1889 році видавши ілюстровану книгу 

«Памятники древнего православия в г. Владимире-Волынском». Із матеріалів 

фонду 3 (ІІІ) відомо, що ця праця О. Дверницького готувалася до 900-річчя 

хрещення Русі і повинна була мати назву «Очерки церквей древнего Владимира» 

[4, арк.5]. Однак через труднощі, пов’язані з отриманням ілюстрацій, книга 

вийшла із запізненням і під іншою назвою. Для написання цієї історичної розвідки 

були широко залучені рукописні і друковані пам’ятки, що зберігалися у 

давньосховищі Володимир-Волинського Свято-Володимирського православного 

церковного братства. 

Отже, листи відомих вітчизняних науковців-музеєзнавців України та 

волинських аматорів музейної справи, які знаходяться в Інституті рукопису НБУВ 

дають можливість дізнатися про маловідомі факти з історії волинського 

музейництва другої половини XIX – початку XX ст., проаналізувати погляди як 

відомих учасників музейного будівництва в Україні і на Волині, так і маловідомих 

місцевих музеєзнавців на вирішення питань, які виникали у процесі заснування та 

розгортання роботи музеїв, проаналізувати їх внесок у пошук, вивчення й 

збереження місцевих пам’яток та висвітлення минулого краю. 
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ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО ІМІДЖУ ДЕРЖАВ ЗА ДОПОМОГОЮ 

СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ 

 

У час стрімкого поширення світової глобалізації і розвитку технологій уміння 

створити позитивний імідж посідає визначне місце в існуванні будь-якої держави. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_arch/cgiirbis_64.exe?%20S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=FOND&P21DBN=FOND&S21All=%3C.%3ETZ=FOND%3C.%3E&S21FMT=full_all&Z21ID=&S21COLORTERMS=0&S21SRW=PIB&S21SRD=UP
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_arch/cgiirbis_64.exe?%20S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=FOND&P21DBN=FOND&S21All=%3C.%3ETZ=FOND%3C.%3E&S21FMT=full_all&Z21ID=&S21COLORTERMS=0&S21SRW=PIB&S21SRD=UP
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_arch/cgiirbis_64.exe?%20S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=FOND&P21DBN=FOND&S21All=%3C.%3ETZ=FOND%3C.%3E&S21FMT=full_all&Z21ID=&S21COLORTERMS=0&S21SRW=PIB&S21SRD=UP
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_arch/cgiirbis_64.exe?%20S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=FOND&P21DBN=FOND&S21All=%3C.%3ETZ=FOND%3C.%3E&S21FMT=full_all&Z21ID=&S21COLORTERMS=0&S21SRW=PIB&S21SRD=UP


Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції 

 302 

З розвитком нових технологій знаходяться все нові і нові шляхи формування 

такого іміджу, а соціальні мережі стають одними із можливих інструментів цього. 

Навіть міжнародні організації, такі як ООН, а також держави, глави держав 

створюють свої сторінки у соціальних мережах. 

Сучасні засоби масової комунікації, серед яких одну з головних ролей 

відіграють соціальні мережі, не тільки висвітлюють політичні події, а й 

впливають на формування масової свідомості, смаків споживачів інформації, у 

тому числі щодо привабливості чи непривабливості певних політичних 

перспектив країни, іміджу політичної влади в цілому, формують суспільну думку, 

ціннісні орієнтири, політичні цінності і стандарти політичної діяльності, 

популяризують певні ідеї серед населення. 

Відображення діяльності держави завдяки соціальним мережам в Iнтернеті є 

одним з можливих варіантів її здійснення і донесення до суспільства 

особливостей державного врядування. 

Політичний імідж держави – це уявний образ певної держави, що формується 

у свідомості громадян країни та закордонної аудиторії.  

Для формування іміджу держави можна використовувати різні методи і 

способи. Можна навести приклад нашої держави, де Міністерство закордонних 

справ запустило сайт про Україну Ukraine Now (Україна Зараз). Він має 

популяризувати країну та привернути увагу іноземних студентів, інвесторів і 

туристів. Сайт запущений на домені Ukraine.ua. Його мета – сформувати за 

кордоном позитивний імідж країни. 

Платформа поділена на три розділи: 

– Explore – основні дані про Україну: культурні та креативні галузі, 

гастрономія, історія, пам’ятки та локації; 

– Invest  – українські інновації та стартапи та про те, навіщо інвестувати в 

Україну і як це робити; 

– Study – розповідає про можливості та перспективи навчання в Україні у 

різних сферах та навчальних закладах. 

Окрім того, на сайті публікуватимуть ключові події в Україні [5]. 

Політичний імідж держави має два основні адресати: суспільство всередині 

країни та світову спільноту. Станом на початок 2021 році в Україні зареєстровано 

26 мільйонів користувачів соціальних мереж [3].  

За даними GlobalLogic, із 2019 року кількість українців в Instagram зросла на 

22 відсотки, а у Facebook – на сім відсотків. Нині цими соцмережами 

користуються 14 і 16 мільйонів українців відповідно. За останній рік нова 

соціальна мережа TikTok досягла 16% користувачів з України, її зростання склало 

500%. Найпопулярнішою соцмережею залишається YouTube з охопленням 96% 

користувачів в Україні [3]. Така ситуація зумовлює необхідність залучення 

соціальних мереж для формування і просування бренду держави. Першим кроком 

на шляху популяризації держави є підвищення інформованості суспільства, тобто 

цільової аудиторії про дії, стан речей, товари і послуги, зокрема у соціальних 

мережах (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn та інші) [1].  

Якщо такого досвіду ще немає, то практики реклами стверджують, щоб 

правильно почати з нуля, потрібно знати таке:  
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1. Бути корисним. Суть ефективної стратегії присутності в соціальних медіа не 

в тому, яку вигоду від них отримати, а в тому, яку користь канали комунікації 

принесуть аудиторії.  

2. Ділитися цікавим контентом. Можна надавати унікальні новини, які 

стосуються життя держави. Простої наявності профілів в соціальних мережах 

недостатньо. Контент повинен мати такі характеристики, тобто бути: цікавим; 

актуальним; унікальним. 

3. Залучати в дискусію. Суть спілкування в діалозі. Можна цікавитися думкою 

читачів про сучасний стан в державі. Монолог в цій справі не помічник.  

4. Тестувати. Не боятись тестувати нові підходи,  пробувати різні типи 

контенту, різні методи. Тільки практика покаже, який з методів виявиться 

ефективним.  

5. Просувати свої дії. Підвищення інформованості про дії, теперішній стан 

речей і підвищення їх розуміння.  

6. Використовувати іміджові акції та кампанії. Соціальні медіа – відмінний 

майданчик для проведення різного плану кампаній.  

7. Потрібно скласти план дій та прогноз на розвиток цього каналу комунікацій 

на певний проміжок часу.  

8. Відслідковувати результати. Це один з пріоритетів для швидкого реагування 

на поведінку аудиторії.  

9. Бути креативним – не працювати за підручником. Соціальні медіа – 

«живий» механізм, який не тільки диктує поведінку своїм функціоналом, але і 

видозмінюється. Це двосторонній зв’язок, і про це завжди потрібно пам’ятати [7]. 

Особливостями формування іміджу української політичної влади в соціальних 

мережах на сучасному етапі розвитку держави можна вважати практику 

вертикальної комунікації як «знизу доверху» від пересічних громадян, так і 

«зверху донизу» від представників вищого керівництва країни. 

Встановлення постійного, нехай і віртуального, зворотного зв’язку в 

соціальній мережі між владою та частиною населення, яка займає активну 

громадську позицію, є важливим засобом іміджетворення, адже це репрезентує 

політика як активного громадського та політичного діяча, надає можливість його 

презентації у світовій спільноті. Інша річ, що, незважаючи на світовий досвід 

використання соціальних мереж та блогів у політичному процесі, не всі українські 

політичні фігури повністю перейняли здобутки передових у цьому плані держав. 

Активно використовували інтернет-медіа саме для формування та закріплення 

іміджу в основному ті політичні фігури, що донедавна знаходилися в опозиції [2, 

с. 17].  

Щодня до соціальних мереж залучається велика кількість людей, аби прозоро і 

без обмежень одержувати альтернативні традиційним медіафакти, обмінюватися 

своїми думками з іншими, бути не тільки частиною інтернет-простору, а й його 

активними творцями. Для сучасної людини користування соціальною мережею – 

досить звичне явище, а для політиків (і тих, що перебувають при владі, і опозиції) 

– це не стільки форма спілкування з тисячами незнайомих людей, скільки 

розуміння того, що відбувається в країні, як на рішення та дії влади реагують 

співгромадяни, безоплатний ідеологічний простір, який можна використати як 
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засіб впливу на громадську думку, створення іміджу політичної влади даної 

держави, окремого політика тощо. Проте сьогодні українські можновладці 

використовують ітернет-ресурс переважно у виборчих кампаніях, по закінченні 

яких залишають цей засіб впливу на громадськість без достатньої уваги, 

забуваючи про можливості соціальних мереж щодо підтримання свого іміджу.  

Вдало сформований імідж такого об’єкта як політична влада багато в чому 

визначає привабливість держави, в тому числі як надійного та вигідного партнера 

для вітчизняних і зарубіжних потенційних партнерів та інвесторів, сприяє захисту 

її національних інтересів, досягненню зовнішньополітичних цілей і створенню 

атмосфери підтримання світовою спільнотою її кроків на міжнародній арені. Але 

сучасний український політикум не дуже переймається своєю репутацією та 

формуванням у суспільній свідомості позитивного іміджу держави та її 

керманичів, які систематично псують цей імідж і за кордоном, і в своїй країні, 

нібито не розуміючи, що від цього залежить ставлення до нашої держави як інших 

країн світу, так і співвітчизників [6]. 

Політична криза в сучасній Україні закріпила в свідомості світового загалу 

імідж політично нестабільної держави що, звісно, не на користь ні її політичній 

еліті, ні громадянам. Після початку протестних акцій в листопаді 2013 року в 

Україні як реакції на рішення Кабміну про призупинення процесу підготування до 

підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, силового розгону 

мирних учасників майдану в Києві вночі 30 листопада та наступних буремних 

подій, в тому числі таких, що призвели до численних жертв серед мирних 

громадян, початку війни на Донбасі, а пізніше – волонтерська допомога у зоні 

АТО і без того негативний імідж української політичної влади було повністю 

зіпсовано не тільки непослідовністю політики керівників держави, їх 

недалекоглядними діями, а й відвертими злочинами проти співвітчизників. 

Соціальні мережі використовують для формування позитивної громадської 

думки шляхом залучення громадян до обговорення реформ, змін політики 

держави. 

Найбільш відомим випадком законотворчого краудсорсингу у Європі є досвід 

прямої демократії у Ісландії, де влада у 2011 р. залучила до написання 

Конституції користувачів соціальних мереж. Для цього були створені спеціальна 

група в Facebook, аккаунт на Twitter, а також канал на YouTube і сторінка на 

фотохостингу Flickr. Саме на цих соціальних майданчиках, а не на державному 

сайті, громадяни Ісландії, а також всі бажаючі могли залишати свої коментарі та 

побажання щодо проекту нової Конституції країни [4]. 

Отже, сучасна політична практика висуває вимогу щодо використання усіх 

можливих засобів, у тому числі інформаційно-комунікаційних технологій, 

операцій та процедур, які використовуються в соціальних мережах, призначених 

для реалізації завдань стосовно формування привабливого політичного іміджу 

держав та захисту їх від можливого негативного впливу. 
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ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ 

 

Стрімкий розвиток наукових знань і технічного прогресу породжує гостру 

потребу в підготовці фахівців, що зможуть вирішувати комплексні проблеми та 

забезпечувати подальший розвиток знань. Найбільше змін за останні десятиліття 

зазнала галузь інформаційної діяльності, й досі залишається невизначеним та не 

чітко окресленим поняття «фахівець інформаційної діяльності».  

Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» консолідувала в 

собі низку самостійних спеціальностей: «Діловодство», «Документознавство та 

інформаційна діяльність», «Бібліотекознавство, бібліографознавство, 

книгознавство», що зникли з переліку спеціальностей. Усі зазначені освітні 

напрями об’єднує спільна мета – підготовка фахівців інформаційно-

комунікативної галузі. 

У 1994 році в структурі Держкомархіву України було організовано 

спеціалізовану наукову установу «Український науково-дослідний інститут 

архівної справи та документознавства». У цьому ж році почалась вузівська 

підготовка фахівців за спеціальністю «Документознавство та інформаційна 

діяльність». У 2003 році спеціальність «Документознавство, архівознавство» було 
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включено до переліку наукових спеціальностей з історичних наук ВАК України. 

У 2007 році її включили і до складу соціально-комунікаційних наук. 

Розвиток спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» 

відбувався динамічно, охоплював державні та приватні заклади вищої освіти із 

вираженою тенденцією введення спеціальності у негуманітарних вищих 

навчальних закладах. Навчальні плани, в яких був наявний паритет двох 

дисциплінарних блоків – документознавчого та інформаційного, відображали 

об’єктивний процес еволюції від концепції документаційного до концепції 

інформаційного забезпечення управління, що уможливило диверсифікацію 

діяльності документознавців, цілком відповідало назві спеціальності й дало змогу 

розглядати їх як фахівців з інформаційного забезпечення управління [1].  

Однак очевидно, що професійну групу інформаційних фахівців із введенням 

нової спеціальності має бути розширено зі збереженням меж професійної 

інформаційної діяльності. Проте, відомі дослідники  сфери інформаційної 

діяльності О. Матвієнко, М. Цивін стверджують, що спеціальність 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» було введено до навчального 

процесу без належного теоретичного обґрунтування.  Очевидно, що визначення 

меж професійного простору інформаційного фахівця характеризується 

суб’єктивністю інтерпретації змісту його діяльності та невизначеністю критеріїв 

належності до цієї професійної групи. Таке трактування є надто розширеним і не 

відповідає потребам розвитку нової спеціальності, а отже, вимагає конкретнішого 

визначення з акцентом на професійній інформаційній діяльності [3, с. 33]. 

Своє обґрунтування нової спеціальності запропонував Ю. Палеха: 

«Впровадження спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

можна пояснити тим, що в установах, організаціях та на підприємствах країни все 

більше виникає потреба у фахівцях, які в змозі працювати саме з інформаційними, 

документними ресурсами, тобто зі своєрідним інтелектуальним надбанням усіх 

досягнень цивілізації за весь час її існування. Україна потребує все більшої 

кількості інформаційних фахівців (інформаційних аналітиків, документознавців, 

бібліотекознавців, архівознавців), як професіоналів для роботи в центральних 

органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, державних 

адміністраціях, фінансово-податкових та судових органах, підприємствах, 

установах та організаціях всіх форм власності, що вміють користуватися 

різноманітними видами інформаційних та документних ресурсів» [5]. Науковець 

стверджує, що підготовка фахівців за спеціальністю 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» (галузь знань: 02 Культура і мистецтво) замість 

існуючих є доречною й відповідає європейським стандартам підготовка 

здобувачів вищої освіти. 

Згідно з концепцією Є. Клімова [2], розвиток професії як діяльності, 

закріпленої у культурі системи трудових функцій, відбувається не циклами, не по 

спіралі, не по висхідній або низхідній, а через виникнення і вичерпання певного 

роду охоплюючих систем, які змінюють одна одну. При чому кожна наступна 

зароджується у нетрях попередньої ще задовго до того, як та вичерпає себе. 

Наприклад, інформаційне обслуговування читачів у бібліотеках (публічних, 

академічних тощо) – діяльність, яка забезпечує інформаційні потреби людини, з 
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ускладненням матеріального виробництва розширилася, спрямовуючись на 

інформаційну підтримку управлінських і технологічних процесів з організацією 

відповідних структурних підрозділів в установах та на підприємствах. До того ж, 

поняття «інформаційне обслуговування» та «інформаційне забезпечення» почали 

чітко розмежовувати. 

Внаслідок конвергенції інформаційно-комунікаційних і соціально-

інформаційних технологій, розвитку мережевих комунікативних структур у 

соціальних і професійних комунікаціях відбувається зростання професійної 

різноманітності інформаційних працівників. Об’єктивно підтримка розвитку 

інформаційного суспільства потребує значної кількості професіоналів у галузі 

веб-технологій та спеціалістів, які створюють, розміщують і підтримують у 

глобальній мережі Інтернет різноманітні інформаційні ресурси і сервіси. 

Запропонований проект стандарту 2017 року зі спеціальності 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» [6]  вніс певні корективи та 

роз’яснення щодо критеріїв підготовки фахівців. У ньому запропоновано фахові 

компетентності, результати навчання і конкретизовано об’єкти вивчення та 

діяльності,це – інституції та інфраструктура, що забезпечують створення, 

розповсюдження, акумулювання, зберігання, архівування, доступ до інформації та 

знань у будь-яких форматах; теорії, процеси, технології та стандарти для 

створення інформаційних ресурсів; інформаційно-пошукові системи; просування 

інформаційних ресурсів в мережі Інтернет. 

Незважаючи на те, що в одному професійному стандарті інтегровано різні за 

змістовим аспектом діяльності професії, (від бібліотекаря, організатора 

діловодства до фахівця у сфері телекомунікацій та електронних ЗМІ, 

професіонала у сфері державного управління) такий підхід диктується  сучасними 

вимогами до професійного фахівця.  

Варті уваги також групи веб-професій, які стосуються суто роботи з 

інформацією:  

 фахівці зі створення й аналізу вмісту веб-сайтів: професійні блогери та 

модератори веб-спільнот, веб-аналітики;  

 менеджери веб-проектів: контент-менеджери, менеджери із роботи з веб-

клієнтами, менеджери з репутації, фахівці з електронної комерції, фахівці з 

реклами в мережі Інтернет, керівники інтернет-проектів.  

Безперечно, такий професійний стандарт сьогодні наздоганяє потреби 

практики, однак певні суперечності, очевидна гібридність у частині визначення 

професій, за якими може працювати майбутній фахівець, калькування з 

англійської мови їхніх назв потребують виваженого підходу до можливих 

перспектив подальшого використання документа. Тому, в цьому контексті 

необхідно зберігати сталі професійні напрями (зокрема, бібліотекарів, архівістів, 

документознавців) із розвитком їх у напрямі забезпечення нових суспільних 

потреб.  

Еволюція інформаційного середовища також актуалізує потребу в професіях 

інформаційно-управлінського профілю. Зокрема, це стосується підготовки 

фахівців для управління інформаційними організаційними структурами, що 

виробляють інформаційні продукти та послуги, здійснюють інформаційний аналіз 
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і консалтинг. Спеціалісти мають володіти методами інформаційного моделювання 

ситуації, виявляти й екстраполювати тенденції розвитку об’єктів, здійснювати 

збирання, систематизацію й аналіз ділової та комерційної інформації. Ці види 

діяльності перебувають у площині інформаційного менеджменту, серед завдань 

якого – управління інформаційними потоками і визначення стратегії створення і 

використання інформаційних ресурсів підприємств і організацій.  

В Україні зазначені напрями підготовки фахівців (або ж спеціалізації) ще не 

виокремилися, але є можливість використати сумісний із традиціями вітчизняної 

й світової інформаційної освіти досвід їхньої підготовки за спеціалізаціями, 

наприклад: «Інформаційно-аналітична діяльність у сфері управління та 

менеджменту органів державної влади», «Інформаційно-аналітична діяльність у 

сфері документно-інформаційних комунікацій з маркетингу і зв’язків з 

громадськістю», «Інформаційний аналіз і консалтинг», «Маркетинг 

інформаційного ринку» та ін. 

У 2021 році МОН розробило вимоги до міждисциплінарних освітніх 

(наукових) програм вищої освіти [4], що стане потужним поштовхом до розвитку 

спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, яка базується на 

поєднанні різних галузей знань. 

Отже, різноманітність професій, що охоплюють системи інформаційних 

комунікацій, є основою забезпечення ефективності функціонування 

інформаційного середовища. Проте, спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» потребує ґрунтовнішої науково-методологічної основи, нових 

навчальних інтерактивних методик, що базуються на новітніх технологіях. 

Список використаної літератури: 

1. Дубова С. В. Підготовка документознавців для сфери державного 

управління в Україні (1995-2008 рр.) : автореф. дис. канд. іст. наук. Київ : Держ. 

акад. кер. кадрів культ. і мистец. 2010. 19 с.  

2. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения : учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений. Москва : Издательский центр 

«Академия», 2004. 304 с.  

3. Матвієнко О., Цивін М. Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа»: у пошуках «інформаційного фахівця». Вісник книжкової палати. 

2016. №10. С. 32–35. 

4. Наказ про затвердження вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) 

програм / Міністерство юстиції України від 06.04.2021 № 454/36076. URL: 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-vimog-do-mizhdisciplinarnih-osvitnih-

naukovih-program (дата звернення 29.04.2021). 

5. Палеха Ю. І. Обґрунтування необхідності надання освітніх послуг у ВНЗ 

країни за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». URL: 

http://dilo.kiev.ua/news/64-obruntuvannya-neobhdnost-nadannya-osvtnh-poslug-u-vnz-

krayini (дата звернення 29.04.2021). 

6. Проєкт стандарту другого рівня вищої освіти зі спеціальності 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». URL: 

https://mon.gov.ua/...standartiv.../029-informaczijna-bibliote (дата звернення 

29.04.2021). 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-vimog-do-mizhdisciplinarnih-osvitnih-naukovih-program
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-vimog-do-mizhdisciplinarnih-osvitnih-naukovih-program
http://dilo.kiev.ua/news/64-obruntuvannya-neobhdnost-nadannya-osvtnh-poslug-u-vnz-krayini
http://dilo.kiev.ua/news/64-obruntuvannya-neobhdnost-nadannya-osvtnh-poslug-u-vnz-krayini
Проєкт%20стандарту%20другого%20рівня%20вищої%20освіти%20зі%20спеціальності%20029%20
Проєкт%20стандарту%20другого%20рівня%20вищої%20освіти%20зі%20спеціальності%20029%20
Проєкт%20стандарту%20другого%20рівня%20вищої%20освіти%20зі%20спеціальності%20029%20
Проєкт%20стандарту%20другого%20рівня%20вищої%20освіти%20зі%20спеціальності%20029%20


Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції 

 309 

УДК 930.25:004.08](477) 

Валентина Петрович 

 

СТРАТЕГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ 

ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ 

 

На сьогодні електронні документи (ЕД) дедалі частіше є основними в 

діяльності юридичних осіб різних форм власності, тому цілком закономірно, що 

перед спеціалістами постала проблема організації їх архівного зберігання, 

зокрема, зважаючи на те, що ЕД постійних строків зберігання є складовою 

Національного архівного фонду (НАФ).  

Швидке впровадження інформаційних технологій документування інформації 

та її подальшого оброблення в електронній формі, збільшення кількості ЕД, 

зокрема постійного та тривалого (понад 10 років) строків зберігання, та 

важливість забезпечення їх збереженості зумовили необхідність проведення 

спеціального дослідження технологій тривалого зберігання електронних даних.  

Архівне зберігання ЕД включає технології і виробничі процеси, що 

забезпечують весь цикл зберігання документів: експертизи їх цінності, обліку, 

описування, забезпечення збереженості, формування довідкового апарату, 

створення пошукових систем та надання доступу до їх інформації. 

Підготовка ЕД НАФ на постійне зберігання здійснюється юридичними 

особами відповідно до вимог «Типової інструкції з документування управлінської 

інформації в електронній формі та організації роботи з електронними 

документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну» [8] та «Порядку 

роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до 

передавання на архівне зберігання» [5]. 

Під час підготовки ЕД НАФ до передавання на архівне зберігання та їх 

приймання-передавання до архівних установ від юридичних осіб – джерел 

комплектування архівних установ застосовують кваліфікований електронний 

підпис чи печатку. 

Для забезпечення збереженості ЕД в архівній установі рекомендовано 

створити чотири фонди – основний, страховий, фонд користування та віддалений 

фонд.  

В основному фонді ЕД зберігаються в оригінальному форматі, тобто в тому, у 

якому вони були створені. Там само можуть зберігатися й їхні конвертовані копії.  

Страховий фонд має бути точною копією основного фонду. Він створюється 

для відновлення пошкоджених або втрачених ЕД основного фонду. Необхідно, 

щоб страховий фонд був фізично віддалений від основного фонду. При цьому 

допускається, щоб він був розташований на одній території з основним фондом, 

проте обов’язково в іншому приміщенні. 

Для надання інформації про ЕД, що зберігаються в архівній установі, а також 

безпосередньо інформації, носіями якої вони є, створюється фонд користування. 

Документи в ньому зберігаються у відтворюваному вигляді, тобто у формі, 

придатній для надання доступу до них користувачам.  
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Віддалений фонд – це фонд, який розміщений на значному віддалені від 

розташування основного та страхового фондів. Віддалений фонд створюється зі 

страхового фонду як стратегічне, повністю автономне сховище на випадок форс-

мажорних обставин (землетрус, повінь, терористичні акти, війна тощо), які 

можуть спричинити одночасне значне або повне знищення основного та 

страхового фондів. 

