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РИТОРИКА ВЕРБАЛЬНОЇ АТАКИ І ЗАХИСТУ 

 

Розглянуто проблеми розвитку риторичної компетентності як важливої 
ознаки загальної культури людини. Наголошено на важливих уміння вести 

дискусію та вміння захистити себе від вербального нападу. 
Ключові слова: риторика, вербальна комунікація, шокова атака, 

методика руйнування по цеглині та міжусобиці. 

 
The problems of development of rhetorical competence as an important 

feature of general human culture are considered. The importance of the ability to 
lead a discussion and the ability to protect oneself from verbal attack is 
emphasized. 

Key words: rhetoric, verbal communication, shock attack, methods of 
destruction by brick and strife. 

 

Комунікація – невід’ємна частина життя кожної людини. 
Будь-яка професія вимагає ефективних навичок спілкування. 
Володіння основами ораторського мистецтва – важлива ознака 
загальної культури людини, а знання її основ необхідне кожній 
людині в будь-якій галузі життєдіяльності. Вона формує й 
розвиває систему духовно-моральних цінностей, культуру 
мислення, культуру поведінки та спілкування.  

Наша мова є найпростішою і водночас найчудовішою з усіх 
комунікативних інструментів, який ми маємо. Ми постійно з 
кимось розмовляємо: іноді відразу ж розуміємо один одного, а 
іноді не можемо налаштуватися на одну хвилю зі 
співрозмовником. У різних неординарних ситуаціях, які 
складаються в побуті, професійній діяльності, на відпочинку, 
часто доводиться швидко реагувати на якісь судження, жарти, 
упередження, а то і на прямі прояви недоброзичливості. Не кожна 
людина спроможна реагувати на ці ситуації належним чином, 
хоча в людській душі закладено безліч можливостей та потенційної 
інтелектуальної сили. Ці сили більшість людей не вміє ні 
розвивати, ні виховувати, ні використовувати. Саме тому сучасна 
риторика і прагне допомогти людині почуватись упевнено в будь-
якій комунікативній ситуації.  

Аристотель, представник філософської теоретичної риторики, 
у праці «Риторика» підкреслював: «Риторика – це мистецтво 
відповідне діалектиці, оскільки обидві вони стосуються таких 
предметів, знайомство із якими може деяким чином вважатися 
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загальним досягненням всіх і кожного… як і діалектика має 
відношення до всіх сфер і в кожному даному випадку знаходить 
способи переконання» [1]. Проте, як зазначає Карстен Бредемайер 
у книзі «Чорна риторика. Влада та магія слова», риторика – це 
наука про якісне використання мовних компонентів, слів та фраз 
для побудови подальшої ефективної комунікації. Щодо чорної 
риторики – це використання всіх вищезазначених прийомів, проте 
з метою маніпуляції бесідою, спрямування її в потрібне русло для 
досягнення власної мети. Автор звертає увагу на посилення за 
останнє десятиліття негативних за змістом оцінок своїх 
конкурентів, які вербалізовано як в усних виступах, так і в пресі. 
Дуже часто словесні перепалки переростають у судові процеси. 
Кожна вимовлена фраза в таких випадках є мовним вчинком – 
поведінка людини, виявлена через мову, що є відображенням її 
внутрішніх установок і переконань [4]. 

Стан, коли не вистачає слів, щоб гідно відповісти опоненту, 
виникає, якщо ми не маємо прийомів, методів та інструментів, 
необхідних для того, щоб професійно реагувати на вербальні (в 
тому числі і заборонені) словесні удари. Справжня винахідливість 
проявляється в умілих діях, сміливих репліках, швидких реакціях, 
які настільки доречно і логічно відповідають на різні нападки, що 
опонент або свідки розмови починають думати, що в цій ситуації 
вчинили б так само.  

Засоби впливу на окремого співбесідника чи на значну 
аудиторію слухачів або телеглядачів дуже різноманітні, тому і 
різняться підходи їх вирішення. Атака на конкурента в сфері його 
інтересів дозволяє принизити його і звернути на себе увагу. 
Карстен Бредемайер визначає три різновиди атак на конкурента – 
шокова атака, методика руйнування по цеглині та міжусобиці. 

Термін «шокова атака» ввів у практику Едвард Тернер – 
відомий американський медіамагнат і власник однойменної 
кіностудії. Це один з вивертів у сперечанні, коли замість того, щоб 
наводити власні докази, заперечувати аргументи чи відповідати 
на питання опонента, перехоплюють ініціативу і ставлять 
суперникові неперервний потік запитань (здебільшого щодо його 
поглядів та аргументів). Оскільки відповідати на запитання 
завжди важче, ніж ставити їх, то позиція суперника внаслідок 
прийому атаки запитаннями стає слабшою [2].  