На основі рекомендацій стандарту ISO 15489-1:2018 «Інформація та 

документація. Керування записами. Частина 1. Поняття та принципи», а також з 

урахуванням передових тенденцій розвитку ІТ-технологій розроблені стратегії 

зберігання ЕД, серед яких конвертування, міграція, емуляція, консервація та 

інкапсуляція. Кожна з цих стратегій має свої переваги й недоліки, тому їх, як 

правило, застосовують комплексно, з урахуванням матеріально-технічного 

становища архівної установи [1]. 

Конвертування – це перетворення документа в електронній формі з поточного 

в новий (актуальний) формат. Конвертування зазвичай здійснюється в 

стандартний або відкритий формат, що дає змогу зробити ЕД незалежним від 

програмного забезпечення. 

Процедура конвертування передбачає декілька етапів: 

1) визначення формату конвертування; 

2) визначення засобу конвертування;  

3) виявлення ЕД, які підлягають конвертуванню;  

4) конвертування ЕД [3]. 

Ще однією стратегією зберігання ЕД є міграція. Вона передбачає періодичне 

перенесення документа з поточного в наступне покоління програмно-технічних 

засобів. Ця стратегія застосовується тоді, коли виникає необхідність переміщення 

документів з одної структури в іншу; у разі заміни платформи, на якій були 

створені документи; з метою переходу на нову систему з покращеними 

функційними можливостями; у разі застарівання носія інформації, на якому 

зберігаються ЕД тощо.  

Міграція покликана вирішити такі основні проблеми, з якими нерідко мають 

справу інституції, до чиїх обов’язків належить зберігання ЕД: 

1) неспроможність забезпечити виконання процесів щодо зберігання ЕД та 

відтворення їх документної інформації через складнощі із використанням усіх 

програм, що застосовуються для опрацювання форматів даних, у яких було 

створено та здійснюється зберігання ЕД;  

2) залежність ЕД від застарілого програмного середовища;  

3) витіснення застарілих операційних систем і прикладного програмного 

забезпечення більш новими.  

Міграція здійснюється в інше робоче середовище, що забезпечує виконання 

всіх процесів із документами та може передбачати лише налаштування 

середовища наявними в ньому засобами.  

Досить широко застосовується стратегія інкапсуляції, яка передбачає 

розміщення ЕД в інформаційному об’єкті – «контейнері», який є файлом 

міжплатформенного формату та вміщує файли ЕД разом із файлами його 

кваліфікованих електронних підписів та печаток і метаданими. У разі 
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застосування стратегії інкапсуляції для постійного і тривалого (понад 10 років) 

зберігання ЕД створюється архів електронних документів (АЕД), призначений для 

об’єднання метаданих ЕД, усіх файлів ЕД та його реквізитів, що оформлені після 

підписання ЕД, в одному інформаційному об’єкті.  

Функціями АЕД є забезпечення уніфікації створення, обміну, опрацювання, 

документування метаданих ЕД та зберігання ЕД разом із його метаданими через 

приведення структури та змісту ЕД до раціональної однотипності.  

Стратегія консервації полягає в створенні репозитарію програмних засобів, 

тобто збиранні та зберіганні морально застарілих програмно-технічних засобів, 

що дають змогу відображати документ у конфігурації, у якій він був створений. 

Така стратегія зазвичай вимагає окремих приміщень для забезпечення 

функціонування застарілої техніки; вжиття додаткових заходів щодо підтримання 

її в робочому стані тощо. 

Стратегія емуляції полягає в розробленні програмного забезпечення, яке 

відтворює дії морально застарілого програмного забезпечення, забезпечуючи 

отримання таких само результатів, як і в конфігурації програмно-технічного 

забезпечення, у якому було створено ЕД. Це програмне забезпечення дає змогу 

відтворити ЕД, створений у застарілому форматі [4].  

Під час організації постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання ЕД і 

застосуванні різних стратегій особливу увагу слід звернути на типи втрат, що 

можуть за цих обставин виникнути, та вжити заходів задля їх запобігання:  

1) втрата даних та змістової частини ЕД (повна чи часткова), що робить ЕД 

недостовірним;  

2) втрата автентичної форми відтворення документної інформації (нерідко 

трапляється під час конвертування з одного формату в інший);  

3) втрата зв’язків між даними та втрата доступності метаданих ЕД [2, с. 34]. 

Одним із засобів запобігання вищепереліченим втратам є обов’язкове 

створення паперового примірника ЕД постійного та тривалого (понад 10 років) 

строків зберігання. Створення паперового примірника ЕД відбувається шляхом 

його виготовлення з паперовим носієм відповідно до вимог щодо оформлення 

реквізитів таких документів, визначених «Типовою інструкцію з діловодства в 

міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади» та 

«Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у 

державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 

установах і організаціях» [7; 6]. 

Задля ефективного виконання основної функції, що полягає в зберіганні АЕД, 

системи зберігання АЕД мають забезпечувати:  

– автентичність, цілісність, достовірність та придатність для використання 

АЕД;  

– наступність метаданих АЕД;  

– функціональну сумісність із системами електронного документообігу та 

іншими системами зберігання АЕД; 

– реалізацію типових процесів документування процесів архівного зберігання 

архівних електронних справ та АЕД та управління іншими процесами відповідно 

до правил зберігання документів. 
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Дотримання належних умов зберігання АЕД є запорукою забезпечення їхньої 

збереженості. Відповідно до стандарту ISO 15489-1:2018 «Інформація та 

документація. Керування записами. Частина 1. Поняття та принципи» організація 

зберігання ЕД має забезпечувати такі умови:  

– документи мають бути розташовані в доступних місцях;  

– у приміщеннях, де зберігаються документи, мають бути дотримані відповідні 

температурний і вологісний режими, вжиті заходи протипожежної безпеки, захист 

від води та інших чинників зовнішнього (фізичного) впливу [1]. 

Для зберігання АЕД зазвичай використовують приміщення, максимально 

віддалені від виробничих та побутових приміщень. Вони мають бути обладнані 

окремою ефективною системою кондиціонування, що може забезпечити 

рециркуляцію повітря з кратністю 2-3, стабільний температурно-вологісний 

режим, очищення повітря від пилу та агресивних домішок. Коливання 

температури в приміщенні допускаються в межах 10-23°C, а відносна вологість 

повітря має бути в межах позначок 20–50%. Також приміщення має бути 

обладнане системою пожежогасіння, у якій застосовується речовина, що дає 

змогу припинити процес горіння без завдання шкоди електрообладнанню. У разі 

застосування речовини, що шкідлива для здоров’я та життя людини застосовувати 

підсистему блокування доступу людей до приміщення під час спрацювання 

системи пожежогасіння та підсистему витягання залишків зазначеної речовини на 

зовні після гасіння пожежі [2, с. 42]. 

Для надійного зберігання АЕД запроваджують планову заміну носіїв, на яких 

зберігається їх інформація. Для цього використовуються носії, сертифіковані 

виробником, який гарантує надійне збереження даних на них упродовж 

визначеного проміжку часу. Це надає можливість вчасно проводити підключення 

нового носія до системи, копіювання файлів АЕД зі старого носія на новий і 

відключення старого носія від системи до моменту закінчення терміну надійного 

збереження даних на носієві, гарантованого його виробником. 

Отже, зважаючи, що фонди, у яких зберігаються архівні електронні справи, є 

державними інформаційними ресурсами, відповідно до чинної нормативно-

правової бази повинно бути створено комплексну систему захисту інформації, що 

передбачає застосування надійних програмних та технічних засобів, які 

відповідають вимогам технічного захисту інформації, та низку організаційних 

заходів, які в комплексі обмежують доступ до інформації потенційних 

порушників безпеки, запобігають потенційним загрозам, визначають 

відповідальність осіб за опрацювання будь-якої інформації, що підлягає захисту, 

зокрема АЕД. 
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УДК 025.45:859.1(477) 

Ольга Подворнюк  

 

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ БІБЛІОТЕКИ ЗА 

ДОПОМОГОЮ РЕКЛАМНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Постановка проблеми. Формування позитивного іміджу є основою сучасної 

бібліотечної установи та її пріоритетним напрямком. Сучасний стан бібліотек в 

інформаційному середовищі вимагає активізації зусиль для постійного 

покращення свого іміджу, який, насамперед, залежить від рівня, комфортності і 

доступності бібліотечно-інформаційного обслуговування. 

Сьогодні перед бібліотеками постає проблема пошуку нових шляхів створення 

позитивного іміджу. У сучасному інформаційному суспільстві найдієвішим 

інструментом інформування читача про широту послуг, що надає бібліотека, 

створення її позитивного іміджу є реклама. Тому перед бібліотеками стоїть 

завдання освоєння процесу рекламування власних послуг та продукції, 

розроблення професійної та ефективної бібліотечної реклами. Зважаючи на 
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вищевикладене, актуальним є дослідження формування позитивного іміджу 

бібліотеки за допомогою рекламних технологій в Україні.  

Аналіз досліджень. Із середини 90-х років ХХ ст. у бібліотечній практиці 

суттєво підвищується інтерес до проблем формування іміджу бібліотеки, що стає 

основою сучасного бібліотечного закладу і його пріоритетним напрямом 

розвитку. Проблемі формування іміджу бібліотек присвячено чимало досліджень. 

Так, російський учений М. Матвєєв [8] розглядає імідж бібліотек як 

соціокультурний феномен, визначає основні фактори, які впливають на імідж 

тощо. Серед українських науковців дану проблему розглядали: В. Горовий [2] 

(імідж бібліотекаря у сучасній науці); Н. Пилипенко [9] (формування іміджу 

бібліотеки за допомогою соціальних медіа), О. Мар’їна [6] (технологія взаємодії 

бібліотек і соціальні медіа), О. Таланчук [11] (образ бібліотеки у соціальних 

мережах), А. Кухаренко [5] (формування позитивного, гуманістично 

спрямованого іміджу бібліотеки), Ж. Самохіна (рекламна діяльність бібліотек) та 

ін. 

Створення позитивного іміджу є основою сучасного бібліотечного закладу та 

його пріоритетним напрямком. Насамперед, варто з’ясувати сутність поняття 

«імідж». В англійській мові це слово має декілька значень, зокрема, «образ», 

«зображення», «репутація», «престиж», «уявлення» (про щось), «символ» [4]. 

«Великий тлумачний словник сучасної української мови» трактує це поняття 

«рекламний, представницький образ кого-небудь (наприклад, громадського діяча), 

що створюється для населення» [1].  

У бібліотекознавстві проблема іміджу активізується у ракурсі іміджу 

керівника бібліотеки, іміджу книгозбірні через рекламу, впровадження 

інформаційно-комп’ютерних технологій тощо. Іміджем бібліотеки є 

цілеспрямовано сформований та існуючий у масовій свідомості емоційний образ, 

що визначається ставленням суспільства до бібліотеки, її послуг та ресурсів. 

Імідж – репутація, уявлення про книгозбірню, що залежить від її постійної роботи 

та безперервно формується [12]. 

Дослідник М. Ю. Матвєєв під іміджем бібліотеки розуміє відносно усталений 

образ, що сформувався у свідомості різних груп населення під дією 

безпосередньої діяльності бібліотеки, сукупність дій, які вона вживає для 

покращення своєї популярності (привабливості), а також низки випадкових 

факторів [8].  

Імідж бібліотеки спрямований на формування громадської думки, формування 

ціннісних установок. Сформований у масовій свідомості образ бібліотеки 

визначається ставленням суспільства до неї, її послуг і ресурсів. 

Ефективність іміджевої бібліотечної політики залежить від діяльності 

керівництва та бібліотечних працівників, які повинні систематично займатися 

формуванням іміджу на основі наявних ресурсів.  

Основними компонентами формування іміджу бібліотеки мають стати: 

1. Професійна етика працівників бібліотеки. Уміння бібліотекаря комунікувати 

із читачем є невід’ємною складовою позитивного іміджу бібліотеки. У зв’язку із 

цим працівникам бібліотеки важливо постійно навчатися та удосконалювати свої 

комунікативні навички.  
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2. Офіційний вебсайт бібліотеки. В останні роки розширилась локальна 

компʼютерна мережа бібліотек, розпочалося упровадження системи автоматизації 

бібліотечних процесів, робота над формуванням електронного каталога, 

створюються вебсторінки в Інтернеті. Все це сприяє позитивному уявленню про 

бібліотеку [3]. Важливими складовими у створенні сприятливого враження про 

бібліотеку є дизайн сайту, спосіб подачі матеріалу, повнота інформації, яка 

представлена на ньому, оновлення сайту та ін. 

3. Зв’язки із громадськістю. У сучасній бібліотеці України зв’язки із 

громадськістю полягають у:  

- співпраці із різними засобами масової інформації;  

- проведенні пресконференцій, присвячених важливим подіям у бібліотеці, 

підготовці прес-релізів тощо;  

- організації спеціальних заходів (виставок, зустрічей, презентацій, книжкових 

ярмарків, концертів тощо). 

4. Оформлення приміщення. На створення позитивного образу бібліотеки у 

свідомості користувача впливає її оформлення (оголошення, вивіски, виставки 

тощо).  

5. Реклама. Бібліотечна реклама надає інформацію про установу, її продукти і 

послуги нинішнім і потенційним користувачам. Її мета – збільшення попиту на ці 

товари і послуги. 

Основні вимоги до ефективної реклами бібліотеки:  

- об’єктивність;  

- чіткий та зрозумілий меседж користувачам;  

- відповідність змісту та форми реклами інтересам і потребам користувачів; 

- естетичність. 

Існують два види бібліотечної реклами, такі як:  

1) цільова (адресна), яка інформує про бібліотеку та її розташування (вивіска 

на будівлі бібліотечної установи, візитівки, буклети тощо);  

2) престижна, яка спрямована на позиціонування бібліотеки як професійного 

партнера як для окремих користувачів, так і для організацій. Цей вид реклами 

орієнтований на широку аудиторію та заснований на корпоративному стилі 

бібліотеки і бренді, що сприяють створенню позитивного іміджу бібліотеки [7, 

с. 6‒7]. 

Бібліотеки широко використовують рекламу наявних ресурсів книгозбірні, 

перш за все, її документних фондів та електронних ресурсів. З цією метою 

організовують традиційні й електронні книжкові виставки, конференції, семінари 

та інші заходи. Серед популярних форм бібліотечної реклами можна виділити: 

буклети, довідники, брошури, листівки, рекламні повідомлення – статті 

(публікації у бібліографічних, методичних виданнях та інших видах джерел), 

рекламні повідомлення (замітки у місцевих періодичних виданнях, прес-релізи) 

тощо. Важливу роль у процесі популяризації діяльності бібліотек відіграють 

засоби масової інформації (газети, телебачення, радіостанції, інтернет-видання 

тощо).  

В останні роки з’являються нові форми та стратегії рекламного впливу на 

читачів. Зокрема, ефективним є buzz-маркетинг, який полягає у тому, що 
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враження та оцінки читачі можуть передавати один одному завдяки різним 

способам комунікації. 

Сьогодні активно розвивається блог-маркетинг, який є ефективним засобом 

популяризації бібліотечних ресурсів. Блоги несуть в собі багато корисної 

інформації, якій користувачі Інтернету довіряють у першу чергу. Також блоги 

дають можливість бібліотекам комунікувати із читачами, які можуть задавати 

питання безпосередньо працівникам бібліотеки. 

В останні роки активно розвиваються електронні інформаційні ресурси 

бібліотек, функціонує інноваційна дистанційна форма інформаційного 

обслуговування користувачів. Провідною є тенденція до розширення аудиторії 

віддалених користувачів, що значно перевищує кількість користувачів, які 

відвідують бібліотеку офлайн, що свідчить про необхідність активного 

впровадження у діяльність бібліотечних установ України нових форм і розробок, 

які зорієнтовані на ефективне дистанційне обслуговування користувачів  [10]. 

Новітнім засобом популяризації інформації є соціальні мережі, за допомогою 

яких можна привернути увагу молоді, що проводять в інтернет-просторі багато 

часу. Найпопулярнішими платформами є Facebook, Instagram та TikTok. Сьогодні 

більшість компаній створюють спільноти і профілі у перелічених соціальних 

мережах з метою просування свого продукту. Це зумовлено наявністю у 

соцмережах цільової аудиторії та можливістю тісно комунікувати з нею живими 

людьми [11]. 

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що сучасна бібліотека 

має бути представлена у кількох соцмережах, що збільшить присутність установи 

як в інтернеті, так і суспільстві. 

Формування позитивного іміджу сучасної бібліотеки – це безперервний 

процес, що сприяє підвищенню її конкурентоспроможності, престижу 

бібліотечної професії, встановленню і розширенню партнерських зв’язків, 

залученню додаткового фінансування. Тому бібліотекам важливо вдосконалювати 

та модернізувати свій образ, гарантуючи нинішнім, а також потенційним 

користувачам якісні послуги. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА ДОКУМЕНТООБІГУ В 

ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Використовуючи різні форми організації праці на підприємстві, потрібно 

стежити за тим, щоб підвищувати ефективність роботи і привабливість праці на 

підприємстві. Наприклад, не рекомендується поєднувати такі трудові операції, які 

сильно розрізняються за кваліфікацією використовуваної праці працівника 

(наприклад, підсобні роботи та висококваліфікована праця). 

Ділова сфера ‒ одна з основних життєво необхідних галузей діяльності 

людства. За допомогою ділових паперів, документів, листів встановлюються 

офіційні, службові, ділові, партнерські контакти між закладами,підприємствами, 

установами, державними органами, а також налагоджуються приватні стосунки 

між людьми. 

Ділове спілкування ведеться державною мовою, в Україні такою мовою є 

українська. Поняття «документ» широко застосовується в усіх сферах діяльності. 

Його розуміють по-різному, залежно від специфіки тих об’єктів, яким надається 

статус документа. 

Порядок організації електронного документообігу із застосуванням 

електронного цифрового підпису, роботи з електронними документами в 

діловодстві установи, здійснення діловодства стосовно документів, визначаються 

окремими нормативно-правовими актами [1].  

Установи організовують діловодство на підставі власних інструкцій з 

діловодства, що розробляються на основі Інструкції, а також регламентів та 

національних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію. Технології 

автоматизованого опрацювання задокументованої інформації в установі повинні 

відповідати вимогам інструкції установи. Відповідальність за організацію 

діловодства  в установах несуть їх керівники.  

http://ena.lp.ed/
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До основних напрямків НОУП у діяльності органів державної влади і 

місцевого самоврядування належать: 

1. Побудова оптимальної системи і структури органів публічної влади, що 

включає: забезпечення відповідності між структурою органів публічної влади і 

їхніми цілями, завданнями, функціями; встановлення точної компетенції для 

кожного працівника апарату; забезпечення оптимального розподілу праці між 

співробітниками відповідно до їх здібностей і кваліфікації. 

2. Удосконалення підготовки, прийняття та виконання рішень, зокрема: 

залучення науково-дослідних установ, провідних фахівців до розробки владних 

рішень і надання експертних висновків; запровадження громадських слухань з 

принципових питань організації та діяльності органів публічної влади; 

забезпечення гласності на всіх етапах управлінського процесу;  

3. Удосконалення організаційного планування, у тому числі:  попередній 

аналіз витрат робочого часу; взаємозв’язок і координація планів; раціональне 

поєднання поточного й стратегічного планування. 

4. Раціоналізація діловодства, зокрема: уніфікація форми та трафаретизація 

змісту документів; запровадження електронного документообігу; системи 

комплексної обробки документів; удосконалення роботи з інформацією, що 

включає: широке використання комп’ютерної, копіювально-множильної техніки; 

централізоване використання технічних засобів;  

5. Удосконалення роботи з кадрами, покращення соціально-психологічного 

клімату і культурно-етичних основ управління, в тому числі: врахування 

психічної сумісності працівників; НОУП має здійснюватися поступово, поетапно. 

До основних етапів її впровадження належать: вивчення діючої організації 

управління; узагальнення передового досвіду; підготовка рекомендацій; 

визначення шляхів і методів поширення рекомендацій; перевірка ефективності 

впровадження рекомендацій. 

Виходячи з визначень документа, які зафіксовані в державних стандартах 

України, основними його ознаками є: наявність інформації, яка має певний зміст; 

стабільна матеріальна форма, яка забезпечує довготривале використання та 

зберігання документа; функціональна визначеність для передачі інформації у 

просторі та часі тобто для використання у соціальних комунікаційних каналах 

(наприклад, управлінський документ). 

Таким чином, головною складовою документа є інформація, тобто 

найрізноманітніші дані, відомості, повідомлення, знання тощо. Інформація 

зафіксована в документі має свою специфіку, яка проявляється наступним чином: 

документ – носій соціальної інформації, тобто інформація, яка створена людиною; 

документальна інформація має бути змістовною, оскільки є результатом 

інтелектуальної діяльності людини; інформація передається дискретно, тобто у 

вигляді окремих повідомлень, переважно завершеного характеру; повідомлення 

являє собою закодований текст у певній знаковій системі; інформація зафіксована 

на матеріальному носієві у спосіб, який створено людиною (письмово, графічно, 

звукозапис тощо). 

Для документа є характерною також стабільна матеріальна форма. Таким 

чином, документ являє собою єдність матеріальної форми та інформації, яка в ній 
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зафіксована. З метою економії часу в процесі складання і використання 

документів, необхідно розмежувати формальний підхід до оформлення 

документів та творчість у процесі складання текстів. Такий підхід дає можливість 

скористатися певними рекомендаціями, загальними правилами і нормами при 

складанні та текстовому викладі ділових паперів, а також їх конкретними 

зразками. Цими проблемами займається такий вид діяльності як діловодство 

(справочинство). 

Останнім часом серед фахівців набуває розповсюдження наступна назва цього 

виду діяльності – документаційне забезпечення управління (ДЗУ). Оскільки 

документи є засобом засвідчення, доведення певних фактів, то вони мають велике 

правове значення тобто юридичну силу. 

Організаційним документом, що регулює документаційне забезпечення 

діяльності органів місцевого самоврядування, є інструкція з діловодства, що 

створюється в межах відповідного органу на підставі низки чинних нормативно-

правових документів, основним з яких є Примірна інструкція з діловодства. 

Структура індивідуальної інструкції з діловодства органу місцевого 

самоврядування загалом відповідає структурі Примірної інструкції з діловодства. 

В індивідуальній інструкції фіксуються правила здійснення основних діловодних 

операцій на кожному етапі документообігу, починаючи з приймання або 

створювання документа до його відправлення, зберігання або знищення, 

враховуючи специфіку діяльності органів місцевого самоврядування.  

Значна увага концентрується на регламентації процесу документування 

службових документів, зокрема розпорядчого та довідково-інформаційного 

характеру [2, c. 44]. Індивідуальна інструкція з діловодства, як правило, містить 

розділи, які регламентують напрями діяльності органів місцевого 

самоврядування, властиві тільки для них. Проте, у вказаній інструкції з 

діловодства чітко не прописані функції сільського, селищного, міського голови, 

секретаря ради/виконкому, заступників голови, керуючого справами та керівників 

відділів ради по роботі з документами.  

Документ повинен містити обовʼязкові для певного його виду реквізити, що 

розміщуються в установленому порядку, а саме: найменування установи ‒ автора 

документа, назву виду документа (крім листів), дату, реєстраційний індекс 

документа, заголовок до тексту, текст, підпис.  

Під час підготовки та оформлення документів можуть застосовуватись не 

тільки обовʼязкові, а також інші реквізити, якщо це відповідає призначенню 

документа або способу його опрацювання. З метою підвищення ефективності та 

оперативності організації роботи з документами однакові за змістом документи 

можуть бути уніфіковані шляхом розроблення трафаретних текстів, які 

включаються до збірника (альбому) уніфікованих (типових) форм документів 

установи.  

Документи, які надсилаються іноземним адресатам, оформлюються 

українською мовою або мовою держави-адресата, або ж однією з мов 

міжнародного спілкування. За зміст, якість підготовки та оформлення на 

належному рівні документів, що розробляються на виконання завдань, 

визначених у законах України, постановах Верховної Ради України, актах та 
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дорученнях Президента України, актах Кабінету Міністрів країни, дорученнях 

Премʼєр-міністра України, актах центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, а також відповідей на запити і звернення народних депутатів України та 

депутатів місцевих рад, кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації 

Президента України, Кабінету Міністрів України, погодження проектів 

нормативно-правових актіввідповідають заступники керівника установи згідно з 

розподілом функціональних обовʼязків [1].  

За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні інших 

документів, а також організацію діловодства та зберігання документів у 

структурних підрозділах установи відповідають  їх керівники.  

Організація діловодства в установах покладається на їх структурні підрозділи 

(департаменти, управління, відділи, сектори) діловодства (документаційного 

забезпечення), загальні відділи, канцелярії тощо.  

Основним завданням служби діловодства є встановлення в установі єдиного 

порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із 

застосуванням сучасних автоматизованих систем, методичне керівництво і 

контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в 

структурних підрозділах установи. Служба діловодства відповідно до покладених 

на неї завдань: розробляє інструкцію установи з діловодства та номенклатуру 

справ установи; здійснює реєстрацію та веде облік документів; організовує 

документообіг, формування справ, їх зберігання та підготовку до передачі до 

архівного підрозділу або особі, відповідальній за ведення архіву установи; 

забезпечує впровадження та контролює дотримання структурними підрозділами 

установи вимог інструкцій установ, регламентів та національних стандартів; 

вживає заходів до зменшення обсягу службового листування в установі та на 

підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери її управління; 

проводить регулярно перевірку стану діловодства в структурних підрозділах 

установи, а також на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до 

сфери її управління; бере участь у впровадженні та використанні інформаційно-

телекомунікаційної системи діловодства в установі; здійснює контроль за 

своєчасним розглядом та проходженням документів в установі; забезпечує 

дотримання єдиних вимог щодо підготовки документів та організації роботи з 

ними в умовах електронного документообігу; проводить аналіз інформації про 

документообіг, необхідної для прийняття управлінських рішень; засвідчує 

гербовою печаткою документи, підписані керівництвом установи.  

На служби діловодства центральних органів виконавчої влади покладається 

підготовка типових інструкцій з діловодства, типових (примірних) номенклатур 

справ для однорідних за характером діяльності підприємств, установ, організацій, 

що належать до сфери їх управління,  відомчих (галузевих) переліків документів 

із зазначенням строків зберігання та погодження таких документів із центральним 

органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.  

Організація діловодства в структурних підрозділах установ покладається на 

спеціально призначену для цього особу [3, c. 15]. Окремі внутрішні документи 

(заяви, пояснювальні та доповідні записки тощо), авторами яких є посадові та 

інші фізичні особи, дозволяєтьсяоформлювати рукописним способом. 
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Отже, організація праці та документообігу в органах місцевого 

самоврядування є важливою частиною процесу управління і прийняття 

стратегічних рішень, яка безпосередньо впливає на швидкість і якість управління 

в цілому. 
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РОБОТА БІБЛІОТЕК В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19: НОВІ 

ПІДХОДИ ДО НАДАННЯ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

(НА ПРИКЛАДІ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ 

ДЛЯ ДОРОСЛИХ) 

 

Володимир-Волинська міська бібліотека для дорослих – культурно-

просвітницький та інформаційний центр міської громади, заснований у 1940 році. 

Станом на 2021 рік у структурі бібліотеки три структурних відділи (відділ 

обслуговування дорослих користувачів, відділ обслуговування юнацтва, 

комп’ютерно-читальний зал), а універсальний фонд нараховує понад 33 тис. 

примірників документів. Її послугами користується майже 2 000 осіб [1].  

У Законі України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» 1995 року поняття 

«бібліотечна послуга» визначено як «результат діяльності бібліотеки із 

задоволення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших 

потреб користувачів бібліотеки» [2]. Дефініція «інформаційна послуга» згідно з 

Законом України «Про інформацію» 1992 року – це «діяльність з надання 

інформаційної продукції споживачам з метою задоволення їхніх потреб» [3]. 

Бібліотечно-інформаційні послуги Володимир-Волинської міської бібліотеки для 

дорослих включають в себе: надання інформації про склад бібліотечних фондів за 

допомогою традиційного довідково-пошукового апарату бібліотеки та каталогу; 

надання літератури для тривалого користування на абонементі; надання видань 

для тимчасового користування у читальному залі; надання консультаційної 

допомоги у пошуку та виборі джерел інформації; навчання основам бібліотечно-
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бібліографічної грамотності; індексування і систематизація документів за 

системою УДК; доступ до мережі Internet. Також бібліотека постійно організовує 

актуальні виставки і перегляди літератури, проводить літературні години, 

презентації книг, зустрічі з літераторами, креативно підходить до популяризації 

читання та залучення нових читачів тощо. У бібліотеці функціонують юнацькі 

клуби – «Креатив» (настільних ігор) та «Розвиток» (бібліотека співпрацює із 

навчальними закладами міста і для здобувачів освіти проводить лекції і дискусії 

на різноманітну тематику), де молодь м. Володимира-Волинського має 

можливість з користю проводити вільний час. Також функціонує літературна 

читальня «Розповіді про майстрів», де старше покоління декламує вірші, 

обговорює творчість відомих письменників. 

Поширення пандемії COVID-19 і спричинені нею карантинні обмеження 

значною мірою змінили роботу Володимир-Волинської міської бібліотеки для 

дорослих. Із 17 березня 2020 року було тимчасово припинено роботу з 

обслуговування відвідувачів і працівники книгозбірні продовжили працювати в 

онлайн режимі. 

На сьогодні найбільш поширеною та важливою послугою бібліотеки є 

своєчасне та якісне надання інформаційних послуг, адже інформація необхідна не 

лише для навчання, дозвілля, фахової діяльності, а й для вирішення таких 

запитань, як підвищення якості життя, знаходження ефективних форм прибутку 

та розвитку бізнесових структур, вирішення соціальних, побутових, творчих, 

особистих проблем. В умовах карантину цю та інші бібліотечно-інформаційні 

послуги Володимир-Волинська міська бібліотека для дорослих надавала, 

налагодивши тісний зворотній зв’язок із читачами через платформу Zoom, 

електронну пошту vvcultura@ukr.net, офіційний сайт [1], сторінку у мережі 

Facebook [4].  

Вивчивши практику зарубіжних бібліотек та рекомендації Української 

Бібліотечної Асоціації щодо специфіки надання бібліотечно-інформаційних 

послуг в умовах віддаленого обслуговування користувачів, книгозбірнею було 

акцентовано увагу на наступні форми роботи:  

 дистанційне інформування про нові надходження книг («Нові цікаві та 

захоплюючі книги у бібліотеці», «Про нові надходження»), літературних діячів, 

інтернет-вікторини, віртуальні книжкові виставки тощо (на сторінці у соціальній 

мережі Facebook було розміщено 97 публікацій [4], а на офіційному сайті 

бібліотеки – 50) [1]; 

 у онлайн режимі проводиться інформування до ювілейних дат 

письменників та видатних діячів – Л. Костенко, В. Чемерис, О. Пчілки, братів 

Капранових, І. Дзюби, Л. Дереш, Кузьми Скрябіна, С. Жадана, М. Дочинця, 

І. Корсака, А. Кокотюха, Джейн Остін, К. Білокур, О. Довженка та ін. [1; 4]; 

 на сторінці у Facebook з 8 жовтня 2020 року розпочато цикл рубрик 

«Вулицями твого міста», де кожен читач отримав інформацію про походження 

назви вулиці на котрій він проживає [4]; 

 з січня 2020 року Українська бібліотечна асоціація стала партнером 

проєкту Міністерства цифрової трансформації України «Дія. Цифрова освіта», що 

є складовою національного проєкту «Дія», за яким передбачається створення 
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онлайн-сервісів державних послуг задля побудови «Держави у смартфоні». 

Працівники Володимир-Волинської міської бібліотеки для дорослих з січня 2020 

року, з метою набуття нових навичок надання інформаційних послуг в умовах 

роботи під час карантинних обмежень і підвищення ефективності інформування 

користувачів, періодично проходять дистанційне навчання по даному проєкту, яке 

проводять методисти Волинської державної обласної універсальної наукової 

бібліотеки імені Олени Пчілки. Вони, зокрема, стали учасниками тренінгів 

«Орієнтація на клієнта», «Бібліотека у просторі Інтернет», онлайн-семінару 

«Інформаційні ресурси, продукти і послуги публічних бібліотек: питання та 

використання», вебінарів «Дія. Цифрова освіта», «Бібліотека у соціальних 

мережах» та ін. Після їх проходження працівники книгозбірні організували і 

проводять для своїх користувачів навчання з цифрової грамотності. Цією 

послугою вже скористались студенти Володимир-Волинського педагогічного 

фахового коледжу ім. А.Ю.Кримського Волинської обласної ради і жителі 

літнього віку м. Володимира-Волинського [4]; 

 організація віртуальних книжкових виставок, а саме: 

«Україна…Чорнобиль… Біль…» (організовується щорічно до Дня пам’яті 

загиблих на Чорнобильській АЕС, 26 квітня 2020, 2021 років), «Конституція 

України – від витоків до сьогодення» (до Дня Конституції України, 23 червня 

2020 року), до Дня Незалежності (19 серпня 2020 року), «З Україною в серці» (до 

дня пам’яті захисників України, 27 серпня 2020 року), «У ногу з часом» (онлайн-

виставка інтерактивних книг, 17 листопада 2020 року), «Холодний подих згаслої 

свічі» (вшанування пам’яті жертв голодомору, 27 листопада 2020 року), 

«Соборність – свято вільної нації» (ретро-виставка, 21 січня 2021 року) [4]; 

 проведення онлайн-презентацій («З днем Незалежності, рідна Україна!» 

(13 серпня 2020 року), «Знайомтесь: бібліотеки нашого міста» (у межах програми 

до Всеукраїнського дня бібліотек з 23 по 30 вересня 2020 року) та ін. [4]; 

 онлайн-заходи, а саме: флешмоби до Дня української вишиванки 

(21 травня 2020 року), до Всесвітнього Дня української хустки (9 грудня 2020 

року), «Букфейс», який бібліотека започаткувала 29 березня 2021 року і 

продовжує на сьогоднішній день проводити прагнучи популяризувати читання; 

виставка-експозиція українських хусток «Свята Покрівонько покрий мою 

голівоньку» (15 жовтня 2020 року) до Дня козацтва, свята Покрови Пресвятої 

Богородиці та Дня захисника України, краєзнавче інформаційно-бібліографічне 

інформування на тему «Історія створення міської бібліотеки для дорослих (м. 

Володимир-Волинський) (24 квітня 2020 року) та ін. [1; 4]; 

 інтернет-вікторини «Що ти знаєш про Україну?» (до Дня незалежності 

України, 13 серпня 2020 року) «Кумедна ситуація в бібліотеці» (з нагоди 

Всеукраїнського дня бібліотек, 15 вересня 2020 року) і онлайн-конкурс 

«Розумний соняшник» (3 вересня 2020 року) [1].  

Отже, пандемія COVID-19 і карантинні обмеження, пов’язані з нею, значною 

мірою змінили умови діяльності й бібліотечних закладів, зокрема і Володимир-

Волинської міської бібліотеки для дорослих, які перейшли на дистанційне 

обслуговування користувачів та продовжили надавати бібліотечно-інформаційні 

послуги у онлайн режимі, активно використовуючи інтернет-ресурси і сервіси.  
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УДК 929:669 

Юрій Шапотюк 

 

ЗАРОДЖЕННЯ РАДІОРЕКЛАМИ: ІСТОРИЧНІ ВІХИ 

 

Поняття «реклама» надійно закріпилось у нашій свідомості як певний засіб 

нагадати про товар покупцеві. Етимологія визначення слова «реклама» в 

перекладі з латинської – reclamare – означає стверджувати, викрикувати, 

протестувати. У сучасній науці існує безліч визначень цього поняття, але для 

сьогодення не має єдиного потрактування означеної дефініції.  

Під радіорекламою розуміють спеціальну аудіальну інформацію про 

товар/послугу/фірму, юридичну чи фізичну особу, яка поширюється на 

радіоносіях (у радіопрограмах, на радіоканалах тощо) з комерційною або 

некомерційною метою [2]. 

Історія радіо починається 7 травня 1895 р., коли російський фізик Олександр 

Попов уперше публічно продемонстрував винайдений ним радіоприймач. На 

заході винахідником радіо прийнято вважати італійця Гульєльмо Марконі, який 

побудував першу інженерно-технічну повноцінну, комерційно успішну 

бездротову систему телеграфії, засновану на повітряно-герцових хвилях 

(радіопередача). Марконі продемонстрував застосування радіо у військовому та 

морському зв’язку та створив компанію з розробки та розповсюдження послуг та 

обладнання радіозв’язку. Перше бездротове повідомлення Гульєльмо Марконі 

надіслав лише в 1901 р. [6]. 

Радіомовлення було започатковано під впливом військових, але згодом ця 

технологія зарекомендувала себе і у цивільному використанні. Перша 

радіопрограма новин вийшла в ефір 31 серпня 1920 року на станції 8MK в 

Детройті, штат Мічиган. Цього ж місяця станція 2ADD провела, як вважають, 

перший публічний розважальний ефір у Сполучених Штатах. Це була серія 

концертів увечері в четвер, які спочатку пролунали в радіусі 160 миль, а пізніше 

на тисячу миль (радіус 1600 км). У листопаді 1920 року відбувся перший ефір 

спортивної події [5].  

Традиція звукової реклами навіть старша за радіомовлення. Т. Денісон 

розповідає про феномен «телефонної газети» або «Телефон-хірмондо» («Telefon-

http://www.vv-bibl.edukit.volyn.ua/
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Hirmondo»), яку було створено при редакції однойменної газети в Будапешті у 

1893 р. В ефірі «продавали дванадцятисекундні відрізки по одному флорину, 

кожен з яких охоплював абонентів, які прослуховують програму» [4, с. 642]. 

Через прокладені містом кабелі довжиною 650 км доступ до імпровізованої 

радіостанції мали 6 200 абонентів, при загальній чисельності населення понад 600 

тис. чол. Щоб почути ефір, слухачі вдягали громіздкі навушники, а мовлення 

здійснювалося за заздалегідь розісланою абонентам сіткою в часовому проміжку 

між 10.30 та 22.30. Окрім використання усталеного у наступні роки жанру 

радіогазети слухачі мали можливість першими дізнаватися про результати торгів 

на фондовій біржі (10.00–10.30, 11.00–11.15, 11.30–11.45), до виходу вечірніх 

газет отримувати повідомлення на політичні теми (11.45–12.00, 13.30, 18.00) з 

повторами для тих абонентів, які не мали можливості доступу до комутатора 

вчасно. Крім того поширювалися повідомлення на культурологічну тематику, 

концерти (щодня з 16.30–18.00), щочетверга о 18.00 концерт для дітей [1]. 

Рекламу в ефірі у редакції називали «раєм для рекламодавця» та оцінювали 12 

сек. в 1 флорин (тоді його вартість рівнялася 42 американським центам). Річна 

передплата аудіоверсії газети коштувала 18 фролинів [4, с. 642]. Через високу 

вартість передплати та технічного обслуговування пристроїв, дозволити собі 

«телефонну газету» могли виключно заможні містяни, серед яких прем’єр-міністр 

країни, мер, барони, політична верхівка партії гунів, тощо. 

Із книги «Перше чверть століття Американського мовлення» ми дізнаємось, 

що перша реклама на радіо була неофіційною. Згідно з даними автора – 

І. П. Дж. Шуріка – тогочасний підприємець Френк В. Бремер орендував трансляції 

двічі на тиждень у аматорської станції в Нью-Джерсі «2IA» у травні 1920 року за 

35 доларів, а потім 1 січня 1922 року влаштував новорічну трансляцію за 50 

доларів на цій же станції. Крім того, 4 квітня 1922 року інший підприємець, Алван 

Т. Фуллер, як повідомляється, купував час на «WGI» в Медфорді Хілсайд, штат 

Массачусетс, США, з метою просування свого автосалону «Packard» [5].  

Офіційна реклама на радіо з’явилась дещо пізніше, коли перші засновані 

станції мовлення стикнулись з високими видатками на роялті, яке вони 

сплачували правовласникам музикальних творів. Тоді розпочалось створення 

станцій, які були б присвячені продажу ефірного часу зацікавленим сторонам, що 

назвали «платним мовленням». Перша радіореклама від нового типу станцій 

вийшла в ефір на «WEAF» 28 серпня 1922 року, рекламуючи новий житловий 

комплекс у Джексон-Хайтс, штат Квінз, США [3]. 

За досить короткий термін радіо перетворилося на засіб масового 

розповсюдження комерційної реклами. Стрімке зростання радіомовлення не лише 

сприяло перетворенню радіо на засіб масової інформації, а й створило потужну 

радіоіндустрію, тісно пов’язану з рекламним бізнесом. 

Можливості радіо активно освоювалися політиками. Велику популярність 

здобули регулярні радіозвернення до американського народу президента 

Ф.Д. Рузвельта. Радіозвернення впливали на ставлення громадськості до багатьох 

проблем національної та міжнародної політики.  

Отже, вседоступність радіо, можливість охоплення передачами наймасовішою 

аудиторії сприяли розвитку уявлень про радіомовлення як про новий суспільний 
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інститут, а радіорекламу сприймали як показове явище комунікативного 

простору. 
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РОЗДІЛ VIII 

Сучасні проблеми інклюзивної освіти 

 

УДК 37.06 

Оксана Закусило 

 

ПРОБЛЕМА БЕЗБАР’ЄРНОСТІ СЕРЕДОВИЩА В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ 

 

У матеріалах Саламанкської декларації та Програмі дій з навчання дітей з 

особливими освітніми потребами зазначено, «що інклюзія – це система освітніх 

послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту 

та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання в умовах 

загальноосвітнього закладу. Її слід розуміти, як реформування масових шкіл та 

перепланування навчальних приміщень таким  чином, щоб вони відповідали 

потребам усіх дітей без винятку» [5]. Цей термін виявився таким, що найбільш 

точно визначає й описує процес рівного співіснування в освітньому середовищі 

людей і, перш за все, дітей з різними потребами. 

Відповідно, інклюзія націлена не на зміни або виправлення окремої дитини, а 

на адаптацію освітнього та соціального середовища до можливостей певної 

дитини. С. Гайдукевич визначає безбар’єрне середовище як комплекс заходів для 

забезпечення доступності та створення рівних можливостей для осіб з 

особливостями психофізичного розвитку в усіх сферах життя суспільства. Автор 

зауважує, що безбар’єрне освітнє середовище має бути середовищем, доступним 

для дітей з інвалідністю, забезпечувати доступ до освітніх ресурсів і гарантувати 

спільний процес навчання у звичайних школах [4]. 

Модель інклюзивної освіти передбачає не тільки відповідну архітектурну 

адаптацію школи, але і зміну ставлення педагогів, дітей, адміністрації школи до 

самого процесу навчання «особливих» дітей. Обов’язковою умовою діяльності 

цих закладів є створення середовища для якісної освіти, формування життєвих 

навичок, адаптації учнів та студентів до життя в нових соціальних умовах. 

Інклюзивні освітні заклади повинні забезпечити спектр необхідних послуг 

відповідно до різних освітніх потреб таких дітей. Але практика свідчить, що не 

кожен заклад може реалізувати ці завдання в оптимальному режимі. У зв’язку з 

цим, особливої актуальності набуває вивчення досвіду впровадження інклюзивної 

освіти осіб з особливими освітніми потребами в Україні та окреслення наявних 

проблем, з акцентуванням на питанні архітектурної доступності закладів системи 

освіти.  

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти інклюзивні освітні 

заклади повинні адаптувати навчальні програми та плани, методи та форми 

навчання, використання існуючих ресурсів, партнерство з громадою до 

індивідуальних освітніх потреб і різних стилів навчання здобувачів освіти з 

особливими освітніми потребами. Але у цьому процесі існують певні проблеми, 

серед яких науковці виділяють наступні:  

 різноманітність наукових підходів у дослідженнях інклюзивної освіти; 

 термінологічні  проблеми, розбалансованість понятійного апарату; 
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 відсутність єдиної офіційної термінології для характеристики дітей 

(студентів) з особливими освітніми потребами; 

 гарантування рівного доступу до здобуття якісної освіти;  

 дискримінація, упереджене ставлення; 

 непристосованість будівель до навчання дітей (студентів) з особливими 

потребами; 

 впровадження основної ідеї інклюзивної освіти: від інтегрування у 

навчальному закладі – до інтегрування у суспільство; 

 забезпечення не лише фізичної доступності до освіти, але й гуманістичної 

складової тощо [3].  

Серед вище зазначених проблем далеко не перше місце займає питання 

архітектурної доступності, безбар’єрності освітнього середовища та 

пристосованості приміщень для навчання учнів та студентів з особливими 

освітніми потребами. Зауважимо, що те, як облаштоване наше середовище, 

впливає на будь-яку сферу нашого життя, робить для нас доступним чи 

недоступними вільне пересування, навчання, працю, відпочинок, дозвілля. 

Декларування впровадження інклюзивної освіти означає створення умов, 

доступних для осіб з інвалідністю. На жаль, більшість шкільних будівель (це 

стосується і будівель інших навчальних закладів) не пристосовані зараз до того, 

щоб у них перебували діти (молодь) з різними (важкими) формами інвалідності. 

Термін безбар’єрне середовище у більшості випадків вживається при згадці 

про людей з обмеженими фізичними можливостями, що використовують інвалідні 

коляски, але воно полегшує і пересування маломобільних груп населення 

(тимчасово непрацездатні, пішоходи з дитячими колясками, вагітні жінки і т.п.). 

До цієї ж категорії належать люди похилого віку і діти, мобільність і координація 

руху яких обмежені внаслідок вікових особливостей. Для них наявність 

безбар’єрного середовища є фактором, що істотно впливає на якість життя. 

Основний принцип, який повинен реалізовуватися при формуванні середовища 

життєдіяльності з урахуванням мало мобільних груп населення, максимально 

можлива інтеграція осіб з інвалідністю в усі сфери життя суспільства – праця, 

побут, освіта і дозвілля, проживання, реабілітація. 

Для вирішення подібних питань більшість європейських країн виробили 

стандарти доступності щодо універсального дизайну на основі кращих практик 

його створення. Такий дизайн передбачає [7]: 

 рівноправність використання засобів та приміщень всіма категоріями 

користувачів, щоб додаткові, доступні пристосування не ставили окремих 

відвідувачів у гірше становище; 

 гнучкість у вживанні, коли одним і  тим же пристроєм могли б 

користуватися всі однаково легко; 

 простоту, коли дія не вимагає додаткових навичок, досвіду чи знань мови, а 

може здійснюватися на інтуїтивному рівні; 

 сприйняття інформації та сигналів, зокрема людьми з проблемами слуху 

зору чи людьми зі зниженим рівнем уваги, інтелектуальною недостатністю; 
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 толерантність до помилок, коли випадкова чи ненавмисна дія не створить 

загрози; 

 мінімальність зусиль, коли пристрій чи елемент середовища викликає 

мінімальну втому при тривалій дії, а також невеличке одноразове зусилля; 

 достатність розмірів і  простору, включаючи місце для допоміжних засобів, 

якими користуються люди з особливими потребами, а також враховуючи зони 

досяжності, різні для різних людей. 

Створити безбар’єрне середовище в Україні покликані нові державні 

будівельні норми, які вступили у дію з квітня 2019 року.  

Особливостями універсального дизайну закладу освіти є використання 

можливостей середовища для оптимального задоволення освітніх та дозвіллєвих 

потреб дитини чи молодої людини з обмеженими функціональними 

можливостями. Передусім, йдеться про створення спеціально обладнаних класів, 

аудиторій, бібліотек, обладнання пандусами сходинок тощо [1]. 

Надання зазначеній проблемі ширшої уваги серед громадськості, 

систематичний моніторинг та контроль приміщень освітніх закладів щодо 

придатності для навчання в них дітей, молоді, загалом, осіб з особливими 

освітніми потребами, сприятиме соціальній адаптації кожного здобувача освіти у 

суспільстві та дозволить мінімізувати проблему доступності отримання 

відповідної освіти кожною особою з інвалідністю у нашій країні. 
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РАННЯ ІНТЕГРАЦІЯ ТА ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З 

ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

 

Демократичні процеси в Україні відкрили нові перспективи змін у системі 

спеціальної освіти. Це пов’язано з переосмисленням ставлення до дітей з 

особливостями психофізичного розвитку. Багато років сім’ї з такими дітьми 

залишалися наодинці зі своїми проблемами, переживали їх як величезну сімейну 

трагедію. 

Нова методологія спеціальної освіти дітей з особливими потребами 

обгрунтована у “Концепції спеціальної освіти дітей з особливостями 

психофізичного розвитку в Україні на найближчі роки і перспективу” (1996), 

“Концепції реабілітації дітей з обмеженими фізичними чи руховими 

можливостями” (1998), проекті “Державного стандарту спеціальної освіти” 

(2004). 

У цих документах зосереджується увага на гуманізації спеціальної освіти, 

якості інноваційних соціальнох послуг, створенні умов для навчання дітей з 

особливими потребами спільно з їхніми однолітками. 