Протилежністю вербальній атаці є вербальний самозахист. У 
своїй концепції Лілліан Гласс цілком слушно дотримується думки, 
що слова мають чарівну силу. Але в реальному житті ця сила часто 
застосовується з метою руйнування особистості.  
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У сучасній цивілізації ті слова, вирази, інтонації, які ми 
застосовуємо до своїх співбесідників з негативною конотацією, а 
тим паче щоденні образи, приниження, незаслужена критика, 
підкреслювання невдач, особливо якщо воно доповнюється 
замовчуванням успіхів, поступово знищують опонента. Під 
впливом цього негативу людина потрапляє в «хмару» комплексу 
неповноцінності, поступово стає деморалізованою і розчарованою. 
Неприємно те, що саме в цій ситуації людина не знаходить слів, 
щоб захистити найцінніше і найдорожче в собі – себе саму [4]. 

Для цього варто навчитись розпізнавати свого вербального 
ворога, оцінювати його і використати такі стратегії, які найкраще 
застосовувати, щоб перемогти.  

Наступний різновид атак – це методика руйнування по 
цеглині. За цією методикою щораз придумуються нові аргументи, 
щоб довести неспроможність конкурента виконувати ту роботу, 
якою він займається. Врешті решт таким чином можна 
зруйнувати бізнес противника [2].  

І третій різновид атак – це міжусобиці. Відомо багато 
міжусобних воєн, наприклад, між Coca-Cola і Pepsi, між Burger 
King і McDonaldʼs, а також між Ford і General Motors. Усе це – 

класичні приклади. 
Існує думка, що до влади приходять і зберігають її за 

допомогою мовлення. Отже, можна сказати, що до влади 
приходять шляхом дискусій та дебатів, а будь-яка виборча 
кампанія – це змагання ораторів. Будь-який політик-оратор 
завжди займає певну позицію і відстоює її за допомогою мовлення 
(усного чи писемного). Справжній політик-оратор чи управлінець 
має володіти високим рівнем культури мовлення. 

Перед будь-якими переговорами, дискусіями або дебатами 
необхідно бути готовим до словесної сутички, потрібно завжди 
мати козирі в рукаві, щоб в потрібний момент скористатися ними. 

Перед виступом необхідно підготувати кілька міцних і дуже 
красивих, але коротких і простих фраз, в яких буде міститися 
головна думка виступу. Так, в момент битви, коли аргументів не 
залишиться, або втрачається контроль, можна оперувати ними. Це 
дає змогу привнести у свій виступ більший відсоток конкретики. 
Думки, які повторюються кілька разів в переконливій формі, 
перетворюються в слухачів у справжні, незалежно від того, 
наскільки правдива ця думка. 

Найгірша стратегія – це перетворювати свій виступ в 
експромт. До виступу необхідно ретельно готуватись. Кращий 
варіант – це заздалегідь продумана роль і манера поведінки, 
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стратегія і репліки. Необхідно продумувати будь-які дрібниці: від 
зовнішнього вигляду до того, як буде звучати голос оратора.  

Не варто думати, що противник буде доброзичливий і 
ласкавий; в реальному житті навіть найприємніший оратор 
зачіпає за живе, тому перед будь-яким словесним змаганням 
потрібно готуватися саме до нечесної боротьби. Необхідно 
подумати, які саркастичні репліки може використовувати 
опонент, за що він зможе вхопитися та заздалегідь ретельно 
продумати відповіді на ці репліки – це дозволить не розгубитися в 
запалі сутички. 

Спілкування між людьми – важливий для суспільства процес. 
Для того, щоб якомога рідше потрапляти в неприємні словесні 
ситуації, потрібно володіти словесними прийомами і тим самим 
захистити себе від вербального нападу. Риторика вчить думати, 
виховує почуття слова, формує смак, встановлює цілісність 
світовідчуття. Через поради та рекомендації, глибокодумні і 
виразні тексти риторична освіта диктує стиль думки і життя 
сучасного суспільства, даючи людині впевненість у 
сьогоднішньому і завтрашньому бутті. 
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У статті розглядаються питання, пов’язані з організаційною роботою та 

законотворчою діяльністю Конгресу трудового народу України, який 

працював наприкінці січня 1919 року в Києві. Зокрема аналізу піддані: закон 
«Про форму української влади» та Універсал Трудового конгресу України «До 
українського народу».   
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Ключові слова: Директорія УНР, Конгрес трудового народу України, 
інформаційно-документна діяльність, законотворчість, державотворення. 