Сьогодні у батьків і дітей з’являється можливість вибору різних форм 

навчання: домашнього навчання, у школі-інтернаті, навчально-реабілітаційному 

центрі, спеціальній школі, спеціальному класі при загальноосвітній школі, в 

дошкільному закладі, у формі екстернату. Тим більше, що досвід європейських 

країн та вітчизняний досвід вчителів ЗОШ I-III ступенів №15 м. Білої Церкви 

свідчить, що більшість дітей з особливостями психофізичного розвитку може 

навчатися в загальноосвітніх школах за моделлю інклюзивної освіти.  

Варто зазначити, що поняття інтеграції та інклюзії не тотожні. Направлення, 

влаштування дитини з особливими потребами у дошкільний заклад, звичайну 

школу – це інтеграція, а не інклюзія. Інклюзивна система навчання передбачає 

усунення всіх перешкод: організаційних, психологічних, архітектурних та 

створення належних умов для навчання (безперешкодний доступ до навчальних 

та інших приміщень, спеціальні навчальні та корекційні програми, форми та 

методи навчання, індивідуальні технічні засоби корекції та технічні засоби 

колективного користування, підручники, навчально-дидактичні посібники та 

комплекс соціально-педагогічних та психологічних послуг, що надають 

спеціально підготовлені фахівці). 

Інклюзія потребує індивідуального підходу щодо кожної конкретної дитини 

залежно від особливостей і специфіки проблем її розвитку. Так, Саламанська 

декларація щодо принципів, політики та практичної діяльності у сфері освіти осіб 

з особливими потребами (прийнята на Всесвітній конференції 8-20 липня 1994 р.) 

визначає важливість інклюзивної форми навчання як такої, що дозволяє дитині 

бути включеною в загальну діяльність з іншими дітьми. Декларація містить 

принципи, які сформульовані, виходячи з цінності кожної дитини, незалежно від 

її здібностей та досягнень: 
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- кожна дитина може мислити та відчувати; 

- кожна дитина має право на спілкування та право бути почутою; 

- кожна дитина потребує розуміння; 

- кожна дитина потребує підтримки та дружби однолітків; 

- для кожної дитини розвиток може бути в її сильних сферах; 

- кожна дитина потребує розвитку в усіх аспектах її життя. 

Подолання негативного ставлення суспільства до людей з особливими 

потребами дозволить забезпечити кожній дитині місце в соціумі, дошкільному 

закладі, в школі, в гуртку, секції, в позашкільній установі. 

Інклюзивне навчання може здійснюватись за однією з форм: 

- повна інтеграція, за якою діти з психологічною готовністю до спільного 

навчання зі здоровими однолітками та рівнем психофізичного розвитку, що 

відповідає віковій нормі, по 1‒3 особи долучаються до звичайних класів (груп) 

загальноосвітнього (дошкільного) навчального закладу; при цьому вони мають 

одержувати корекційну допомогу за місцем навчання та проживання; 

- комбінована інтеграція, за якої діти з близьким до норми рівнем 

психофізичного розвитку по 1‒3 особи долучаються до звичайних класів (груп) 

загальноосвітнього (дошкільного) навчального закладу; у процесі навчання вони 

постійно одержують допомогу вчителя-дефектолога (асистента вчителя); 

- часткова інтеграція, за якої діти з особливостями психофізичного розвитку, 

які неспроможні на рівні зі здоровими однолітками оволодіти освітнім 

стандартом, лише на частину дня долучаються до загальноосвітніх класів (груп) 

по 1‒3 особи; 

- тимчасова інтеграція, за якої діти з особливостями психофізичного розвитку 

об'єднуються зі здоровими однолітками 2‒4 рази на місяць для проведення 

спільних виховних заходів. 

Повна і комбінована форми інтеграції прийнятні для дітей з високим рівнем 

психофізичного і мовленнєвого розвитку; часткова і тимчасова доцільні для дітей 

з нижчим рівнем розвитку, зокрема для дітей з порушеннями інтелекту [5]. 

Досвід освітян Білої Церкви дає підстави стверджувати, що за умови 

відповідного висновку ПМПК в інклюзивних класах (групах) загальноосвітніх 

(дошкільних) навчальних закладів можуть навчатися діти з особливостями 

психофізичного розвитку таких категорій: 

- з порушеннями опорно-рухового апарату, діти з церебральними паралічами, 

наслідками поліомієліту, з вродженими і набутими деформаціями опорно-

рухового апарату, аритрогрипозом, хондродистрофією, міопатією; 

- з порушеннями слуху; 

- з важкими мовленнєвими порушеннями; 

- з порушеннями зору; 

- із затримкою психічного розвитку; 

- з обмеженими можливостями розумового розвитку. 

У класі (групі) може бути не більше трьох дітей з особливостями 

психофізичного розвитку. При цьому доцільно комплектувати дітей, які мають 

порушення однієї категорії (слуху або зору тощо). Час перебування дітей з 

особливостями розвитку в загальноосвітньому навчальному (дошкільному) 
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закладі може змінюватися наказом директора цього закладу на підставі висновків 

психолого-медико-педагогічної консультації про стан психофізичного розвитку 

дитини (за результатами обов'язкового щорічного обстеження). 

Для учнів з особливостями психофізичного розвитку необхідні спеціальні 

пристосування приміщень закладу (ліквідація архітектурних барʼєрів, побудова 

пандусів, наявність туалетних кімнат, посилення освітлення навчальних 

приміщень, створення у класах (групах) ігрових куточків тощо, а за потреби — 

придбання спеціального обладнання та адаптаційного устаткування). 

Проаналізувавши ситуацію в системі освіти м. Луцька, ми прийшли до висновку, 

що запровадженню інклюзивного навчання в освітніх закладах перешкоджає ряд 

проблем: 

- відсутність гнучкого фінансування з боку держави; 

- боязнь порушення інтернатної моделі закладу як єдиної і обов’язкової для 

дітей з особливостями психофізичного розвитку; 

- трудність раннього виявлення відхилень у розвитку дитини через 

недостатню кількість відповідного інструментарію, можливості надання 

своєчасної корекційної допомоги; 

- відсутність психологічної готовності дитини та її батьків до навчання 

спільно зі здоровими дітьми; 

- брак навчальних матеріалів, обладнання, технічних засобів навчання в 

загальноосвітніх школах; 

- непристосованість приміщень для особливих потреб дітей; 

- брак спеціалістів та спеціальних послуг для дітей з особливими потребами 

(вчителів-дефектологів, асистентів вчителів); 

- відсутність командного підходу до організації навчально-виховного процесу 

дітей з особливими потребами. 

І найголовніше, що треба зробити на шляху до запровадження інклюзивної 

освіти, – це усвідомити, що школа існує для дитини, а не дитина для школи. Дуже 

важливо змінити психологію вчителя, здорових дітей та їх батьків стосовно 

сприйняття дитини з особливими потребами, подолати неадекватні установки та 

стереотипи по відношенню до неї, створити атмосферу взаєморозуміння та 

взаємодопомоги, надати їй можливість самоутвердитись та самореалізуватись.  
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МАСАЖ ЯК ДІЄВИЙ ЗАСІБ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОРГАНІЗМУ 

 

Масаж ‒ слово, що з французької (massage, від masser) перекладається 

«розтирати». Масаж  це сукупність прийомів механічної і рефлекторної дії на 

тканини і органи у вигляді розтирання, тиску, вібрації, що проводяться 

безпосередньо на поверхні тіла людини, як руками, так і спеціальними апаратами, 

через повітряне, водне чи інше середовище, з метою досягнення лікувального чи 

іншого ефекту. Він має такі механізми дії як механічний, гуморальний і нервово-

рефлекторний. 

Масаж підвищує працездатність, відновлює сили, підвищує еластичність 

мʼязів та суглобів, впливає на функцію всіх систем організму. Він буває ручним, 

апаратурним, комбінованим. Розрізняють масаж загальний і місцевий. Найбільш 

розроблені та засвоєні види ручного масажу  лікувальний, гігієнічний, 

косметичний, гінекологічний, спортивний, сегментарний, сексуальний 

(еротичний), вібраційний, гідромасаж, кріомасаж, вакуумний, баромасаж, 

банковий та інші. 

Варто зазначити, що найбільш стародавнім є лікувальний масаж. Суть його 

полягає в механічній дії на тканини організму у вигляді прогладжування, 

розтирання, розминання, вібрації в певній системі та послідовності. 

Механічні дії лікувального масажу можна проводити руками, що називається 

мануальний масаж або за допомогою спеціальних апаратів  апаратний масаж, 

безпосередньо або через коливання пружних середовищ  води, повітря тощо. 

Лікувальний масаж є ефективним засобом активної функціональної терапії. В 

поєднанні з лікувальною фізкультурою його застосовують при комплексному 

лікуванні захворювань внутрішніх органів, нервової системи, хірургічних і 

гінекологічних захворювань, при захворюванні вуха, горла, носа, очей, ясен та 

шкіри. 

Наступним прикладом є сегментарний масаж застосовується для стимуляції 

шкірних рецепторіввизначених зон, які іннервуються аналогічними сегментами 

спинного мозку. Різновидом сегментарного масажу є точковий масаж. Одним із 

різновидів точкового масажу є періостальний або давлячий масаж. 

Техніка виконання прийомів і фізіологічний вплив їх у тому або іншому 

напряму дозволяє проводити більш диференційоване дозування масажу і зробити 

регулюючий вплив на функції організму. Тому прийоми масажу самостійно не 

застосовуються, а залежно від мети, від вихідного стану організму, особливостей 

патологічного процесу їх об’єднують у різноманітні варіанти комплексів. Добір 

комплексів і загальне дозування під час масажу залежить від терапевтичних, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BA
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гігієнічних, спортивних завдань у кожному конкретному випадку його 

застосування. 

При цьому масаж може бути загальним, коли дія спрямована на всю поверхню 

тіла, і місцевим або локальним, регіональним, коли масажується частина тіла  

колінний суглоб, поперек тощо. Кожен з видів масажу (лікувальний, гігієнічний, 

косметичний, гінекологічний, спортивний, сегментарний, сексуальний 

(еротичний), вібраційний, гідромасаж, кріомасаж, вакуумний, баромасаж, 

банковий та інші) може проводитись масажистом або у формі самомасажу. 

Останнім часом широко впроваджується в практику метод сегментарно-

рефлекторного масажу  масаж окремих зон згідно з сегментарною будовою тіла 

для дії на внутрішні органи. Такий масаж впливає більш повно на регулюючу і 

нормалізуючу дію трофічних, обмінних процесів, секреторну діяльність та інші 

життєвоважливі процеси і функції організму. 

Масаж допомагає зняти судоми м’язів, посилює їх кровопостачання і 

живлення, покращує тонус м’язів і допомагає запобігти або відстрочити розвиток 

атрофії м’язів у результаті вимушеної бездіяльності. 

Теоретичне уявлення про вплив масажу на організм людини базується на 

сучасних знаннях фізіології в світі вчень І. М. Сеченова, О. О. Ухтомського, 

І. П. Павлова, Н. Е. Введенського, згідно з науковими дослідженнями яких, в дії 

фізичних лікувальних факторів важливу роль відіграють нервово-рефлекторні та 

гуморальні механізми. 

Електрична енергія, світова, звукові коливання, механічні та інші види енергії 

впливають на організм через шкіру, слизові оболонки, органи чуття, судини та 

інші тканини і органи, подразнюючи закладені в них багаточисельні рецептори. 

Трансформація енергії подразника є початковою ланкою формування у клітинах і 

тканинах механізму нервово-рефлекторного і нервово-гуморального характеру. 

При цьому діючий на організм фізичний фактор змінює стан 

внутрішньоклітинного метаболізму, це зокрема обмін речовин, створює новий 

рівень енергетичного потенціалу клітинних структур. Весь цей процес стимулює 

життєдіяльність клітин, змінює їх реактивність, підвищує опір організму, сприяє 

розвитку захисних і компенсаторних механізмів. Таким чином, відновлюються 

порушені функції та здійснюєтьєя реалізація терапевтичного ефекту. 

Багаторазове застосування масажу та інших фізичних лікувальних факторів з 

поступовим нарощуванням дози призводить до тренування механізмів захисту і 

підвищення резервних сил організму. Масаж має заспокійливу, болевгамовну, 

антиспазматичну дію. 

Розглядаючи вплив масажу на організм, слід зауважити, що діючим фактором 

його є механічне подразнення, яке наноситься тканинам спеціальними 

прийомами. Рецептори шкіри і глибоком’язових тканин, сприймаючи ту чи іншу 

дію механічного характеру, трансформують її у нервовий імпульс і посилають до 

центральної нервової системи. При цьому виникає збудження нервових центрів, 

яке поширюється на різні органи і системи організму, стимулюючи або 

загальмовуючи їх діяльність. 

Масаж сприяє утворенню в шкірі біологічно активних речовин. Вони 

розносяться кров’ю по всьому тілу, впливаючи на різні органи і системи. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6
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Наприклад, гістамін, діючи на наднирники, викликає виділення адреналіну, який 

відіграє велику роль в мобілізації адаптативних захисних сил організму. 

Мануальний або ручний масаж включає головні та допоміжні прийоми. 

Головними прийомами масажу є погладжування, розтирання, розминання, 

вібрація. Кожен із них має допоміжні прийоми, які дають можливість досягнути 

найбільшого ефекту з урахуванням анатомічних особливостей ділянки, що 

масажується. 

Головні прийоми масажу  погладжування, розтирання, розминання, вібрація 

 відрізняються один від одного характерними особливостями виконання і 

малюнком рухів. Кожен з них викликає певні зміни як місцевого, так і загального 

характеру, що залежить від техніки, тривалості, інтенсивності та якості 

виконання. 

Ефект після проведення сеансу будь-який виду масажу тіла полягає в 

покращенні загального самопочуття, стимулюванні функцій внутрішніх органів, 

поліпшенні роботи кровоносної системи, усуненні м’язової втоми, знятті 

больових синдромів, зниженні маси тіла, підвищенні еластичності м’язів, 

виведенні шкідливих токсинів з організму, природному очищенні шкіри, 

зменшенні набряків, нормалізації роботи нервової системи, приведенні організму 

в тонус, стимуляції обміну речовин, поліпшенні сну, позбавленні від 

депресивного стану тощо. 

 

УДК 37.012:364 

Лідія Павлюк 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

 

Першочерговим завданням суспільного розвитку є забезпечення кожній 

людині права на здобуття якісної освіти. У цьому контексті особливої 

актуальності набуває проблема задоволення освітніх потреб дітей і молоді з 

обмеженими можливостями, зокрема, проблема інклюзивної освіти. 

Відповідно, питання навчання дітей з особливими потребами набуває широкої 

актуальності сьогодні, адже право на рівний доступ до якісної освіти в умовах 

функціонування закладу загальної середньої освіти – це право всіх дітей без 

винятку.  

У Концепції інклюзивної освіти відображено одну з головних демократичних 

ідей – усі діти є цінними й активними членами суспільства. «Згідно з 

демократичними та гуманістичними світовими стандартами, нині людство 

переходить до нової світоглядної парадигми – «єдине суспільство, яке включає 

людей з різноманітними проблемами. Сучасною світовою тенденцією є прагнення 

до соціального інтегрування осіб з особливостями психофізичного розвитку. 

Формується нова культурна й освітня норма – повага до людей фізично та 

інтелектуально неповносправних» [5]. 
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В основі інклюзивної освіти лежать ідеї рівного ставлення до всіх членів 

суспільства незалежно від їхньої національності, статі, раси, культури, 

соціального стану, релігії, індивідуальних можливостей і здібностей. 

Зауважимо, що діти з особливими потребами, потрапивши у середовище 

освітнього закладу, натрапляють на низку проблем у навчанні, що пов’язані зі 

сприйняттям вербального й писемного мовлення, формулюванням і донесенням 

власних думок тощо. До основних особливостей, що можуть зумовити труднощі в 

навчанні цієї категорії дітей, відносять такі навички:  

– невербальні (орієнтація у просторі, слухова памʼять, зорова памʼять, 

графічно-моторна координація та ін.); 

– вербальні (навчання читанню, розуміння прочитаного; навчання письму, 

вміння висловлювати власну думки через грамотний, письмовий текст, достатній 

словниковий запас, розуміння сутності написаного, слухове сприйняття та ін.);  

– фонологічна обізнаність (розпізнавання рими на слух, аналіз, синтез, 

запамʼятовування і сприйняття груп слів, опанування техніки читання й 

правопису; 

– усне мовлення (запам’ятовування окремих слів, сповільнена реакція, 

роз’яснення окремих понять мовою жестів, участь у дискусії та ін.); 

– математичні навички (розпізнавання фігур і моделей, запам’ятовування 

цифр, розв’язування математичних прикладів та ін.);  

– поведінкові особливості (занижена самооцінка, інтроверсія, стійкість уваги, 

імпульсивність, залежність від дорослих чи опікунів, агресивна поведінка та ін.). 

Спільне навчання має не лише гарантувати право дитини з особливими 

освітніми потребами не бути ізольованою від інших, а й повинне забезпечити їй 

можливість відвідувати той заклад освіти, який би вона відвідувала, коли б була 

здоровою. Школа виконує не лише освітні функції, але і є основною сферою 

життєдіяльності дитини. 

Тільки спільне навчання, спільна праця, спільне подолання труднощів і 

святкування невеликих перемог усіх дітей зможуть виховати особистість, яку 

можна характеризувати як гармонійну. 

Освіта дітей з особливими потребами передбачає включення їх у загальну 

діяльність разом з іншими дітьми. Стратегічна мета цього процесу – формування 

нової філософії суспільства, державної політики щодо дітей з особливостями 

психофізичного розвитку.  

Сучасну шкільну освіту вже важко уявити без використання інформаційно-

комунікаційних технологій. А якщо це стосується освіти дітей з особливими 

потребами, то ІКТ можуть стати суттєвим чинником позитивних змін у навчанні, 

покращення якості освіти та її доступності. 

Можна виокремити три основні шляхи використання ІКТ в інклюзивній освіті:  

– використання ІКТ в якості технічної допомоги, часткової компенсації або 

заміщення відсутніх природних функцій, що дозволяє учням з особливими 

потребами повноцінно залучатись до процесів спілкування й взаємодії;  

– із комунікаційною метою (допоміжні прилади і програмне забезпечення, 

альтернативні форми зв’язку, що полегшують або уможливлюють комунікацію у 

більш зручний спосіб);  
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– із дидактичною метою (сприяють диференціації, задоволенню 

індивідуальних потреб, особистісному розвитку дітей з особливими потребами, 

розкриттю їх здібностей, повноцінній інклюзії, включенню в освітнє й суспільне 

середовище). 

Використання ІКТ у компенсаційних цілях означає застосування їх у якості 

технічної допомоги, підтримки, яка дає можливість учням з особливими 

потребами долучатися до процесів взаємодії з однолітками. Наприклад, дитині з 

порушенням рухового апарату вони можуть допомогти при написанні, дитині з 

проблемами зору – при читанні і т.д. [3, с. 138–145]. 

Використання ІКТ в інклюзивній освіті має свої переваги: 

– сприяння автономності роботи учнів, їх незалежний доступ до освітніх 

послуг; 

– доступ учнів з обмеженими можливостями до даних на рівні з іншими, 

зокрема, через мережу Інтернет; 

– можливість виконувати навчальні завдання у зручному доступному темпі; 

– розширення спектру навчальних завдань відповідно до індивідуальних 

можливостей і навичок; 

– можливість для учнів продемонструвати власні досягнення іншими 

шляхами, окрім традиційних, розкрити потенціал; 

– полегшення процесу спілкування та взаємодії з однолітками, педагогами та 

іншими соціальними групами; 

– мотивація учнів до розширення й поглиблення сфери пізнавальних 

інтересів, задоволення власних пізнавальних потреб [2, с. 32–33]. 

Таким чином, ІКТ здатні значно полегшити дітям з особливими потребами 

доступ до інформації, їх взаємодію з найближчим оточенням та із світом, 

частково компенсуючи або заміщуючи відсутність природних функцій.  

У комунікаційних цілях ІКТ можуть бути посередником в процесі спілкування 

між людьми з особливими потребами як альтернативна форма зв’язку. Допоміжні 

прилади і програмне забезпечення для задоволення потреб учнів з 

комунікативними розладами є специфічними для кожного виду функціонального 

обмеження. ІКТ виступають у ролі інструменту, який полегшує і робить 

можливим спілкування, дозволяючи особам з комунікативними розладами 

обмінюватися інформацією у більш зручний спосіб.  

Можливість використання ІКТ із дидактичною метою зумовила потребу 

перегляду традиційних підходів до навчання, започаткувавши нову віху в освітніх 

перетвореннях.  

Інформаційно-комунікаційні технології принесли різноманіття педагогічних 

стратегій для навчання дітей з особливими потребами, ставши реальним 

інструментом впровадження інклюзивної освіти. Для сприяння особистісному 

розвитку освітні ініціативи в рамках інклюзивного підходу з використанням ІКТ 

повинні бути спрямовані на задоволення індивідуальних потреб, розкриттю 

індивідуальних здібностей, розвитку прийнятних для кожного учня 

індивідуальних ефективних освітніх стратегій.  
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Обізнаність щодо різних видів засобів ІКТ, способів і шляхів їх використання 

відкриває нові перспективи як для учнів з особливими потребами, так і для 

педагогів [1, с. 138–145].  

Незважаючи на всі переваги впровадження подібних технологій в навчання, 

існує ряд питань, які досі не вирішені. Серед них: 

– адаптація курсів для усіх категорій користувачів (наприклад, супровід 

відеоматеріалів субтитрами, мовою жестів, аудіо тощо); 

– уніфікація певних базових курсів, впровадження стандарту розробки таких 

курсів; 

– методичне обґрунтування використання навчальних матеріалів у рамках 

інклюзивної освіти як частини освіти загалом. 

Таким чином, використання ІКТ у процесі впровадження інклюзивного 

навчання має велике значення для багатьох дітей з особливими потребами, адже 

надає їм та педагогам можливість проводити широке коло заходів в межах 

навчальної програми та сприяє рівності можливостей [6, с. 33]. 

Для того, щоб повною мірою реалізувати можливості ІКТ у підвищенні якості 

інклюзивної освіти, необхідно: 

 сформувати на всіх рівнях освітню політику, яка базувалася б на 

застосуванні ІКТ як одного з факторів впровадження інклюзивного навчання; 

 забезпечити належний рівень ІК-компетентності педагогічних працівників, 

їх готовності до розроблення інноваційних методів навчання, оновлення існуючих 

підходів для реалізації концепції інклюзивної освіти з використанням ІКТ, що 

вимагає подальших ґрунтовних наукових досліджень; 

 виховувати інклюзивне та позитивне ставлення до застосування технологій 

для навчання;  

 враховувати специфіку командної роботи фахівців;  

 долати поведінкові бар’єри з боку вчителів, батьків, адміністрації шкіл, а 

саме розвіювати страх, стереотипи щодо застосування ІКТ;  

 на постійній основі здійснювати навчання учителів та надання їм допомоги 

щодо застосування ІКТ для дітей з особливими потребами; 

 забезпечувати заклади освіти необхідними сучасними технічними 

ресурсами; 

 забезпечувати індивідуальний підхід до учнів з особливими потребами у 

використанні ІКТ, враховуючи їхні індивідуальні характеристики; 

 розробляти навчальну програму, яка б від початку відповідала потребам 

найбільшої кількості учнів (універсальний дизайн). 

Таким чином, використання ІКТ передбачає не лише отримання освітніх 

послуг у відповідному закладі, це – реальна можливість інтеграції у соціум, 

повноцінне соціальне функціонування особистості, підготовка до включення у 

життя суспільства, готовність до стосунків зі здоровим оточенням у закладі освіти 

та за його межами. 
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ПРОЦЕСУ ТА ГРОМАДСЬКОГО ЖИТТЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Аналіз Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації 

Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року, Концепції розвитку 

інклюзивної освіти та Національна стратегія із створення безбар’єрного простору 

в Україні на період до 2030 року дозволяє зробити висновок, що положення цих 

документів дуже фрагментарно стосуються інклюзії у вищій освіті. Вища освіта 

не є обов’язковою, але держава декларує дотримання рівних прав на отримання 

вищої освіти та створює умови для її отримання, у тому числі з урахуванням 

особливих потреб певних категорій осіб.  

Резолюція 52/82 Генеральної Асамблеї Організації Обʼєднаних Націй, про 

здійснення Всесвітньої програми дій щодо інвалідів: до суспільства для всіх в 

XXI столітті закликала уряди прийняти всі необхідні заходи з виконання 

прийнятих національних планів по відношенню до інвалідів шляхом, зокрема, 

створення чи підсилення механізмів розповсюдження інформації по проблемам 

інвалідів та виділення достатніх ресурсів для повної реалізації існуючих планів та 

ініціатив [1]. Резолюція закликає залучати до обговорення та вирішення проблем 

осіб з інвалідністю, міжурядові та неурядові організації, представників 

громадянського суспільства.    

Підґрунтям для змін в сфері фінансування та створення безбар’єрного 

середовища може стати реформа децентралізації влади, в результаті якої органам 

місцевого самоврядування громад передаються певні повноваження щодо 

формування ефективного механізму управління системою освіти та її 

фінансування. Не менш важливим аспектом вирішення проблем залученності 

студентів з інвалідністю до освітнього процесу та суспільного життя закладу 

вищої освіти є реалізація принципу автономії ЗВО у тому числі фінансової 

автономії, яка надасть ЗВО змогу самостійно виділяти кошти на облаштування 

освітнього простору з урахування потреб студентів з інвалідністю та 

представників маломобільних груп.  

https://core.ac.uk/download/pdf/47220167.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/47220167.pdf
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Завданнями включення студентів з інвалідністю до освітнього процесу та 

суспільного життя закладу вищої освіти є забезпечення права на отримання 

якісних освітніх послуг, виявлення та усунення перепон на шляху отримання 

таких послуг; соціалізація таких студентів з метою включення до соціального 

простору ЗВО, студентського середовища та формування навичок суспільної 

соціалізації на майбутнє; гуманістичне виховання – формування позитивного 

власного сприйняття, дружного студентського середовища; формування 

толерантності та взаєморозуміння в освітньому середовищі; підготовка до 

майбутньої трудової діяльності тощо.  

Колектив закладу освіти (студенти та викладачі) є учасниками процесу 

соціалізації, який є дуже важливим для включення до освітнього середовища 

студентів з особливими освітніми потребами. «Соціалізація – це двосторонній 

процес, що включає в себе, з одного боку, засвоєння індивідом соціального 

досвіду через входження в соціальне середовище, систему соціальних зв’язків, з 

іншого – це процес активного відтворення системи соціальних зв’язків індивідом 

завдяки його активній діяльності, активному входженню  в соціальне 

середовище» [2]. Соціалізація включає в себе соціальну адаптацію, інтеграцію, 

саморозвиток та самореалізацію особистості. Сенс соціалізації розкривається в 

таких процесах, як соціальна адаптація, інтеграція, саморозвиток і самореалізація. 

Г. Овчаренко виділяє такі особливості процесу соціалізації студентської 

молоді та бачить у наявності трьох його стадій, а саме: 1) адаптаційна (охоплює 

перший і частково другий курси) – спрямована на оволодіння способами 

навчально-професійної діяльності, її основним змістом є адаптація індивіда до 

нових умов; 2) ціннісно-діяльнісна, або диспозиційна (охоплює частково другий, 

третій і четвертий курси) – забезпечує розвʼязання протиріччя між ціннісними 

орієнтаціями на цілі життєдіяльності й засобами їх досягнення, детермінованими 

соціальними умовами життя індивіда; 3) професійна (охоплює випускний курс) – 

сприяє завершенню професійно-особистісного становлення студентів, 

перетворенню їх у активних суб'єктів соціалізаційного процесу [3, с. 8].  

Особливості соціалізації студентів з особливими освітніми потребами 

проявляються у таких аспектах, як: психологічний (риси характеру, 

темпераменту, комунікативних здібностей, самооцінки студента); соціальний 

аспект (включення до середовища академічної групи); біологічний аспект 

(зумовлений особливостями нозології конкретного студента).   

Кожен студент з особливими освітніми потребами має тільки йому властиві 

психологічні особливості та фізичні обмеження, які впливають на процес 

навчання та соціальну адаптацію. Зазначені особливості базуються на 

попередньому життєвому досвіді, навичках та компетенціях. На ефективну 

соціалізацію впливають рівень попередньої освіти та освіченості; знижена 

працездатність; складності у сприйнятті навчального матеріали у 

загальноприйнятному вигляді; знижений імунітет та хворобливість, що 

призводять до пропуску занять; знижені навички комунікабельності та соціальної 

активності; низький рівень мотивації та зневіра у майбутньому; «соціальний 

песимізм»; емоційна нестійкість тощо.  
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Навчання у закладі вищої освіти надає змогу студентам з особливими 

освітніми потребами налагодити соціальні зв’язки, проявити свої наукові та 

творчі здібності, отримати нову соціальну роль – студента.  

З метою залученості студентів з інвалідністю та представників маломобільних 

груп до освітнього процесу та суспільного життя закладу вищої освіти 

створюються інклюзивні групи, в яких поряд із іншими здобувачами освіти 

навчаються одна або більше особа з особливими освітніми потребами.  

Заклади вищої освіти надають освітні послуги здобувачам освіти з 

урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності,  

урахуванням рекомендацій індивідуальної програми реабілітації, яка враховує 

нозологію студента; із застосуванням особистісно орієнтованих методів навчання; 

індивідуальних навчальних планів для таких студентів.  

При формуванні освітнього процесу заклади освіти повинні враховувати 

принципи універсального дизайну в освітньому процесі; дотримуватися вимог 

державних будівельних норм, стандартів та правил; здійснювати розумне 

пристосування приміщень та будівель з урахуванням універсального дизайну; 

забезпечувати здобувачів вищої освіти з ОПП необхідними спеціальними 

засобами корекції психофізичного розвитку згідно з типовим переліком, 

затвердженим МОН та необхідними навчально-методичними намагатися 

застосовувати в освітньому процесі методи і способи спілкування, що враховують 

особливості студентів з порушенням слуху, зору (українська жестова мова, 

рельєфно-крапковий шрифт (шрифту Брайля)) із залученням відповідних фахівців 

і педагогічних працівників; забезпечення доступності інформації в різних 

форматах (шрифт Брайля, збільшений шрифт, аудіо та електронний  формати).  

Проведення курсів з жестової мови для студентів та викладачів вже має 

позивний приклад: на базі Вінницького інституту університету «Україна» існує 

«Центр вивчення іноземних мов». Студенти університету вивчають українську та 

англійську жестову мови. В обовʼязковому порядку англійську та українську 

жестові мови вивчають студенти, які опановують спеціальність «Фізична 

реабілітація» [4]. 

Новим напрямом роботи зі студентами з особливими освітніми потребами є 

дуальна освіта, на основі якої відбувається співпрацює з майбутніми 

роботодавцями, студенти отримують консультації, проходять курси адаптації та 

перепідготовки, виробничу практику. 

Проєкт Постанови КМУ «Про затвердження категорій (типології) освітніх 

труднощів у осіб з особливими освітніми потребами та рівнів підтримки в 

освітньому процесі в інклюзивних класах (групах) закладів освіти» містить 

визначення «освітні труднощі». «Освітні труднощі – це труднощі у навчанні, які 

впливають на процес здобуття освіти та рівень результатів навчання дітей 

відповідного року навчання у відповідному закладі освіти»[5]. Додаток 1 до 

Проєкту визначає типологію освітніх труднощів: інтелектуальні труднощі; 

функціональні (сенсорні, моторні, мовленнєві) труднощі; фізичні труднощі; 

навчальні труднощі. У відповідності до кожної з категорії надається загальна 

характеристика вірогідного прояву, ступінь прояву та рівень підтримки. Але, 
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зазначений Проєкт та додатки до нього стосуються лише дошкільної та загальної 

середньої освіти, вища освіта знову залишилася поза увагою високопосадовців. 

Проте дослідження системи організації інклюзивного навчання в закладах 

вищої освіти дозволило виявити суттєві проблеми, зокрема: 

- низький рівень забезпечення архітектурної, інформаційної, освітньої та 

соціальної доступності освітнього середовища; 

- відсутність достатньої кількості підготовлених фахівців для роботи зі 

студентами з особливими освітніми потребами; 

- неузгодженість дій підрозділів та учасників навчально-виховного процесу; 

- недотримання стандартів науково-методичного забезпечення; 

- низький рівень супроводу студентів з особливими освітніми потребами;  

- низька кількість та якість аудиторій що мають спеціальне обладнання; 

- низький рівень підготовки до працевлаштування; 

- відсутність умов для творчого особистісного розвитку студентів з 

особливими освітніми потребами. 

Суттєвим недоліком системи інклюзивної освіти є незабезпеченість принципу

 безперервності та наступності інклюзивної освіти на всіх рівнях навчання: 

школа – коледж – університет – аспірантура – післядипломна та курсова освіта.  

Таким чином, задля реалізації Національної стратегії із створення 

безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року необхідно поетапне 

комплексне вирішення питань, пов’язаних із нормативно-правовим, навчально-

методичним, кадровим забезпеченням інклюзивної вищої освіти. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

 

Анотація. У статті розкрито зміст та особливості організації навчання і 

виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку, пропонується 

класифікація цих порушень; піднімаються проблеми створення комфортного 

освітнього середовища для осіб такої категорії у закладах освіти.  

Ключові слова: аномальна дитина, порушення психофізичного розвитку, 

інклюзивна освіта, особливі умови навчання. 

Вступ. Зважаючи на європейські тенденції розвитку освіти в Україні особливої 

актуальності сьогодні набувають проблеми навчання і виховання дітей з 

особливими освітніми потребами.  

Хто такі діти з особливими освітніми потребами? У широкому розумінні діти з 

особливими освітніми потребами – це особи до 18 років, які вимагають 

додаткової допомоги в освітньому процесі. Наша держава як член міжнародного 

співтовариства ратифікувала основні міжнародні документи у сфері забезпечення 

прав дітей, які відображають світові стандарти освіти, соціального захисту та 

охорони здоровʼя. Зокрема, у статті 24 Конвенції ООН про права осіб з 

інвалідністю йдеться про створення такого предметно-просторового спеціального 

середовища, яке б дозволило всім дітям бути рівними учасниками навчального 

процесу в єдиному освітньому просторі відповідно до їхніх особливостей, потреб 

та можливостей. Україна взяла на себе зобов’язання дотримуватись цих угод, 

підтверджують це прийняті Закон України «Про освіту», Укази Президента 

України від 25.08 2015 № 501 «Про затвердження Національної стратегії у сфері 

прав людини»; від 3 грудня 2015 року № 678 «Про активізацію роботи щодо 

забезпечення прав людей з інвалідністю». 

На жаль, більшість закладів освіти сьогодні не готові прийняти учнів з 

особливими освітніми потребами. Відсутність у закладах освіти відповідного 

освітнього середовища, що відповідає потребам особливих учнів, сучасного 

корекційно-реабілітаційного обладнання, корекційних педагогів, недостатня 

кількість пристосованих автобусів для підвезення учнів з обмеженими 

можливостями, незадовільна консультативно-просвітницька робота, не 

дозволяють у повній мірі забезпечити дотримання прав дітей з особливими 

освітніми потребами.  

Основна частина. У сучасній корекційній педагогіці поняття «аномальні 

діти» (діти з вадами психофізичного розвитку), як правило, визначають так: це 

діти, які мають суттєві відхилення від нормального фізичного чи психічного 

розвитку, зумовлені вродженими або набутими дефектами, і потребують 

спеціальних умов навчання й виховання» [7].  

Найпоширенішими синонімами до терміну «аномальні діти» є такі: діти з 

порушеннями (вадами) психофізичного розвитку; діти, які потребують корекції 

психофізичного розвитку; діти з особливими освітніми потребами; 
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неповносправні діти; діти з обмеженими можливостями життєдіяльності. 

Найбільш поширеними в освітній галузі України є два перших вищесказаних 

терміни. 

Дітей з порушеннями психофізичного розвитку поділяють на кілька категорій. 

У науковій літературі існують різні класифікації, але найбільш поширеною у 

корекційній педагогіці є систематика дитячих порушень за видом аномалії, а саме: 

виразні порушення слуху; виразні порушення зору; тяжкі мовленнєві порушення; 

стійкі порушення інтелекту; затримка психічного розвитку; порушення опорно-

рухового апарату; порушення емоційно-вольової сфери; комплексні порушення 

декількох функцій [7]. 

Причини порушень психофізичного розвитку можуть бути різні, їх поділяють 

на ендогенні (генетичні або внутрішні впливи) і екзогенні (середовищні або 

зовнішні) впливи. Ці причини поділяють також залежно від періоду впливу на 

здоров'я дитини: пренатальні – причини, що діють на плід у період 

внутрішньоутробного розвитку; натальні – у період пологової діяльності; 

постнатальні – після народження дитини [7]. 

Усі діти мають рівні права для здобуття якісної освіти незалежно від місця 

проживання та матеріального забезпечення. Тому реформування освіти, що нині 

відбувається у нашій країні, передбачає широке впровадження інклюзивного 

навчання. Держава прагне об'єднати спеціальну і загальну традиційні системи в 

єдиний освітній простір. Спеціальний заклад освіти добре здійснює корекційну 

складову навчання, однак не виконує вимог суспільства щодо соціалізації дітей з 

вадами розвитку.  

Варто також зазначити, що нашій державі вкрай потрібна соціальна інклюзія. 

Наші діти дивуються, коли вперше бачать однокласника на інвалідному візку. 

Причина в тому, що їм майже не трапляються такі люди на вулицях, не тому, що 

їх мало, а тому, що простір, послуги, все життя в суспільстві не враховує їхніх 

потреб. Люди з особливими потребами не виходять на вулицю, дорослі і діти 

почуваються зайвими, непотрібними у цьому світі. Сьогодні відбувається 

реорганізація шкіл, садочків – а на вулицях, в магазинах, розважальних закладах, 

державних установах все лишається неадаптованим. Це в той час, коли за 

кордоном вчителі на інвалідних візках ведуть уроки, люди з синдромом Дауна 

працюють в готелях, супермаркетах та ін., а в Нідерландах вже навіть іграшки 

випускають без однієї кінцівки, наприклад, щоб діти змалечку сприймали це 

нормально. Тому дуже важливим є створення інклюзивних класів в звичайних 

школах, щоб діти з вадами будь-якої категорії порушень могли знаходитись в 

колективі та комфортно себе в ньому почувати [12]. 

Сучасна школа має бути освітнім закладом, який призначений для навчання 

всіх дітей, незалежно від фізичних, інтелектуальних, мовленнєвих чи інших 

особливостей, який забезпечує інклюзивну освіту як систему освітніх послуг, 

зокрема підлаштовує навчальні програми, навчальні плани, форми і методи 

навчання, залучає батьків, співпрацює з фахівцями, які надають спеціальні 

послуги відповідно до освітніх потреб кожної дитини, створює позитивний клімат 

в середовищі школи [5].  
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Важливо, щоб коли батьки приведуть особливу дитину до школи,  директор не 

відмовляв у прийнятті дитини, зі словами «ми не готові працювати з вашою 

дитиною». Завдання школи – створити для особливої дитини зручне освітнє 

середовище.  

Ще одна проблема навчання «аномальної дитини» у інклюзивному класі – 

відсутність кваліфікованих асистента вчителя та асистента дитини. Хто це? Це 

всебічно розвинена, зріла, компетентна людина, яка надає допомогу у здобутті 

освіти, надає підтримку у самостійному прийнятті рішень, надає можливість 

безпечного перебування серед однолітків. Асистувати дитині – означає бути 

присутнім поруч, а не виконувати щось замість неї. Згідно з вимогами Конвенції 

ООН про права осіб з інвалідністю, обов'язки асистента мають встановлювати 

самі батьки (опікуни) [8]. 

Проблемою організації навчання дітей з особливими освітніми потребами 

також є відсутність у закладах загальної середньої освіти спеціалістів, що можуть 

провести з дитиною корекційно-реабілітаційну роботу, надати консультацію 

батькам.  

Таку допомогу батьки і діти можуть отримати в інклюзивно-ресурсних 

центрах, що активно створюються в останні 3 роки.  

Перед початком навчання у школі батьки звертаються до таких центрів для 

вибору оптимальної програми розвитку дитини. Працівники центрів в своєму 

висновку дають батькам і школі рекомендації, як навчати дитину в інклюзивному 

класі. І саме такі центри надають школі методичну підтримку і, за потреби, 

забезпечують дітей корекційно-розвитковими заняттями. Особливість ІРЦ у тому, 

що там оцінюють саме освітні потреби дитини і рекомендують, як адаптувати чи 

модифікувати матеріал для ефективного навчання, а не ставлять діагнози.[6] 

Згідно з Положенням про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженим 

Постановою Кабінету Міністрів України №617, інклюзивно-ресурсний центр є 

установою, що утворюється з метою забезпечення права дітей з особливими 

освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної 

середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої 

освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку 

дитини (далі - комплексна оцінка), надання психолого-педагогічних, корекційно-

розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого 

супроводу [10]. 

Інклюзивно-ресурсний центр провадить діяльність з урахуванням таких 

принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, 

дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та 

порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього 

віку, міжвідомча співпраця [10]. 

У таких приміщеннях інклюзивно-ресурсних центрів облаштовуються 

кабінети вчителів-дефектологів, кабінет логопеда, кабінет практичних психологів, 

кабінет фахівців інклюзивно-ресурсного центру, кабінет директора. 
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ІРЦ створюються органами місцевого самоврядування, рекомендується один 

центр на 7 тисяч дітей, які проживають в об'єднаній територіальній громаді чи 

районі, та не більш як на 12 тисяч дітей, які проживають у місті. 

Фахівці центрів співпрацюють із закладами освіти, допомагаючи в організації 

інклюзивного навчання, облаштуванні освітнього середовища. Саме ресурсні 

центри надають рекомендації школі щодо особливих освітніх потреб учня, 

корегують його індивідуальні програми розвитку протягом періоду навчання та 

проводять корекційні заняття. 

У 2018 році в місті Володимирі-Волинському відкрився перший на Волині 

інклюзивно-ресурсний центр «Жовта парасоля», директором якого є Токарєва 

Олена. Ідея назвати заклад саме так належить саме директору.  

Основним завданням ІРЦ є комплексна оцінка дитини. Комплексна оцінка 

проводиться фахівцями ІРЦ індивідуально за такими напрямами: 

 оцінка фізичного розвитку дитини (визначення рівня загального розвитку 

дитини, її відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу 

пересування тощо); 

 оцінка мовленнєвого розвитку дитини (визначення рівня мовленнєвого 

розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого 

порушення та його структури); 

 оцінка когнітивної сфери дитини (визначення рівня сформованості таких 

пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага); 

 оцінка емоційно-вольової сфери дитини (виявлення здатності дитини до 

вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин); 

 оцінка освітньої діяльності дитини (визначення рівня сформованості знань, 

вмінь, навичок відповідно до навчальної програми або основних критеріїв 

формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку) [10]. 

У разі потреби, фахівці ІРЦ можуть проводити комплексну оцінку за іншими 

напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з 

однолітками, дорослими.  

В даний час «Жовту парасолю» відвідують близько 70 дітей з Володимира-

Волинського та району. Більшість дітей в цьому закладі з розладом аутичного 

спектру, затримкою психічного розвитку, з розладами поведінки, ДЦП, синдром 

Дауна, з мовленнєвими порушеннями. З дітьми працюють 2 практичних 

психологи, 2 вчителя-логопеда, 2 вчителя-дефектолога, 2 вчителя-реабілітолога та 

медсестра. Ці спеціалісти є обізнаними, орієнтуються в нозологіях, знають, що 

таке інклюзія, привітні та завжди готові допомогти та якнайкраще надати 

допомогу [6].  

«Жовта парасоля» приймає дітей віком з 2 до 18 років. Для групових занять 

розділено їх за віком та рівнем  розвитку, адже коли формується програма, то в 

групі повинні бути діти, які приблизно однаково засвоюватимуть матеріал. Також  

починають із так званого раннього втручання, адже чим раніше почати займатись 

із дитинкою, котрій поставили діагноз, тим кращі будуть результати. Щодо 

підлітків, то їх меншість, адже і запропонувати їм теж наразі можуть небагато. 

Інклюзивно-ресурсний центр може зацікавити молодь ресурсною кімнатою, де 
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зможуть не лише навчитись чистити картоплю, застеляти ліжко, прасувати, 

готувати їсти, а й просто поспілкуватись. В інклюзивно-ресурсному центрі також 

організовуються групові заняття, де діти малюють, виготовляють різноманітні 

аплікації, переглядають та обговорюють мультфільми, оформляють стінгазети та 

інші, індивідуальні заняття з психологом, дефектологом, логопедом, 

реабілітологом відповідно до потреб дитини [6]. 

Батькам надзвичайно важко бути прив’язаними до хворої дитини 24 години на 

добу, не маючи можливості ні працювати, ані вирішувати особисті справи. Добре, 

якщо в мами є кому допомогти, але нерідко таких дітей виховують у неповних 

сім’ях, і лишити їх на когось не має можливості. Тому справжнім випробуванням 

стає банальний похід у магазин чи до якоїсь установи, де потрібно вистояти у 

черзі. Відтак пішли на зустріч батькам і тепер вони можуть лишати своїх дітей у 

центрі на чотири години – з 9-ї до 13-ї години на так званій групі тривалим 

перебуванням. 

Інклюзивно-ресурсний центр має спеціальні кімнати для проведення занять та 

ресурсну кімнату, де вихованці інклюзивно-ресурсного центру проходять 

соціальну адаптацію, вчаться виконувати побутові справи, завдяки чому зможуть 

самі про себе подбати – варити їсти, прасувати, користуватись електроприладами 

тощо.  

Ці всі кабінети оснащені сучасною технікою, меблями, які відповідають віку 

дітей, легко пересуваються, різноманітними дидактичним обладнанням, що 

відповідають сучасним методикам для надання психолого-педагогічних, 

корекційно-розвиткових послуг, зонами для групових та індивідуальних занять, 

дидактичними іграми, іграшками, дошками, мольбертами, масажними кріслами, 

канцтоварами, наочним матеріалом. 

Інклюзивне навчання означає, що всі учні можуть навчатися за місцем 

проживання, у звичайній школі, де будуть створюватися такі умови, щоб всі учні 

без виключення навчалися і проводили час разом. 

Інклюзивне навчання ґрунтується на правах людини і принципах рівності; 

спрямоване на всіх дітей і дорослих, особливо тих, хто є виключеним з загальної 

системи навчання. 

Згідно з «Порядком організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах», в інклюзивному класі може навчатися не більше трьох 

«аномальних дітей», а з важкими порушеннями– не більше двох. Приміщення 

інклюзивного класу доцільно розміщувати на першому поверсі. 

В інклюзивних класах разом працюють вчитель і асистент. Вчитель більше 

працює з класом та дає рекомендації і корегує роботу асистента, щоб діти з 

особливими потребами не відставали від здорових дітей. Асистент допомагає 

дітям в час уроків на позаурочний час. Разом із вчителем розробляє індивідуальні 

програми розвитку дитини, оцінює навчальні досягнення, постійно контактує з 

батьками, консультує їх, допомагає відкривати і розвивати здібності дитини.  

До початку навчально-корекційної роботи вчитель має детально вивчити всю 

документацію дитини, поспілкуватися з батьками про інтереси учня, його 

здібності, улюблені заняття, поговорити про особливості характеру та поведінки 

дитини, вивчити стосунки в сім'ї. 
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Ті ж самі методи використовуються для дітей з особливостями освіти як і для 

звичайних школярів, але головною і суттєвою відмінністю є те, що методи 

навчання повинні бути корекційно-розвивальними. Це означає, що будь-який 

метод чи прийом,  крім дидактичної мети, має розв'язувати і корекційну, 

спрямовану на розвиток учнів. В організації навчання враховуються рівень знань, 

темп роботи, динаміка втомлюваності, обсяг пам'яті, стійкість уваги, довільність 

психічних процесів дитини, рівень розвитку мовлення та опорно-рухової системи. 

Це передбачає наприклад: уповільнення навчання, повторюваність дій, розвиток 

самостійності, посилення здатності дитини до саморегуляції та інші. 

Висновки. Попри велику кількість змін у законодавстві з питань організації 

навчання і виховання дітей з особливими потребами, потугами щодо розвитку 

інклюзивного навчання у закладах освіти, практичне їх впровадження ще не 

забезпечує належних умов для навчання та життєдіяльності осіб з інвалідністю. 

Суспільство зобов’язане дати можливість кожній дитині, незалежно від її потреб 

та інших обставин, повністю реалізувати свій потенціал, приносити користь 

суспільству і стати повноцінним його членом. Освіта дітей з особливостями 

психофізичного розвитку є одним із найважливіших завдань для нашої держави, 

що вимагає створення дійсно інклюзивного середовища, де кожен зможе 

відчувати потребу свого існування.  
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УДК 371.2 

Олександр Юринець 

 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДЛЯ РОБОТИ В 

ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ 

 

З 2009 року Україна в числі держав, що ратифікували міжнародні норми щодо 

забезпечення прав, соціального захисту та охорони здоров’я дітей. Серед 

основних зобов’язань держави, відповідно до Конвенції ООН про права людей з 

інвалідністю, організація інклюзивної моделі освіти. Така модель передбачає 

створення освітнього середовища у якому кожна дитина, незалежно від стану 

здоров’я та фізичних можливостей, має можливість здобувати освіту. 