 
The article considers issues related to the organizational work and 

legislative activity of the Congress of the Working People of Ukraine, which 
worked in late January 1919 in Kyiv. In particular, the law "On the form of 
Ukrainian authority" and the Universal of the Labor Congress of Ukraine "To the 

Ukrainian people" were analyzed. 
Key words: UNR’s Directory (Dyrektoria UNR), Congress of the Working 

People of Ukraine, informationally-documentary activity, legislation, state 
formation. 

 
Конгрес трудового народу України (в різних публікаціях за 

минуле століття від часу його роботи зустрічаються й інші назви – 
Трудовий конгрес України, Всеукраїнський трудовий конгрес), як 
вищий тимчасовий законодавчий орган Української Народної 
Республіки доби Директорії проходив у Києві 23–28 січня 1919 року 
[1, с. 167]. У декларації Директорії УНР від 26 грудня 1918 року 
підкреслювалося, що «Конгрес трудового народу України матиме всі 
верховні права і повновласність рішати всі питання соціального, 
економічного та політичного життя Республіки» [2, с. 102]. Відтак, 5 
січня 1919 року з’явилася Інструкція для виборів на Конгрес 
трудового народу України, підписана членами Директорії, в якій 
визначалися представництво, правила обрання делегатів, порядок 
голосування. Урочисте відкриття Конгресу відбулося саме 23 січня, 
але напередодні почалися міжфракційні консультації й 
засідання «Ради старійшин». 

Під час роботи Конгресу трудового народу України 
висловлювалися різноманітні, часом полярні пропозиції – від 
передання всієї влади робітничим і селянським радам й 
негайного проголошення України «соціалістичною Республікою» 
до формування «Малого Конгресу» з повноваженнями «верховної 
власті» чи стандартного європейського варіанта [3, с. 20].  

Через загрозу захоплення Києва більшовиками Конгрес 
трудового народу України завершив свою роботу в столиці 28 
січня. Цього дня прихильники Директорії УНР домоглися 
ухвалення тимчасової конституції УНР у вигляді закону «Про 
форму української влади». Після цього конгрес передав владу 
Директорії, що мала поповнитися представниками 
Наддніпрянщини. 

Аналіз документу дозволяє припустити, що цей закон 
готувався поспіхом і був недосконалим. На це вказують 
декларативні положення, якими рясніє закон. Тенденція 
декларативності помітна з першого пункту: «1. Висловити повне 



Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи.  Випуск 9 

 

12 

довір’я і подяку Директорії за її велику роботу для визволення від 
пансько-гетьманської влади українського народу» [4]. 

Законом «Про форму української влади» підтверджувався 
статус Директорії УНР як тимчасової «верховної влади» до 
скликання наступної сесії Трудового конгресу, надавалися 
повноваження видавати закони, що підлягали затвердженню 
«найближчої сесії» того ж таки Конгресу. Викликають запитання 
щодо повноважень Директорії в царині законодавчої та 
виконавчої влад.  

За цим законом виконавчу владу в державі переймала Рада 
народних міністрів, яка затверджувалася Директорією й відпо-
відала перед нею «в час перерви сесії Конгресу» [4]. Положення про 
визначення повноважень і компетенції центрального органу 
виконавчої влади, чи його розробки в документі відсутнє. Отож, 
закон не внормовує «сфер впливу» між Директорією й Радою 
народних міністрів. 

Непевне становище, згідно з законом, в самого Конгресу 
трудового народу України. Тут закладено норму, що він 
працюватиме сесійно, ініціюється робота Президії Конгресу, але 
функції Президії в міжсесійний період не передбачено. Поза 
тим, документ передбачав організацію шести комісій (з числа 
делегатів): «1) по обороні Держави; 2) земельна; 3) бюджетна, 
4) закордонних справ; 5) харчових справ; 6) культурно-освітня» 
[4]. Члени комісій наділялися «законопідготовчими і 
контрольними функціями, які мають розробити законопроект для 
слідуючої сесії Трудового Конгресу, а також допомагати 
правительству в оздоровленні адміністративного апарату всієї 
Республіки від контрреволюційних і антидержавних елементів» 
[4].  

Закон відбивав дуалізм позиції Директорії та українських 
політичних партій у визначенні стратегічних орієнтирів 
державотворення. Такий підхід не дозволяв повноцінно 
працювати вертикалі влади. Особливо це стосувалося державних 
органів у регіонах держави, особливо у західній, донедавна 
прифронтовій частині [3, с. 21]. 

Окрім закону «Про форму української влади», Конгрес 
трудового народу України зумів ухвалити Універсал Трудового 
конгресу України «До українського народу», в якому фактично 
відтворив положення закону. 