Відповідно до чинного Закону України «Про освіту» кожна дитина має право 

на безкоштовне здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти незалежно 

від особливостей індивідуального фізичного чи психічного розвитку. Кожна 

дитина з особливими освітніми потребами має право на дистанційну чи 

індивідуальну форму здобуття освіти, безкоштовну психолого-педагогічну та 

корекційну допомогу, навчання у спеціальних чи інклюзивних класах закладів 

загальної середньої освіти за адаптованими навчальними планами та програмами, 

форми, методи і ресурси спеціальної освіти. 

Варто зазначити, що в останні роки в Україні відбулися вагомі зміни з питань 

забезпечення прав на освіту дітей з інвалідністю. Згідно інформації офіційного 

сайту Міністерства освіти і науки України станом на 2020 рік у закладах загальної 

середньої освіти було створено 13 782 інклюзивних класи. У них в минулому 

навчальному році здобували освіту 19 345 дітей з особливими освітніми 

потребами, що 7 разів більше ніж у 2015/2016 навчальному році.  

Різке збільшення кількості здобувачів освіти з особливими потребами створює 

неабиякий попит на фахівців, що готові до роботи в інклюзивних класах. При 

чому, мова іде не лише про асистентів вчителів для роботи в таких класах, а й 

самих вчителів. Бо ж більшість сучасних педагогів під час здобуття фаху не 

вивчали навіть основ роботи з дітьми, що мають вади психофізичного розвитку.  

Питання підготовки педагогів для роботи з особами, що мають порушення 

психофізичного розвитку у своїх працях піднімали ряд науковців.  

Гриньова М. Калініченко І. у своїй праці «Підготовка педагогічних 

працівників до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивного навчання» зосередили увагу на розробці програм індивідуального 

розвитку дітей з інвалідністю, адаптації та модифікації навчальних планів та 

програм для таких дітей [2]. Міжнародний досвід практики асистента в 

інклюзивному середовищі, аналіз нормативно правових документів з питань 
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роботи таких педагогічних працівників у своїх працях описує Луценко І. [3] 

Теоретичні аспекти психологічної готовності учителя до роботи в інклюзивному 

просторі у своїх працях розкриває Савчук З. [6] Професійній підготовці тьюторів 

до роботи в інклюзивному освітньому середовищі приділяє увагу Тарадюк Д. [7] 

Підготовка фахівців спеціальності 015 «Спеціальна освіта» до роботи в 

інклюзивному середовищі ґрунтовно розкривається у монографії «Підготовка 

фахівців зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному 

освітньому середовищі» О. В. Мартинчука [4].  

Практичні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального 

закладу описана у монографії Шевців З. М. Автор представляє концепцію та 

модель формування соціально-педагогічної компетентності у студентів закладу 

вищої педагогічної освіти для здійснення ними роботи в інклюзивному 

середовищі [8, с. 154]. 

Оксана Волошина у своїй праці «Підготовка майбутніх учителів до навчально-

виховної роботи в умовах інклюзивного середовища» висвітлює моделювання 

процесу підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах інклюзивної освіти, 

обґрунтовує педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до навчально-

виховної роботи в умовах інклюзивного середовища [1]. 

У контексті вищевикладеного, очевидним є факт гострої потреби у 

педагогічних кадрах, готових до роботи в інклюзивних класах. Нами не 

проводилась ґрунтовна аналітика щодо забезпечення закладів освіти 

педагогічними працівниками, що мають спеціальну освіту, однак, вибіркове 

спілкування із керівниками освітніх установ Володимир-Волинського району 

дозволяє стверджувати, що переважній більшості випадків на посадах асистента 

вчителя працюють педагоги, що не мають спеціальної освіти.  

Значною мірою питання повної реалізації програм індивідуального розвитку у 

частині проведення належної корекційної роботи з неповносправними дітьми, що 

навчаються у закладах загальної середньої освіти, допомагають вирішувати 

працівники інклюзивно-ресурсних центрів. Таких центрів у даний час на Волині 

функціонує 19. Усі вони створені протягом 2018‒2019 років. Водночас, 

інклюзивно-ресурсні центри спрямовують свою діяльність на корекційну, а не 

освітню діяльність. Освітній процес же потребує готовності педагога до роботи з 

особливою дитиною незалежно від категорії наявного у неї порушення. 

Варто зазначити, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

19 серпня 2019 року №800 вагома частина підвищення кваліфікації педагогічних 

та науково-педагогічних працівників має спрямовуватися на вдосконалення 

компетентностей для роботи з особливими дітьми. Міністерством освіти і науки 

України наказом від 18.10.2019 №1310 затверджено Типову освітню програму 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників для роботи в умовах 

інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти. Документ визначає 

зміст і особливості підвищення кваліфікації осіб, що працюють асистентами 

вчителя інклюзивного класу.  

Відповідно до вимог часу та вищезгаданих документів заклади післядипломної 

педагогічної освіти повинні у найкоротший час забезпечити належний рівень 
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формування компетентностей для роботи з дітьми, що мають вади 

психофізичного розвитку, у педагогів, які вже працюють у закладах загальної 

середньої освіти.  

Закладам ж вищої та фахової передвищої освіти необхідно забезпечити 

готовність до зустрічі з особливими дітьми у класі фахівців, що незабаром 

займуть посади педагогічних працівників. 

Питання підготовки фахівця до роботи в інклюзивному класі варто розглядати 

у двох аспектах: підготовка вчителя-класовода (вчителя-предметника) та 

підготовка асистента вчителя. 

Щодо підготовки вчителя-класовода, то в на сьогодні у навчальних планах 

педагогічних спеціальностей фактично усіх закладів освіти наявні курси 

«Корекційна педагогіка» або «Основи інклюзивної освіти». Однак, у більшості 

випадків цей курс вивчається в невеликих обсягах та є фактично повністю 

теоретичним. Таким курсам не вистачає практичної спрямованості для 

формування компетентностей необхідних для роботи з особливими дітьми. 

Проблема загостюється у зв’язку із пандемією коронавірусу. Навіть за наявності 

годин для практичного навчання, студенти не мають безпосереднього контакту з 

дітьми, бо доступ сторонніх осіб до більшості закладів освіти заборонений. 

Стосовно підготовки фахівців для роботи на посадах асистентів вчителя в 

інклюзивних класах, то варто зауважити, що значна кількість закладів вищої та 

фахової передвищої освіти сьогодні прагнуть на вимогу ринку праці здійснювати 

підготовку таких фахівців. Однак жорсткі для започаткування такої підготовки 

часто є перепоною для здобуття ліцензії за спеціальністю 016 «Спеціальна 

освіта», особливо для закладів фахової передвищої освіти. Єдиноможливим 

варіантом у цій ситуації є відкриття спеціалізацій, що забезпечить формування 

необхідних компетентностей майбутніх педагогів.  

У Володимир-Волинському педагогічному фаховому коледжі 

ім. А. Ю. Кримського Волинської обласної ради на вимогу ринку праці регіону з 

2021/2022 навчального року планується відкриття спеціалізацій «Помічник 

вчителя інклюзивного класу початкової школи» як вибірковий блок навчальних 

дисциплін для майбутніх вчителів початкових класів та «Логопед» для майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти. Відповідно до Закону України «Про 

фахову передвищу освіту» таких блок вибіркових дисциплін може становити від 

10 до 20 % обсягів освітньо-професійної програми. Такий обсяг дозволить 

забезпечити формування необхідних компетентностей у майбутніх педагогів та 

задовольнити попит на фахівців для роботи з особливими дітьми на 

Володимирщині. 
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РОЗДІЛ ІХ 

Особливості міжкультурної комунікації 

 

УДК 327:[341.7-029:008] 

Наталія Земзюліна  

 

КУЛЬТУРНА (ПУБЛІЧНА) ДИПЛОМАТІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ У СФЕРІ 

МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ 

ПРОСТОРІ 

 

У нинішньому багатовимірному світі надзвичайної актуальності набуває 

міжкультурна співпраця різних країн і народів. Культура як сукупність цінностей, 

що створюють смислове наповнення для суспільства, є важливим та ефективним 

інструментом комунікації. В умовах глобалізації взаємозалежного світу, у якому 

поширення технологій масової комунікації спрощує спілкування з громадянами 

різних країн, культурна дипломатія стає важливим аспектом для забезпечення 

миру та стабільності, досягнення взаєморозуміння й розвитку відносин.  

Британські вчені К. Баунд (Kirsten Bound), Р. Бріґґс (Rachel Briggs), Дж. 

Голден (John Holden) і С. Джонс (Samuel Jones) в праці «Культурна дипломатія» 

2007 р. наголошують, що культура є центральним компонентом міжнародних 

відносин і нині час розкрити її потенціал. Учені зазначають, що термін 

«культурна дипломатія» нелегко визначити, тож узяли за основу Загальну 

декларацію прав людини ООН, у якій зафіксовано (перша частина 27-ї статті): 

«Кожна людина має право вільно брати участь у культурному житті суспільства, 

втішатися мистецтвом, брати участь у науковому прогресі й користуватися його 

благами». Тож термін «культура», на їх думку, охоплює науку, спорт і популярну 

культуру, а також виконавське та візуальне мистецтво й спадщину, а «культурна 

дипломатія» є поняттям вужчим в межах ширшого - «публічна дипломатія» [1, 

46].  

Культурну дипломатію як інструмент м’якої сили нерідко асоціюють із 

публічною дипломатією. Однак у дослідницькому середовищі їх розрізняють за 

метою та засобами. Якщо культурну дипломатію більше пов’язують із 

комплексом дій, заснованих на обміні ідеями, цінностями, традиціями й іншими 

аспектами культури, спрямованими насамперед на поліпшення іміджу країни, то 

публічну дипломатію - з інформаційними потоками, телекомунікаційними 

мережами та комунікативними технологіями, що мають політичну мету 

й конкретні цілі. 

Нині серед представників української наукової спільноти питання культурної 

дипломатії, зокрема в теорії міжнародних відносин, вивчають С. 

Гуцал,О.Зернецька, М. Ожеван, О. Кучмій, Ю. Константинова, О. Литвиненко, І. 

Місюк, , Є. Макаренко, О. Розумна, Т. Пересунько, О. Потєхіна, М. Процюк, Г. 

Почепцов, І. Сухорольська, Н. Сербіна, Я. Турчин та ін. [2, 26]. 

Збільшенню кількості українськомовних досліджень у сфері культурної 

дипломатії з 2014 р. значно посприяла підтримка міжнародних організацій, 

зокрема «Global Ukraine», і привернення уваги державних діячів до цього 
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питання. Обговорення набула потреба інституалізування культурної дипломатії 

відповідно до європейського досвіду для успішної промоції національної 

культури у світі шляхом реалізування послідовної та систематичної діяльності 

з визначеними напрямами й пріоритетами. У червні 2015 р. та квітні 2016 р. МЗС 

України за підтримки Київського офісу Інституту Кеннана ініціювало проведення 

двох форумів культурної дипломатії щодо практичного застосування інструментів 

для подолання викликів гібридної війни. За результатами роботи форумів і за 

підтримки зазначеного інституту було видано випуски збірника «Агора», у яких 

опубліковано матеріали про культурну дипломатію та її застосування в зовнішній 

політиці сучасної України.  

 У ХХІ ст. в багатьох країнах формування інституцій публічної дипломатії 

загалом і культурної зокрема стало дипломатичним трендом. В 2015 році при 

МЗС України створено Управління публічної дипломатії (нині - Департамент 

комунікацій і публічної дипломатії), орієнтований на супровід іміджевих, 

інформаційних та культурних українських проєктів за кордоном. В 2017 році 

створено Український інститут, який працює на покращення розуміння й 

сприйняття України у світі, розвиток її культурних зв’язків з іншими країнами. 

Того ж року в структурі Міністерства культури України інституціалізовано 

Український культурний фонд із завданням інтегрувати українську культуру у 

світовий простір.  

У відповідь на потребу в спеціалізованій підготовці фахівців-міжнародників в 

Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (ІМВ) було започатковано навчальний курс «Публічна та 

культурна дипломатія»( 2015р.), який нині викладають і в низці інших вищих 

навчальних закладів України. Ця дисципліна в ІМВ є складником підготовки 

магістрів за освітньо-професійною програмою «Дипломатія і міжнародне 

співробітництво». Разом з іншими дисциплінами вибіркового блоку «Практична 

дипломатія» вона спрямована на розвиток компетенцій, необхідних сучасним 

дипломатичним службовцям та фахівцям для кваліфікованої аналітичної, 

адміністративної роботи в державних і дипломатичних установах України, 

міжнародних організаціях та інституціях громадського сектора[2, 6].  

Нині триває розширення інструментарію та сфери діяльності інститутів 

культурної дипломатії. На початку ХХІ ст. стає актуальним міжкультурний 

діалог, а надто на платформі універсальних і регіональних міжнародних 

організацій [3].  

Культурні програми на національному й багатосторонньому рівнях тематично 

спрямовано, зокрема, на соціальну згуртованість, проблеми нерівності, 

дискримінації національних меншин та іммігрантів, культурного виміру 

міжрелігійних питань. Прикладом може стати проєкт Британської ради «Наша 

спільна Європа» – відповідь на одну з головних європейських культурних 

проблем: зростання взаємної недовіри між мусульманами та немусульманами. 

Також слід зазначити про «Місто обіцянок» – спільний проєкт Ґете-Інституту й 

Інституту культури Польщі, який об’єднав Берлін, Варшаву та Мумбаї, а також 

про проєкт «Відкриті міста» Британської ради, у межах якого досліджують, як 

імміграція може сприяти економічному зростанню міст[4]. 
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Новою тенденцією в культурній дипломатії стало звернення до проблематики 

охорони довкілля, небезпеки зміни клімату. Ґете-Інститут, Британська рада, 

Данський інститут культури розробили відповідні напрями культурної 

дипломатії[3,14]. 

Спостерігаємо тенденцію дедалі активнішого використання інтернет-ресурсів 

у культурній дипломатії, а надто в умовах пандемії коронавірусної хвороби 

COVID-19. Інститути культурної дипломатії використовують інтернет 

здебільшого як інструмент розширення своїх маркетингових функцій або 

інформаційно діяльності. Це ще одне вікно, через яке вони можуть сповіщати 

суспільство про культурні події. 

Рушійною силою та реалізаторами культурної дипломатії стають недержавні 

актори - громадянське суспільство, діаспора, академічна спільнота, бізнесмени, 

журналісти, спортсмени тощо.  

Державний сектор не так генерує ідеї, як створює умови для їх реалізування. 

Дедалі сильніший інтерес до культурної дипломатії вже демонструють окремі 

міста й регіони, насамперед ті, що позиціонують себе як особливі адміністративні 

одиниці в складі держави. Нідерландський дослідник Я. Меліссена (Jan Melissen), 

який аналізує інституційний аспект культурної дипломатії, зазначає, що 

спеціалісти у сфері дипломатії публічної працюватимуть у складних 

транснаціональних мережах і сприятимуть побудові довіри та розвитку 

транскордонних зв’язків між громадськими суспільствами, адже це буде 

основною частиною їхньої діяльності.. Хоч би які були наслідки, сплетіння 

публічної дипломатії з постмодерністськими культурними відносинами 

зростатимуть» [5].  

Актуальним є питання суб’єктності в публічний дипломатії - це не лише 

держави й міжнародні урядові установи, а й міжнародні неурядові організації, які 

реалізують її через загальні чи спеціально створені структури, співпрацюючи з 

незалежними учасниками міжнародної комунікації.  

Отже, новою в культурній дипломатії є тенденція до посилення співпраці між 

інститутами культури. 2006 року було створено Мережу інститутів культури країн 

Європейського Союзу. До МІКЄС входять 36 європейських культурних інститутів 

із 27 країн-членів. Серед проєктів МІКЄС є, зокрема, підтримання розвитку 

культури в регіонах Східної та Північної Африки, зміцнення культурної співпраці 

між Європою і Китаєм – європейсько-китайський діалог. 2020 року 

найактуальнішою в діяльності МІКЄС стала тема «Культурні відносини й COVID-

19». Проєкт МІКЄС «Дім Європи Виставка «Data CTRL Centre», присвячена 

медіаосвіченості та захисту персональних даних, яку створено за ініціативи Ґете-

Інституту в співпраці із журналом «Куншт», організацією «Tactical Tech» та ін., 

що його підтримав ЄС і очолив Ґете-Інститут, створив чотири нові схеми грантів 

для фінансування української культури в умовах пандемії, зокрема з метою 

спрямування творчості в цифрову царину [4]. Показовою є діяльність Міністра 

закордонних справ України Дмитра Кулеби, який безпосередньо бере участь 

у формуванні стратегії культурної дипломатії в Україні у своїх виступах, інтерв’ю 

та численних публікаціях на сайті українського МЗС. За допомогою вітчизняного 

й іноземного досвіду Д. Кулеба також ґрунтовно проаналізував аспекти 
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інформаційної війни та сформував правила щодо того, як протистояти й 

перемогти в ній [6]. 

Отже, важливими для розвитку культурної дипломатії є дослідження не тільки 

теоретиків, а й практиків. Американські дипломатки Р. Макмюррей (Ruth 

McMurry) і М. Лі (Muna Lee) уважають, що «національні культури - це загальна 

кількість досягнень націй, власний спосіб виражати самобутність, мислити та 

діяти. Тому головною метою культурної дипломатії є представлення цих 

відмінностей у царині міжкультурної співпраці» [7].  

Для нас, в контексті україно-польських відносин, цікавим є бачення питання 

Є. Онухом (Jerzy Onuch), директора Польського інституту в Україні й США 

(2005-2010, 2010-2015), який уважає, що «культурна дипломатія – це продаж 

іміджу країни засобами культури. [8] Мистецтво надає витонченості та 

“лагідності” політичним стратегіям. Допомагає утримати повагу до країни, нації, 

конкретної людини як представника суспільства. Політичні режими змінюються, 

а емоційна пам’ять залишається».  

Отже, нові напрями культурної дипломатії охоплюють дедалі більше країн, 

регіонів, населених пунктів. Одночасно триває перехід до багатосторонньої 

співпраці в культурній дипломатії; зміст програм стає дедалі тематичнішим, із 

розширеним перелком завдань і цілей, зростає роль інтернету, що вможливлює 

інтерактивне спілкування з громадськістю, а також ширше залучення суспільства 

до реалізування культурної дипломатії. Всі ці тенденції в суспільних 

комунікаціях, є важливими для формування світогляду молоді, яка представляє 

Україну в різних міжнародних проєктах. 
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ 

РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ У 

РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 

Не дивлячись на міжнародні домовленості про утримання 

військовополонених, які уряд Російської імперії підписав напередодні Першої 

світової війни, і де вказувалося про рівність військовополонених за національним 

признаком, він по різному ставився до військовополонених різних 

національностей. Причиною цьому була велика кількість факторів. Серед 

дослідників цієї проблеми варто відзначити Е.Є. Абдрашитова [1, 19], 

С.В. Гаркавіна [2], С.М. Васильєву [4], С.М. Базанова [5], О.Є. Дмітрієву [7, 10, 

18], Р. Нахтігаля [8, 9], В.І. Саранчу [11], Н.В. Суржикову [16, 26], і інших 

науковців, які зробили внесок у вивчення питання міжкультурної комунікації 

представників різних націй на теренах Ролсійської імперії. 

На початку Першої світової війни російська преса активно займалася 

пропагандою і формувала у населення нав’язану думку про образ ворогів 

Російської імперії. У цій пропаганді, образ німця культивували, як тевтонського 

завойовника. Згодом для підтримки образу ворога використовували образ 

німецького військовополоненого, друкуючи про них інформацію і уривки з їхніх 

листів, викликаючи у населення негативні настрої. Щоб сформувати негативний 

образ австрійсько-угорських солдат, їх розділили на «своїх» і «чужих». Своїми 

були слов’яни, змушені служити у австрійсько-угорській армії, і до яких треба 

було ставитися з розумінням, як до своїх слов’янських братів. Чужими були 

австрійські німці і угорці, що пригнічували слов’ян. Подібною пропагандою у 

Першій світовій війні займалася не лише Російська імперія, а й інші країни. 

Наприклад, німецька преса від подібної діяльності не відставала, а багато в чому й 

переважала російську. Вона сформувала у населення ненависть до росіян і 

нав’язувала їм віру у слабкість російської армії [1]. 

Причиною такої пропагандистської політики по відношенню до австрійсько-

угорських слов’ян була зовнішня політика Російської імперії, що намагалася 

представити себе як захисницю слов’янських націй [2]. Вона допомагала 

слов’янським національним організаціям у Австро-Угорщині. Одним з головних 

напрямків підтримки чехословацького національного руху стала лояльна політика 

уряду Російської імперії до військовополонених чехів і словаків [3]. Цим самим 

уряд показував, що веде війну для визволення слов’янських народів від 

«германського рабства» [4]. З іншого боку йшли на співпрацю і австро-угорські 

слов’яни, багато з яких надіялися, що імперія Габсбургів не витримає цієї війни і 

вони зможуть створити свої незалежні слов’янські держави. У квітні 1915 р. на 

Великдень навіть відбулося братання між австрійсько-угорськими слов’янами і 

солдатами російської армії [5]. До того ж багато чехів і словаків проживало у 

Російській імперії. Але варто зазначити, що не всі слов’яни імперії Габсбургів 

підтримували Російську імперію. Для прикладу, євреї, поляки і українці Галичини 
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з приводу приїзду туди імператора Миколи ІІ висловлювали своє незадоволення 

його прибуттям [6].  

Таким чином, демонструючи лояльне ставлення до військовополонених 

слов’ян уряд Російської імперії з одного боку, на основі міжнаціонального 

протистояння посилював відцентрові тенденції у ворожій йому Австро-Угорщині, 

а з іншого боку наносив удар по боєздатності австрійсько-угорської армії, 

агітуючи її слов’янську частину не воювати за Габсбургів, а здаватися у полон 

російським солдатам і перечекати цю війну у нормальних умовах російського 

полону. Крім того з’являлася перспектива набрати з військовополонених слов’ян 

військові формування, які будуть воювати на стороні російської армії. 

Виходячи з вище зазначеної політики російського уряду, військовополонених 

при захопленні треба було відразу ж ділили на слов’ян і не слов’ян. Цей процес 

розпочався ще з жовтня 1914 р. [7]. Для цього Головне управління генерального 

штабу здійснило роз’яснення, згідно з яким до військовополонених слов’ян слід 

відносити: великоросів (росіян), малоросів (українців), білорусів, поляків, чехів, 

богемців, словаків, словенців, сербо-хорватів і болгар [3]. Виокремивши 

військовополонених слов’ян, російський уряд надавав їм ряд пільги і створював 

для них кращі умови утримання [8]. Щоб звільнити їх від важких перевезень 

залізницею, військовополонених слов’ян планували розміщувати не далі 

Казанського військового округу. Багато чехів і словаків, яких уряд Австро-

Угорщини підозрював у дезертирстві, розміщувалися у Київському військовому 

окрузі і забезпечувалися порівняно з іншими військовополоненими кращими 

умовами [9].  

Головне управління Генерального штабу навіть розіслало телеграми по 

військових округах, у яких говорилося про те, що для військовополонених 

слов’ян, порівняно з іншими національностями треба виділити кращі приміщення 

для їхнього перебування, краще забезпечувати одягом і харчуванням, і задіяти до 

них більш м’який режим. Також військовополонених слов’ян треба було 

звільнити від державних і громадських робіт, а якщо вони виявлять бажання 

працювати, то їх, на відміну від німців і угорців, залучати на легші і цікавіші для 

них роботи [3]. У лютому 1917 р. військовополонені чехи і словаки отримали 

дозвіл на вільне переміщення і прогулянки по Києву [10]. У Кременчузі їм 

дозволялося безперешкодно ходити по місту. Про порушення своїх прав вони 

могли жалітися у Особливий комітет з охорони і розподілення полонених слов’ян 

при Київському військовому окрузі [11]. Українців ці правила не стосувалися [3, 

с. 7–8]. 

Окрім військовополонених слов’ян виникло питання і з австрійсько-

угорськими військовополоненими італійської національності, а особливо після 

того, як Італія покинула Троїстий союз і стала союзницею Антанти. Головне 

управління Генерального штабу стосовно них розіслало телеграми по військовим 

округам у яких зобов’зувало військове керівництво відноситися до них як до 

власних солдат [12]. Також була й проблема стосовно ельзасців з Німеччини. 

Згодом, щоб вирішити ці питання, і ті, і інші були віддані на поруки консулів і 

військових аташе Італії та Франції. У 1916–1917 рр. близько 10 тис. з них були 

відправлені до Західної Європи. Для прусських поляків і датчан області 
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Нордшлезвіг спеціальних мір передбачено не було, хоча імператриця М.Ф. 

Романова, будучи датською принцесою й намагалася заступитися за своїх 

співвітчизників [9]. 

Також варто зазначити, що не було однакового ставлення до 

військовополонених різних націй і у інших країнах-учасниках війни. Так, 

наприклад, німці ставилися до російських полонених гірше ніж до англійських, чи 

французьких [13]. Навіть серед військовополонених солдат російської армії 

привілейоване становище мали прибалти і німці, що були підданими Російської 

імперії. Їм навіть дозволялося, якщо вони жили не у таборі, носити цивільний 

одяг, і багато з них виявили бажання залишитися на постійне проживання у 

Німеччині [14]. Українські військовополонені у Німеччині і Австро-Угорщині 

були направлені у окремі табори: Фрайштадт (Австрія), Раштат, Вецляр, 

Зальцведель і Ганновер-Мюнден (Німеччина). Там проводилися заходи по 

піднесенню їхньої націосвідомості і формування з них синьожупанної і 

сірожупанної дивізії [15].  

Окремим і досить не простим є питання ставлення до військовополонених 

місцевого населення. Російський уряд на початку війни намагався всіляко 

обмежити контакти між ними. Іноді за розмови з військовополоненими, місцевих 

жителів піддавали штрафам, а деколи навіть і арештовували [16]. Хоча за 

свідченнями деяких документів, часто поліція не звертала увагу на місцевих 

жителів, через яких військовополонені передавали листи і інші речі [17]. Для 

прикладу, щоб обмежити контакти з місцевим населенням, у Харківській губернії 

чиновники рекомендували відпускати військовополонених до сіл артілями з 

обов’язковим казарменим розміщенням та охороною [18]. Але не дивлячись на 

спроби уряду ізолювати військовополонених, вже на 1916 р. можна констатувати 

їхню взаємодію з селянами, до яких вони направлялися на сільськогосподарські 

роботи [3]. 

Спочатку місцеве населення їх зустрічало з захопленням, як представників 

іншої культури [20, с. 478]. Неодноразово були помічені гуляння 

військовополонених з місцевою молоддю [21]. За часту гарні взаємовідносини 

були вигідні і військовополоненим і роботодавцям. Причиною було те, що 

господарі підприємств іноді порушували деякі правила їх утримання, а 

військовополонені про це мовчали. І навпаки, роботодавцями пробачалися деякі 

витівки військовополонених [19]. Хоча іноді траплялися й конфлікти пов’язані з 

невиконанням роботодавцем вимог інструкцій чи непомірними вимогами 

військовополонених [22]. Траплялися й конфлікти з побиттям тих, чи інших [16]. 

Загалом, якщо аналізувати листи військовополонених, то з ними у більшості 

випадків поводилися добре [23]. Але з часом через соціальні негаразди на них 

місцеве населення почало дивитись як на конкурентів по влаштуванню на роботу. 

Та й поведінка військовополонених у 1916–1917 рр. погіршилася через заборону 

уряду підвищувати їм заробітну плату. Це вилилося у погіршення їхньої 

дисципліни та акти непокори [20, с. 478]. 

Населення, піддаючись пропаганді розподілу військовополонених на «своїх» і 

«чужих», по-різному ставилося до військовополонених різних національностей. 

Що стосується військовополонених українців, то галичани швидко налагодили 
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стосунки з місцевим населенням в Україні, будучи також українцями, а крім того 

вони були на думку місцевого населення більш освіченими і культурними [24]. 

Росіяни також до них ставилися як до земляків, бо не визнавали української нації, 

а українську мову сприймали, як діалект російської [8]. Незважаючи на те, що 

уряд Російської імперії вважав галицьких українців «зараженими мазепинством» і 

тому на співпрацю з ними не йшов [25]. 

У селах, військовополонені заміняючи на полях чоловіків, часто заміняли їх 

жінкам і у ліжку. Іноді жінки самі просили назначити їм у господарство того, чи 

іншого військовополоненого, мотивуючи це його вмінням, чи не вмінням 

займатися сільським господарством [16]. Іноді у стосунках з 

військовополоненими були помічені й заміжні жінки [26]. Статеві стосунки 

військовополонених з вдовами, дівчатами і жінками, до яких їх направляли на 

роботи, призводили до народження дітей від військовополонених. Найбільша 

кількість таких стосунків була з військовополоненими чехами і словаками. Щоб з 

цим якось боротися, влада почала вживати заходів [18]. Проти жінок, що мали 

стосунки з німцями преса писала просто шквал критики. Німців преса, як 

правило, звинувачувала у приниження подібними стосунками місцевих жінок. 

Стосунки з військовополоненими австро-угорської армії критикувала з точки зору 

безсоромності і наглості військовополонених. Стосунки ж з військовополоненими 

слов’янами преса висвітлювала досить рідко, вважаючи їх частково своїми [19]. 

У жовтні 1915 р. Міністерство внутрішніх справ Російської імперії, а пізніше й 

міністр Тимчасового уряду дозволили шлюби російських жінок з 

військовополоненими австро-угорської армії [18]. Узаконити свої стосунки могли 

лише слов’яни взяті на поруки і ті, хто прийняв російське підданство [26]. 

Вище зазначені стосунки військовополонених з місцевим населенням викликав 

не аби-який негатив у солдат російської армії. Для прикладу, у одному листі від 

невідомого на ім’я дружини генерала Невіат-Данілової в місті Смоленськ, 

писалося, що у місті Яунпільс працювало 2 тис. чехів, і деякі з них хвасталися 

тим, що вони розумніші за російських солдат, бо здалися у полон і тепер живуть у 

нормальних умовах і безпечно. А от російські солдати, яких вони називали 

віслюками гинуть у окопах в нелюдських умовах. І як не дивно деякі місцеві 

жителі з ними погоджуються і вважають їх розумнішими російських військових, 

що дуже негативно впливає на моральний дух солдат, які про це дізнаються [27]. 

Так само погано впливала на моральний дух і німецьких солдат інформація про 

гарне ставлення німців до військовополонених росіян [28]. 

Отже, таким чином ми можемо зробити висновок про те, що політика уряду 

Російської імперії спрямована на ослаблення австрійсько-угорського війська і появу 

відцентрових тенденцій у Австро-Угорськкій імперії спричинила цілий ряд наслідків. 

Перш за все це велика кількість військовополонених слов’ян, які піддавшись російській 

пропаганді не хотіли воювати проти росіян вважаючи їх своїми братами-слов’янами, а 

ворогами бачили німців і угорців. Масова здача у полон у свою чергу спричинила появу 

на теренах Російської імперії великої кількості військовополонених різної 

національності, що викликало культурний обмін між ними і місцевим населенням. А 

нав’язане урядом і пресою диференційоване ставлення населення до різних 
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національностей спричинило досить специфічні і цікаві взаємовідносини між ними 

всередині імперії. 
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«МАЛИЙ УКРАЇНСЬКО-ЛИТОВСЬКИЙ СЛОВНИК» ЯК ФАКТ 

АКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДВОХ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ 

 

У статті обґрунтовується необхідність укладання та публікації першого 

двомовного «Малого українсько-литовського словника». Вказуються 

екстралінгвістичні причини для підготовки і презентації словника, що зумовлені 

результатом міждержавних контактів і науковою діяльністю мовознавців України 

та Литви. Увагу сфокусовано на окремих литуаністичних студіях в Україні. 

Формулюються наукова, навчальна та пізнавальні цілі словника з поданням його 

реєстру, пов’язаного з практичною і прикладною спрямованістю видання, – 

служити довідковим посібником у процесі вивчення литовської мови, а також 

застосовуватися при перекладах текстів двох неблизькоспоріднених мов. 

Представлена лексикографічна концепція словника: описується структура 

майбутнього видання; називаються методи тлумачення значень; подається 

граматична характеристика слів словникової статті з акцентом на самостійні 

частини мови; наводяться приклади ілюстративного матеріалу у вигляді 

словосполучень і фразеологізмів; перераховуються лексикографічні джерела, 

покладені в основу підготовлюваного видання. 

Ключові слова: міждержавні контакти, литуаністика, лексикографічна база, 

словник, українська мова, литовська мова, переклад. 

The article substantiates the necessity to compile and publish the first bilingual 

«Small Ukrainian-Lithuanian Dictionary». Extra-linguistic reasons for the preparation 

and presentation of the dictionary conditioned by the result of interstate contacts and 

scientific activity of linguists of Ukraine and Lithuania have been indicated. In this 

context, the attention has been focused on individual Lithuanian Studies studios in 

Ukraine. The scientific, educational and cognitive aims of the dictionary have ben are 

formulated with the presentation of its register related to the practical and applied 

orientation of the publication, i.e. to serve as a reference tool in the process of 

Lithuanian language learning, as well as to be used in translating texts of two closely 

related languages. The following lexicographic conception of the dictionary has been 

represented: structure of the future edition has been described; methods of interpreting 

meanings have been named; grammatical characteristic of words in the dictionary 

article with an emphasis on independent parts of language have been given; examples of 

illustrative data material in the form of phrases and phraseological units have been 

given; the lexicographic sources which are the basis of the prepared edition have been 

listed. 

Keywords: interstate contacts, Lithuanian Studies, lexicographic base, dictionary, 

Ukrainian, Lithuanian, translation. 

Понад двадцять років налічує історія двосторонніх контактів України та 

Литви – офіційних відносин, що розвиваються на основі багаторічних 

економічних, історико-культурних, науково-освітніх зв’язків українського і 
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литовського народів. Протягом цього часу постійно робляться зусилля на 

найвищому рівні щодо активізації співпраці в політичній, торгівельно-

економічній, науково-технічній, культурно-гуманітарній сферах між Україною і 

Литовською Республікою. 

Незважаючи на успіхи в багатосторонніх міждержавних українсько-

литовських відносинах, існує певна лакуна, пов’язана з відсутністю 

лексикографічних джерел, зокрема перекладних словників, необхідних передусім 

для підготовки майбутніх фахівців, орієнтованих на взаємовигідну багатовекторну 

співпрацю між Україною та Литвою. Саме тому актуальним є питання створення 

першого в лексикографічній практиці «Малого українсько-литовського словника». 

Поява такого словника буде сприяти підготовці висококваліфікованих кадрів в 

Україні та Литві зі знанням державних мов. Укладання перекладного словника 

реалізується відповідно до чинної угоди між Урядом України і Литовської 

Республіки про співробітництво в галузі науки, освіти та культури від 4 серпня 

1993 року, в якій статті 1–4 присвячені співробітництву і взаємодії в науково-

освітній сфері [22]. Керуючись статтею 3 вищевказаної угоди, що регламентує 

стимулювання і підтримку прямих контактів між органами управління освітою, 

навчальними закладами, науковими установами і т. п., а також створення спільних 

наукових програм, здійснюємо підготовку лексикографічного видання «Малий 

українсько-литовський словник» у складі авторського колективу З. О. Пахолок 

(керівник проєкту), С. П. Гриценко, А. Грітєнєнє, І. Р. Корольов, О. І. Ніка. 

Замовником і спонсором проєкту виступає Почесний консул Литовської 

Республіки у місті Луцьку С. В. Мартиняк. 

Авторський колектив українських і литовських науковців також паралельно 

працює ще над двома словниками, які за концепцією і структурою 

відрізнятимуться від «Малого українсько-литовського словника»: 

1)  під керівництвом професора Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка І. Р. Корольова триває робота 

над укладанням українсько-литовського словника, підготовка якого відбувається в 

рамках наукового проєкту «Еколінгвістичні модуси дискурсивного простору 

України в європейському полікультурному континуумі» (р/н 2020.02/0241) за 

підтримки Національного фонду досліджень України; 

2) під керівництвом старшого наукового співробітника Інституту литовської 

мови (м. Вільнюс) Аурелії Грітєнєнє створюється контент литовсько-українського 

словника, що виконується в межах Угоди між академічними інституціями Литви і 

України. 

Активізація українсько-литовських відносин в культурній і академічній сферах 

простежується наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть у підписанні важливих 

документів, окрім зазначеної вище Угоди, Договору про дружбу і співробітництво 

між Україною та Литовською Республікою від 8 лютого 1994 року [4] і Угоди між 

урядом України та урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоді 

України та Литви від 28 серпня 2015 року [23] та низки заходів: 

 12 жовтня 1995 року в Литовській національній бібліотеці імені Мартінаса 

Мажвідаса (м. Вільнюс) читачі мали можливість ознайомитися з друкованими 

новинками про українську історію, культуру та мистецтво, присвяченими 400-
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річному ювілею від дня народження українського гетьмана Богдана 

Хмельницького; 

 у 1997 році створено товариство «Литва – Україна» на чолі з Ромуальдасом 

Озоласом, яке неодноразово допомагало українській діаспорі у проведенні 

культурних заходів у Литві; з 1992 року (офіційно з травня 2004 року) функціонує 

Товариство литовців України, найбільшим членом якого є Київське товариство 

литовської культури імені Майроніса; 

 у 1999 році за ініціативою президентів України та Литовської Республіки 

створено Українсько-литовський фонд імені Тараса Шевченка, який щорічно 

відзначає видатних діячів у галузі літератури і мистецтва; 

 у 2002 році у Вільнюсі відкрито Інститут України, який сприяє 

встановленню партнерських контактів між вченими і академічними, науково-

дослідними інститутами України та Литовської Республіки; у 2006 році Президент 

України Віктор Ющенко взяв участь у відкритті аудиторії Тараса Шевченка на 

філологічному факультеті Вільнюського університету; 

 протягом 2009–2021 років завдяки ініціативам і організаційній та 

фінансовій підтримці Міністерства освіти і науки Литовської Республіки та Фонду 

підтримки освітніх обмінів Литви українські викладачі, дослідники, вчителі, 

докторанти, аспіранти і студенти беруть участь у міжнародних програмах 

«Балтійські студії», в роботі науково-дослідних проєктів, а також у літніх і 

зимових курсах литовської мови і культури у Вільнюському університеті, 

Університеті Вітовта Великого (м. Каунас), Клайпедському університеті, 

Литовському едукологічному університеті (нині – Академія освіти Університету 

Вітовта Великого), Шяуляйському університеті та Університеті LCC в Клайпеді. 

Такий формат співпраці дозволив учасникам з України познайомитися з 

литовською мовою, літературою, історією, культурою і став стимулом для плідної, 

результативної співпраці в науково-освітній сфері, корисною для 

євроінтеграційного шляху України; 

 з 2017 року при Посольстві Литовської Республіки в Україні функціонує 

недільна школа литовської мови під керівництвом Рамунє Поташнікової; 

 з 2018 року в Інституті філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка вперше в історії вищої освіти України запроваджено 

вивчення литовської мови студентами бакалаврату спеціальності «Польська мова і 

література, українська мова і література», а з 2020 року відкрито нову й унікальну 

освітньо-професійну програму бакалаврату «Польська мова і література, 

англійська і литовська мови». Викладання циклу дисциплін, пов’язаних із 

литовською мовою, на кафедрі полоністики забезпечує І. Р. Корольов в рамках 

Меморандуму про співпрацю з Університетом Вітовта Великого та Угоди про 

співпрацю з Вільнюським університетом в межах проєкту «Литовська академічна 

схема міжнародного співробітництва в балтійських дослідженнях»; 

 у 2020 році в Інституті філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка за підтримки Університету Вітовта Великого та особисто 

ректора академіка Йозаса Аугутіса в рамках Меморандуму про співробітництво 

офіційно відкрито Центр балтистики (директор – професор І. Р. Корольов). Поява 
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цього осередку литуаністичних студій в Україні відбулась також за сприяння 

Посольства Литовської Республіки в Україні та особисто Надзвичайного і 

Повноважного Посла Вальдемараса Сарапінаса, аташе з питань культури Іни 

Кнюрєнє та Надзвичайного і Повноважного Посла (2015–2020) Марюса 

Януконіса. Підтримку таким Центрам балтистики / литуаністики, які, окрім 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, функціонують у 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича та 

Львівському національному університеті імені Івана Франка, надає також 

Міністерство освіти, науки і спорту Литовської Республіки. 

Лінгвістичні контакти українських і литовських вчених мають давню історію, 

але особливо яскравою їх динаміка проявилася у ХХ столітті [34, с. 118–122; 35]. 

Зокрема, свідченням взаєморозуміння була співпраця і ділове листування 

мовознавців Казим’єраса Буґи [28, с. 810–813] та Йосипа Павльоніса1 з 

Л. А. Булаховським2. 

Литуаністичні студії українських дослідників охоплюють широке коло 

проблем, пов’язаних з історією мовознавства, акцентологією, лексикологією, 

лексикографією, ономастикою, теорією комунікації, взаємодією мов і літератур 

тощо, представлених в роботах Л. А. Булаховського [29], Б. О. Ларіна [9], 

Л. Л. Гумецької [2], В. П. Петрова3 [16], Н. О. Непорожньої [11], 

Й. О. Дзендзелевського [3], А. П. Непокупного [12], А. Л. Радзявічюте [18], 

В. Г. Скляренка [19], І. М. Желєзняк [5], М. І. Вакулич [1], З. О. Пахолок [15], 

І. Р. Корольова [8], О. І. Ніки [10] та ін. 

Основоположником литуаністики в Україні, за справедливим твердженням 

А. П. Непокупного, є О. О. Потебня, в роботах якого використовувався матеріал 

литовської мови з метою залучення паралелей при аналізі слов’янських об’єктів 

або як самостійні сюжети для дослідження [13, с. 174–175]. Невипадково 

Російська Академія наук у 1876 році запросила О. О. Потебню прорецензувати 

Литовсько-російський словник, укладений братами Юшкевичами [17]. 

Сучасним періодом у розвитку литуаністики в Україні слід вважати кінець 50-х 

– початок 60-х років ХХ століття. Крім намічених О. О. Потебнею двох традицій в 

дослідженні литуаністики, в 80-х років ХХ століття почалися пошуки загальних 

германо-балто-слов’янських лексичних відповідностей [13, с. 175]. Першим 

результатом таких розвідок стала колективна монографія «Загальна лексика 

німецьких і балто-слов’янських мов». Її автори – А. П. Непокупний, 

Н. М. Биховець, І. Р. Буніятова, Б. М. Ажнюк, Л. В. Онищенко, В. М. Вовк, 

С. С. Єрмоленко, В. О. Олійник, В. П. Пономаренко, А. Л. Радзявічюте [14]. 

Незважаючи на успіхи литуаністичних студій в Україні, що забезпечили 

безперервність традицій у вивченні мовних явищ однієї з найдавніших серед 

живих мов світу – литовської, необхідно констатувати відсутність перекладних 

двомовних словників. Пояснюємо цю обставину двома факторами: політичним і 

соціальним. Обидві країни пройшли довгий і тернистий шлях до набуття 

незалежності, який закінчився в ХХ столітті. Литовська республіка відновила 

свою державність 11 березня 1990 року, Україна стала незалежною державою 24 

серпня 1991 року. Посередником у спілкуванні представників двох країн 

виявилася російська мова, яка виконує функцію мови міждержавного спілкування 
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на пострадянському просторі. 

Однак не можемо залишити без уваги розмовник у двох книгах: «З України до 

Литви» [6] і «Литовсько-український розмовник» [33], який з’явився за підтримки 

Надзвичайного і Повноважного Посла України в Литовській Республіці (2004–

2008) Б. П. Клімчука. Видання є бібліографічною рідкістю, незважаючи на те, що 

наклад першої книги 2 500, а другої – 1 000 примірників. 

Накопичений теоретичний і практичний досвід в галузі української та 

литовської лексикографії слугував передумовою для упорядкування першого 

двомовного українсько-литовського перекладного словника. Основу нового 

лексикографічного видання визначають тлумачні словники. Академічний 

«Словник української мови» в 11 томах, укладений колективом працівників 

Інституту мовознавства АН УРСРпід керівництвом академіка  І. К. Білодіда,було 

видано у 1971–1980 роках [20]. У Литві академічний «Словник литовської мови» 

створено у 20 томах [32]. Його засновник Казим’єрас Буґа встиг видати в 1924 

році перший зошит із матеріалами [26], другий – побачив світ після смерті 

вченого [27]. Завдяки декільком поколінням лексикографів Інституту литовської 

мови подвижницька праця дослідника була опрацьована і повністю завершена у 

2002 році. 

Під час укладання «Малого українсько-литовського словника» активно 

застосовуються сучасні нормативні джерела. Для української частини використані 

«Український тлумачний словник» [21], «Новий орфографічний словник 

української мови» [7], «Фразеологічний словник української мови» [24]. Переклад 

реєстрових слів, словосполучень і фразеологізмів литовською мовою 

здійснюється за допомогою «Словника сучасної литовської мови» [30], 

«Загального словника литовської мови» [25], а також «Фразеологічного 

словника» [31]. 

Майбутній cловник буде лінгвістичним за типом і перекладним за видом. Цілі 

видання: наукова – подати відомості про зіставлення лексичної бази української та 

литовської мов; навчальна – сприяти підготовці висококваліфікованих кадрів в 

Україні та Литві зі знанням державних мов; пізнавальна – розширити уявлення 

про загальну лексику, яка зустрічається в художній, публіцистичній і науково-

популярній літературі двох неблизькоспоріднених мов. 

«Малий українсько-литовський словник» призначається для широкого кола 

читачів. Він стане в нагоді українським політикам, державним службовцям, 

представникам неурядових організацій: науковим, комерційним, будівельним, 

творчим; школярам і студентам, туристам. Словник може бути довідковим 

посібником при перекладі українських текстів на литовську мову та при читанні 

литовської літератури різних жанрів, а також при порівняльному вивченні 

української та литовської мов. 

Запланований обсяг підготовлюваного видання 20 000 слів. 

Структура словника буде складатися з наступних частин: передмови; 

граматичних скорочень, використаних в словнику; українського та литовського 

алфавітів; українсько-литовського реєстру. 

Пропонований словник складається на основі матеріалу, який містить 

головним чином загальновживану лексику української мови, а також найбільш 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E._%D0%9E._%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%96_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B4_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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поширені наукові й технічні терміни. У словнику наводяться словосполучення і 

фразеологічні звороти, які часто зустрічаються в художній літературі, 

публіцистиці, науково-популярних роботах. 

Значна кількість словосполучень пов’язана зі світовою лексикографічною 

тенденцією укладання так званих «активних словників», які подають норми 

сполучуваності лексичних одиниць для того, щоб користувач словника міг 

правильно формулювати і висловлювати свої думки. Особливої ваги ці процеси 

набувають під час вивчення іноземної мови. 

Слова різних граматичних категорій не з однаковою повнотою будуть 

відображені в словнику. Обмежено будуть наводитися віддієслівні іменники, 

зменшувальні та збільшувальні форми слів, а також дієслова, які вказують на 

повторюваність дії (переглянути, переписати, перечитати) або на його початок 

(застрайкувати, засидітися, затріщати). 

З огляду на обсяг словника, власні імена, географічні назви, абревіатури будуть 

включені в словник у якості супровідної культурологічної інформації. 

Словник матиме нормативний характер, оскільки в ньому представлений 

певний підбір лексики в українській та литовській частинах; дотримані норми 

правопису, що діють на сучасному етапі у двох мовах. Для того, щоб показати 

відмінність між відповідниками, наведеними в литовській частині словника, 

курсивом перед словом наводяться пояснювальні ремарки (дивись), а також 

стилістичні посліди, які характеризують сферу вживання слова (розмовне, 

книжне). 

Побудова словника здійснюється за алфавітним принципом. Структура 

словникової статті складається з реєстрового українського слова, яке виділено 

напівжирним шрифтом і має наголос. За ним наводиться його еквівалент 

литовською мовою також з наголосом. При необхідності для більш точного 

перекладу слова використовується словосполучення. В кінці статті залучається 

ілюстративний матеріал у вигляді фразеологічних одиниць з метою поглибити 

уявлення про значення перекладного слова. Завдяки наявності словосполучень і 

фразеологізмів всередині словникової статті інформаційний простір словника 

значно збільшиться. До прикладу, наведемо фразеологізми4: 
би́тися об закла́д eĩti lažýbų; kirs̃ti lažýbų 

вступи́ти в шлюб susituõkti 

ґедзь вкуси́в gylỹs įkándo 

запальна́ промо́ва pakilì kalbà 

пле́нтатися в хвості́ vilk̃tis uodegojè, atsilìkti 

триумфа́льна а́рка triùmfo árka 

чарівна́ па́личка bùrtų lazdẽlė 

 

У «Малому українсько-литовському словнику» переклад реєстрового слова 

здійснюється шляхом використання еквіваленту, що існує в литовській мові. У 

випадку, коли одному українському слову будуть відповідати декілька литовських 

слів, то переклад відбувається за допомогою слів синонімічного ряду, аналогів. 

Описовий переклад застосовується тільки в тих випадках, коли українське слово 
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не має адекватного відповідника в литовській мові. Наведемо приклади 

словникових статей з самостійними частинами мови. 
Іменник 

ґвалт ч. rìksmas, klỹksmas, šaũksmas ~ зчиня́ти ґвалт šaũkti, klỹkti 

цвіт ч. žі́edas; žiedaĩ; žydė́jimas ~ цвісти́ бі́лим цві́том žydė́ti baltaĩs žiedaĩs; коси́ти траву́ тре́ба до 

цві́ту pjáuti žõlę reĩkia priẽš žydė́jimą ◊ я́блуня в цвіту́ žýdinti obelìs; ли́повий цвіт líepžiedžiai; 

цвітна́ капу́ста žíediniai kopū̃stai 

Прикметник 

канцеля́рський kanceliãrijos, kanceliãrinis, rãštinės ~ канцеля́рські принале́жності rãštinės 

reĩkmenys; канцеля́рський працівни́к kanceliãrijos darbúotojas; канцеля́рський стиль kanceliãrinis 

stìlius 

ча́йний arbãtos, arbãtžolių, arbãtinis ~ ча́йний магази́н arbãtžolių parduotùvė; ча́йний серві́з 

arbãtinis serìvzas; ча́йна церемо́нія arbãtos ceremònija ◊ ча́йний кущ arbãtkrūmis; ча́йне де́рево 

arbãtmedis 

Числівник 

де́сять dẽšimt ~ де́сять разі́в dẽšimt kart̃ų; де́сять ро́ків dẽšimt mẽtų 

тре́тій trẽčias, trečià ~ тре́тій день trečià dienà; дити́ні йде тре́тій рік vaĩkui tretì mẽtai; тре́тій 

нóмер кварти́ри trẽčias bùto nùmeris 

Займенник 

я àš ~ я і ти àš ir tù; я тобі́ дам àš táu dúosiu; у ме́не є àš turiù 

ко́трий kurìs, kurì ~ ко́тра годи́на? kurì valandà? мі́сто, в яко́му я живу́ miẽstas, kuriamè gyvenù 

 

Дієслово 

ї́хати/ї́здити važiúoti, važinė́ti ~ ї́здити ве́рхи jóti, jodinė́ti; ї́здити по́їздом važiúoti tráukiniu; 

ї́здити авто́бусом važiúoti autobusù 

ра́дувати džiùginti, teĩkti džiaũgsmo ◊ ра́дувати о́ко džiùginti ãkį 

 

Прислівник 

безви́хідно niẽkur neišeĩnant ~ безви́хідно сиді́ти вдома niẽkur neišeĩti ìš namų̃ 

за́втра rytój, rýt ~ за́втра вра́нці rýt rýtą; у знач. ім. rytójus ~ до за́втра! ikì rytójaus! 

Таким чином, представлений проєкт першого перекладного «Малого 

українсько-литовського словника» містить важливу концептуальну складову, 

спрямовану на подолання лакуни, пов’язаної з відсутністю відповідного 

лексикографічного видання – прямого перекладного словника, необхідного для 

результативного взаємовигідного співробітництва і розвитку економічних, 

історико-культурних, науково-освітніх відносин представників двох європейських 

лінгвокультур. Укладачі усвідомлюють, що під час роботи над словником деякі 
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структурно-змістовні моменти, викладені вище, будуть уточнюватися, але 

знайдуть своє логічне завершення, коли всі слова реєстру будуть перекладені. 

Примітки: 
1 6 листів Л. А. Булаховського до Й. Павльоніса зберігаються у відділі рукописів бібліотеки 

Вільнюського університету. 
2 22 листи Л. А. Булаховського до К. Буґи зберігаються у відділі рукописів бібліотеки 

Вільнюського університету. 
3 В. П. Петров взяв у якості літературного псевдонима прізвище з українських документів 

литовського періода В. Домонтович. 
4 У зв’язку з тим, що збірник є електронним, то не всі діакритичні знаки литовської мови можна 

відтворити.  
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МІЖКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

ГЛОБАЛЬНИХ МІСТАХ 

 

У сучасному світі відбуваються потужні урбанізаційні та глобалізаційні 

процеси,  розростається  міський простір. У результаті місто сьогодні акумулює у 

собі і активно транслює існуючі у суспільстві економічні та соціальні процеси,  

відтворює його головні культурні сенси, розкриває систему культурних 

цінностей. Глобалізаційні процеси призвели до того, що національні держави, 

кордони яких дедалі більше розмиваються, нині уже втрачають функції єдиних 

охоронців територіальності, тому на цю роль не без успіху претендують регіони і 

великі міста. При цьому функції останніх не просто урізноманітнюються, а стають 

докорінно іншими: міста-гіганти створюють ефективні інструменти глобалізації, 

сприяють появі безлічі нових форм соціальної активності, розростаючись все 

більше через наплив мігрантів. Міста нашого часу перетворюються у мегаполіси, 

стають складними за своєю структурою як у плануванні, так і соціокультурно.  

Роль мегаполісів стрімко зростає, врешті-решт вони стають глобальними 

містами, які набувають транснаціонального значення. Абсорбуючи в себе традиції 

і стилі приїжджих людей, міста стають центрами концентрації культур і місцями 

збереження культурної спадщини багатьох народів. Особливо активну роль у 

світових глобалізаційних процесах беруть європейські міста. За таких умов 

неабиякої актуальності набуває дослідження сучасних тенденцій, які 

відбуваються у культурному просторі європейських глобальних міст, та їх впливу 

на соціально-політичне та соціально-культурне життя міських жителів. 

Проблемам міжкультурних комунікацій у сучасних європейських містах 

присвячені праці А. Берсон, О. Матвєєвої, В. Захарової, І. Туліганової, 

С. Лєбєдєвої, та ін. Разом з тим, ця проблематика стала об’єктом вивчення 

більшою мірою культурологів та соціологів, ніж істориків, що, безумовно, 

пов’язане зі специфікою предмета дослідження.  

Сучасне глобальне місто – це не тільки територіальна одиниця,  

адміністративний та економічний центр. Сьогодні воно перетворилося у більш 

значний феномен, через призму якого можна бачити глибинні процеси, які 

відбуваються у суспільстві. Розмаїття культур у містах формує  калейдоскопічний 

культурний простір, розвику якого усе більше сприяють імміграційні процеси, 

інтеграція та глобалізація. Місто стає новим маркером, який визначає національну 
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ідентифікацію, виявляє етнічні відмінності та різноманітність культур. По суті 

європейський мегаполіс стає платформою, де відбуваються масштабні процеси 

інтеграції [1, с. 58]. 

Сутність мегаполісів, зокрема європейських, полягає у тому, що вони 

характеризуються високим рівнем культурної гетерогенності та соціокультурної 

динаміки. Міста стають регуляторами мультикультурних відносин, визначаючи 

рівень культурної ідентичності представників різноманітних етносів. Досить 

влучно динаміку цих процесів охарактеризувала сучасна російська дослідниця  

О. Берсон. Вона зазначає: «У Європі, де кордони між етносами усе більше 

нівелюються, міста стають новими «лініями розлому» між культурами» [1, с. 60].  

Характеризуючи культурне розмаїття у європейському міському середовищі, 

важливо відзначити структуру міського планування в мультикультурних містах, 

соціальний простір яких дуже складний, розділений на іммігрантські райони, у 

яких часто виділяються гетто (у Лондоні такими районами є «Дебітофордо», 

«Мілтон Корт»та «Пепес). Мультикультуризм європейського глобального міста 

відображається  також у джентрифікації та сквоттінгу та створенні культурних 

кварталів. 

Розглянемо сучасні тенденції, які відбуваються в міжкультурних коменікаціях 

глобальних європейських міст на прикладі двох найбільших альфа - міст – 

Парижа та Лондона. Насамперед, кардинальні перетворення міського культурного 

простору стали можливими завдяки реалізації вдалої культурної політики 

міського керівництва та творчої ініціативи підприємців, у результаті чого ці міста 

можуть похвалитися багатством культурного ландшафту у сфері музики, театру, 

образотворчого мистецтва, фото- і кіноматографічного мистецтва, а також у 

галузі танцю, дизайну та охорони культурної спадщини. 

Тенденція культурної багатоманітності може бути відображена у створенні у 

містах особливих культурних кварталів, таких як «Сохо» в Лондоні, «Рів Гош» у 

Парижі та інші, де створюють свої співтовариства артисти, музиканти, дизайнери 

та інші представники культури, відкриваючи там свої майстерні і студії. Особливо 

активно такі квартали створювались у Великобританії у 1980-ті рр. як частина 

концепції міського розвитку.  

Важливі зміни у культурному просторі міста були продемонстровані в останні 

роки у провінції Іль-де-Франс. Там у занедбаних промислових районах міста у 

результаті діяльності колективу художників, громадянської активності та 

небайдужих жителів за межами центру стали з’являтися неформальні творчі 

співтовариства. Занедбані промислові об’єкти, які  відновлюються за таких умов,  

допомагають створити новий обрах старих районів Великого Парижа. Для 

підтримки цих нових творчих центрі власті паризького регіону Іль-де-Франс 

розробили інструмент політики під назвою «Fabrigues de la Culture» – так звані 

«Фабрики культури» [3, с. 95] 

Культурна політика властей Лондона спрямована на те, щоб мистецтво, 

культура і творчість сприяли соціальному та економічному добробуту громадян. 

Роками уряд інвестував в культурну інфраструктуру та освіту. Тепер місто може 

похвалитися багатством культурного ландшафту – у тому числі у сфері музики. 

театру, образотворчого мистецтва, фото – та кінематографічного мистецтва, а 
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також у галузі танцю, дизайну та охорони культурної спадщини. [2, с. 178]. У 

рамках міста можна почути десятки діалектів, побачити вивіски з назвами вулиць 

і закладів на двох і більше мовах, ресторани різних етнічних кухонь. 

Така політика має декілька цілей: підтримка творчої діяльності як стимул до 

регенерації неблагополучних районів; просування арт – об’єктів, які сприяють 

більшій соціальній згуртованості; підтримка культурної різноманітності.  

Передовий досвід у сфері мультукультурного співіснування корінного населення 

з мігрантами може бути з користю використаний й іншими регіонами [3, с. 95].  

Таким чином, європейське глобальне місто виступає як рушійна сила з 

вирішення етнічних і культурних конфліктів. Мегаполіси сучасної Європи, які 

опинилися перед серйозними соціальними  викликами, потребують подальшої 

ефективної політики у сфері регулювання відносин між різними субкультурами, і 

нормального функціонування демократичного суспільства.  
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державної фіскальної служби України 

Ваденюк Микола – студент 1 курсу спеціальності 081 «Право» Луцького 

інституту розвитку людини «Україна» 
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Войтюх Ганна Олександрівна – студентка 2 курсу спеціальності 227 

«Фізична терапія, ергтерапія» Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна» 

Вовк Петро Богданович – голова циклової комісії «Комп’ютерна інженерія» 

Технічного фахового коледжу Луцького національного технічного університету 

Василюк Ігор Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

права та фінансів Луцького інституту розвитку людини «Україна» 

Василевська Людмила Йосипівна – вчитель вищої категорії, методист ЗЗСО 

№ 25 м. Луцька 

Гарах Аліна – студентка 3 курсу спеціальності 081 «Право» Луцького 

інституту розвитку людини «Україна» 

Гордійчук Віктор Іванович – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 

доцент кафедри фізичної реабілітації та соціального забезпечення Луцького 

інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Гороть Алла Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Волинського 

національного університету  імені Лесі Українки 

Головешко Людмила Василівна – магістр 1 курсу спеціальності 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Луцького інституту розвитку 

людини Університету «Україна» 

Гуменна Ольга Ярославівна – магістрантка 1 курсу спеціальності 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Волинського національного 

університету імені Лесі Українки 

Гнепа Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, викладач 

математики, методики навчання математики, педагогіки Володимир-Волинського 

педагогічного фахового коледжу ім. А. Ю. Кримського Волинської обласної ради 

Грітєнєнє Аурелія (Gritėnienė Aurelija) – кандидат гуманітарних наук, 

старший науковий співробітник Центру дослідження стандартної мови Інституту 

литовської мови (м. Вільнюс, Литва) 

Грейда Наталія Богданівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри фізичної терапії  та ерготерапії Волинського національного університету 

імені Лесі Українки 

Громакова Наталя Юріївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри філософії та політології Університету державної фіскальної служби 

України 

Гурковський Олександр Миколайович – асистент кафедри медико-

біологічних основ фізичного виховання Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії імені Тараса Шевченка 

Деделюк Ніна Автономівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

доцент кафедри теорії фізичного виховання та рекреації Волинського 

національного університету імені Лесі Українки 

Демʼянюк Олександр Йосипович – доктор історичних наук, професор, 

заступник директора з науково-педагогічної діяльності Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 



Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції 

 377 

Денисенко Наталія Григорівна – кандидат педагогічних наук, декан 

факультету початкової освіти і фізичної культури Комунального закладу вищої 

освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

Дучемінська Тамара Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, декан 

факультету психології та соціології Волинського національного університету 

імені Лесі Українки 

Дмитренко Алла Адамівна – кандидатка історичних наук, доцентка, 

доцентка кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної 

діяльності Волинського національного університету імені Лесі Українки 

Дмитрів Серафима Олександрівна – асистент кафедри права та фінансів 

Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Євтух Олександр Тихонович – доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри права та фінансів Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна» 

Жалко Тетяна Йосипівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри інформаційної діяльності та туризму Луцького інституту розвитку 

людини Університету «Україна» 

Загаюк Ольга ‒ студентка 4 курсу спеціальності 242 «Туризм» Луцького 

інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Закусило Оксана Юріївна ‒ старший викладач кафедри фізичної реабілітації 

та соціального забезпечення Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна» 

Зелик Наталія Михайлівна ‒ студентка 2 курсу спеціальності 227 «Фізична 

терапія, ерготерапія» Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна» 

Земзюліна Наталія Іванівна – доктор історичних наук, професор, директор 

навчально-науковог інституту Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького 

Зозуля Наталія Юріївна ‒ кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

інформаційно-аналітичної діяльності Національного транспортного університету 

Євчук Сергій Анатолійович – лікар-уролог КП «Волинське обласне 

територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Волинської 

обласної ради  

Єдинак Геннадій Анатолійович ‒ доктор наук з фізичного виховання і 

спорту, професор, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Ємельянова Юлія Павлівна ‒ доктор філософських наук, доцент, професор 

Волинського національного університету імені Лесі Українки 

Іванюк Інна Яківна – старший викладач кафедри фізичної реабілітації та 

соціального забезпечення Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна» 

Калецька Світлана – студентка 2 курсу спеціальності  227 «Фізична терапія, 

ерготерапія» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 
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Касянчук Володимир Володимирович – студент IV курсу спеціальності 123 

«Комп’ютерна інженерія» Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна» 

Каун Юрій Вікторович – старший викладач кафедри інформаційної 

діяльності та туризму Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна» 

Карабін Олександр Юрійович – магістр, в.о. директора ДНЗ «Іракліївський 

професійний аграрний ліцей» 

Килюшик Олександр Олегович – студент IV курсу спеціальності 123 

«Комп’ютерна інженерія» Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна» 

Кирилюк Вікторія Василівна – старший викладач кафедри фізичної 

реабілітації та соціального забезпечення Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна» 

Ковальчук Ірина Леонідівна – кандидат філоських наук, доцент кафедри 

природничо-математичної, світоглядної освіти та інформаційних технологій, 

доцент Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради 

Ковальчук Павло Олександрович – студент IV курсу спеціальності 123 

«Комп’ютерна інженерія» Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна» 

Козігора Марія Анатоліївна – викладач психолого-педагогічних дисциплін 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради 

Козлюк Олексій Ярославович – студент 2 курсу спеціальності 123 

«Комп’ютерна інженерія» Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна» 

Колб Олександр Григорович – доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри політології, управління та державної безпеки Волинського національного 

університету імені Лесі Українки, заслужений юрист України 

Колісник Олексій Петрович – кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри фізичної реабілітації та соціального забезпечення Луцького інституту 

розвитку людини Університету «Україна»  

Конон Надія Гнатівна – старший викладач кафедри інформаційної діяльності 

та туризму Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Коперлян Катерина Володимирівна – студентка 4 курсу спеціальності 016 

«Спеціальна освіта» Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна» 

Корольов Ігор Русланович – доктор філологічних наук, професор кафедри 

полоністики Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

Корновенко Сергій Валерійович – доктор історичних наук, професор, 

проректор із наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Черкаського 

національного університету ім. Богдана Хмельницького 
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Корнейко Андрій Володимирович – студент спеціальності 017 Фізична 

культура і спорт Комунальног закладу вищої освіти «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради 

Кот Наталія Миколаївна – старший науковий співробітник Волинського 

інституту післядипломної педагогічної освіти  

Кузьменко Олена Олексіївна – заступник директора з комерційних питань 

Комунального підприємства «Санаторій матері та дитини “Пролісок”» 

Кукуленко-Лук’янець Інна Володимирівна – доктор психологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри психології і педагогіки Черкаського національного 

університету ім. Богдана Хмельницького 

Куницька Анна Ярославівна – cтудентка 1 курсу ОР магістр спеціальності 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна» 

Кушпетюк Олена Іванівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри кафедри інформаційної діяльності та туризму Луцького інституту 

розвитку людини Університету «Україна» 

Кліш Ірина Степанівна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 

доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації та соціального забезпечення 

Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Лавринюк Володимир Євгенович – кандидат медичних наук, доцент, доцент 

кафедри фізичної терапії  та ерготерапії Волинського національного університету 

імені Лесі Українки 

Лозинська Іванна Анатоліївна – магістранта Волинського національного 

університету імені Лесі Українки 

Левандовська Любов Юріївна – кандидат наук з фізичного виховання та 

спорту, старший викладач кафедри теоретико-біологічних основ фізичного 

виховання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії Тараса 

Шевченка 

Лубко Інна Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

державно-правових дисциплін Черкаського національного університету 

ім. Богдана Хмельницького 

Ляшук Наталія Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

інформаційної діяльності та туризму Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна» 

Ляшук Ольга Степанівна – викладач Луцького кооперативного коледжу 

Львівського торговельно-економічного університету 

Майстер Андрій Анатолійович – кандидат географічних наук, доцент 

кафедри інформаційної діяльності та туризму Луцького інституту розвитку 

людини Університету «Україна» 

Маковський Владислав Миколайович – студент IV курсу спеціальності 123 

«Комп’ютерна інженерія» Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна» 

Мельник Роман Миколайович – викладач політології, спеціаліст І-ї категорії 

ВСП «Любешівський фаховий технічний коледж» Луцького національного 

технічного університету 
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Мельничук Ана Анатоліївна – завідувачка відділенням Відокремленого 

структурного підрозділу «Любешівський технічний фаховий коледж Луцького 

національного технічного університету» 

Мудрик Сергій Борисович – кандидат наук з фізичног виховання і спорту, 

доцент, завідувач кафедри фізичної реабілітації та соціального забезпечення 

Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Неясов Валентин Валерійович – cтудент 1 курсу ОС магістр спеціальності 227 

«Фізична терапія, ерготерапія» Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна» 

Новосад Ольга Олександрівна – cтудентка 2 курсу спеціальності 227 «Фізична 

терапія, ерготерапія» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Ожема Сергій Вікторович – кандидат економічних наук, доцент кафедри 

інформаційної діяльності та туризму Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна» 

Пахолок Зінаїда Олександрівна – доктор філологічних наук, професор 

кафедри інформаційної діяльності та туризму Луцького інституту розвитку 

людини Університету «Україна»  

Павельчик Віктор Олександрович – студент IV курсу спеціальності 123 

«Комп’ютерна інженерія» Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна» 

Павлюк Лідія Вікторівна – викладач, спеціаліст вищої категорії Володимир-

Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А. Ю. Кримського Волинської 

обласної ради 

Пащук Олена Іванівна ‒ вчитель історії ЗОШ І-ІІІ ст. № 5, вчитель-методист, 

керівник секції «Історія» Ковельської філії Волинської МАНУ  

Пащук Тарас Валерійович ‒ старший викладач кафедри права та фінансів, 

директор Луцького фахового коледжу 

Петренко Ірина Миколаївна – доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки та суспільних наук ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі»  

Петрович Валентина Василівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри пам’яткознавства, музеєзнавства та інформаційно-аналітичної діяльності 

Волинського національного університету імені Лесі Українки 

Подворнюк Ольга Олександрівна – викладач Володимир-Волинського 

педагогічного фахового коледжу ім. А.Ю. Кримського 

Пономаренко Ірина Анатоліївна – студентка 4 курсу Черкаського 

національного університету ім. Богдана Хмельницького 

Понєдєльник Лариса Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри історії України та археології Волинського національного 

університету імені Лесі Українки 

Попов Анатолій Андрійович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри права та фінансів Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна» 

Пушкар Надія Степанівна – викладач педагогічних дисциплін Комунального 

закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 
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Плиска Олександр Іванович – доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри біології НПУ ім.М. П. Драгоманова 

Приймачук Ольга Вікторівна ‒ викладач кафедри інформаційної діяльності 

та туризму Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Резнік Олег Ігорович – асистент кафедри фізичної реабілітації та соціального 

забезпечення, фельдшер медичного пункту Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна» 

Розенблат Євгеній Семенович – кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри загальної історії історичного факультету Брестського державного 

університету імені С. Пушкіна 

Романчук Галина Дмитрівна – завідувач лабораторії соціологічних 

досліджень та розвитку освіти Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

Рудецький Андрій Володимирович – студент IV курсу спеціальності 123 

«Комп’ютерна інженерія» Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна» 

Рудецький Юрій Володимирович – студент IV курсу спеціальності 123 

«Комп’ютерна інженерія» Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна» 

Рязанцев Олександр Євгенович ‒ кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри права та фінансів Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна» 

Рязанцева Наталя Олександрівна – старший викладач кафедри права та 

фінансів Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Савич Сергій Святославович ‒ кандидат юридичних наук, доцент, директор 

Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Сас Любов Ігорівна – студентка 1 курсу ОС «магістр» спеціальності 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Луцького інституту розвитку 

людини Університету «Україна» 

Сідорук Марія ‒ студентка спеціальності 013 Початкова освіта Комунального 

закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

Сидорович Марина Михайлівна ‒ доктор педагогічних наук, професор 

кафедри біології людини та імунології, завідувач лабораторії активних форм 

навчання біології та екології Херсонського державного університету 

Сич Іванна ‒ студентка I курсу спеціальності 081 «Право» Луцького 

інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Слюсарчук Віктор Васильович – кандидат наук з фізичного виховання і 

спорту, доцент, докторант Національног університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Спільніченко Ольга – аспірантка Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького 

Старчук Оксана Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри цивільно-правових дисциплін Волинського національного університету 

імені Лесі Українки 

Татаренко Галина Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент, 
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завідувачка кафедри конституційного права Східноєвропейського національного 

університету імені Володимира Даля 

Токар Віталій Валентинович – студент IV курсу спеціальності 123 

«Комп’ютерна інженерія» Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна» 

Томащук Олена Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри теорії фізичного виховання та рекреації Волинського національного 

університету імені Лесі Українки 

Туз Юлія Олександрівна – старший викладач кафедри права та фінансів 

Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Трофімук-Кирилова Тетяна – кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності 

Волинського національного університету імені Лесі Українки 

Фицик Ігор Дмитрович – кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри соціальних та правових дисциплін Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Фицик Лариса Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

Харченко Лариса Борисівна – аспірантка кафедри біології НТУ 

імені М.  П. Драгоманова 

Цьок Сергій Миколайович – студент IV курсу спеціальності 123 

«Комп’ютерна інженерія» Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна» 

Чекеренда Тетяна Сергіївна – студентка 2 курсу спеціальності 227«Фізична 

терапія, ерготерапія» Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна» 

Чиж Ірина Володимирівна – студентка спеціальності 017 Фізична культура і 

спорт Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради 

Чижик Віктор Васильович ‒ кандидат біологічних наук, професор 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка 

Шапотюк Юрій Валерійович – cтудент 1 курсу ОС магістр спеціальності 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Луцького інституту розвитку 

людини Університету «Україна» 

Шипелик Олег Володимирович – кандидат медичних наук, директор КНП 

«Нововолинська центральна міська лікарня» 

Шкоробанець Ігор Дмитрович – доктор медичних наук, професор НАМН 

України 

Якобсон Олена Олександрівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри 

кафедри фізичної терапії та ерготерапії Волинського національного університету 

імені Лесі Українки 

Юринець Галина Миколаївна – заступник директора з навчально-виховної 

роботи, вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної 
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категорії, «старший учитель» Комунального закладу «Гімназія села Верба 

Оваднівської сільської ради» 

Юринець Олександр Олексійович – кандидат педагогічних наук, заступник 

директора з навчальної роботи Володимир-Волинського педагогічного фахового 

коледжу ім. А. Ю. Кримського Волинської обласної ради 

 

 

 

 

 