Так, в універсалі читаємо «постановили в цей тяжкий час, 
коли на Україну з усіх боків нападають вороги нашої волі, 
доручити й надалі до слідуючої сесії Конгресу Трудового Народу 
України вести державну роботу Директорії, яка підняла 
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повстання проти гетьмансько-панської самовласти і заслужила 
своєю щирою революційною діяльністю повне довірря селянства 
і робітництва» [5].  

Цікаве пояснення керівники Конгресу вигадали для 
припинення своєї роботи в столиці «Конгрес Трудового Народу 
Української Народньої Республіки оповіщає робітничий і 
селянський люд, що він через військові події по Україні припиняє 
на де-який час свої засідання, аби роз’їхавшись по городах, 
повітах і волостях, ми, члени Трудового Конгресу, могли 
допомогти найважнішій тепер роботі – обороні нашого рідного 
краю» [5]. 

В універсалі дублювалися положення закону «Про форму 
української влади» щодо Директорії УНР, шести комісій, 
створюваних законом, Ради Народних Міністрів. Щодо місцевої 
влади, то зазначалося, що «владу на місцях здійснюють 
представники правительства Республіки, які мають працювати в 
тісному контакті і під контрольом повітових і губерніяльних 
Трудових Рад, які складаються пропорціонально з представників 
селянства і робітництва» [5]. 

У документі є положення, яке, не відповідаючи на запит 
найчисленнішого прошарку держави, декларує, про обізнаність з 
проблемою: «Конгрес Трудового Народу України висловлює своє 
нерушиме побажання, щоб Директорія і Рада Народніх Міністрів 
провадили й надалі свою працю по проведенню земельної 
реформи, в основі якої лежить передача землі без викупу 
трудящому народові» [5], а далі щодо майбутнього робітників: 
«Одночасно правительство повинно негайно подбати про 
знищення безробіття шляхом відновлення промисловости, про 
поліпшення долі робітництва і про закріплення всіх 
революційних здобутків українського пролєтаріяту» [5]. 

Насамкінець універсалу заклик до свідомих громадян про 
захист держави від зазіхань більшовиків: «Конгрес Трудового 
Народу України, стоячи за самостійну Українську Народню 
Республіку, для рятування землі і волі закликає щирих синів землі 
Української стати кріпко до зброї під стяг славного війська 
Директорії Народньої Республіки» [5]. 

Таким чином, роботу Конгресу трудового народу України не 
можна назвати ні довготривалою, ні ефективною. Головні 
питання, які необхідно було вирішити – залишилися не 
з’ясованими. Документи, що аналізувалися у статті, «грішать» 
декларативністю, не пропонують реальних шляхів розвитку 
української державності в умовах більшовицької агресії та 
відірваністю центральної та місцевої влад.   
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ВІДЕОКУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ 
МЕДІАРЕАЛЬНОСТІ 

 

У науковій розвідці коротко охарактеризовано особливості 
відеокультури, зʼясовано фактори популярності відеокультури, наголошено на 

позитивних та негативних аспектах відеокультури у сучасному молодіжному 
середовищі. 

Ключові слова: відеокультура, медіареальність, молодь, інформація. 

 
The scientific research briefly describes the features of video culture, 

clarifies the factors of popularity of video culture, emphasizes the positive and 

negative aspects of video culture in modern youth. 
Key words: video culture, media reality, youth, information. 

 
Відеокультура як суспільний феномен виробництва 

медіапродукції, опосередкований засобами масової комунікації, та 
її споживання масовою аудиторією становлять медіатизований 
простір, який створює нове середовище існування, нову реальну 
дійсність. Сучасний розвиток засобів масової комунікації 
обумовлює утворення нових форм життєдіяльності людини, новий 
досвід спілкування й співіснування. Засоби масової комунікації, 
нові технології (мультимедіа, аудіовізуальні засоби комунікації) 
проникли в усі сфери життя суспільства, а відтак відкриваються 
нові можливості для користувача/споживача медіапродукції. 
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Медіатизація стала визначати багато параметрів соціуму, 
індустрії, політики.  

Відеокультура ‒ це складна інформаційна структура, що 

включає в себе різні форми телевізійних і відеотехнологій 
(антенне, кабельне та супутникове телебачення, відеофільми, 
відеоігри і т.д.), а також деякі види сучасного мистецтва, 
засновані на застосуванні телевізійних технологій (телеінсталляції, 
ТV-арт). Усі форми відеокультури відіграють важливу роль у 
соціалізації та формуванні ціннісних структур української молоді. 
Різні галузі життєдіяльності молоді ‒ школа і система професійної 

підготовки, молодіжні центри та гуртожитки, робота і сфера 
дозвілля ‒ входять у сферу впливу відеокультури, вона стає 

найважливішим агентом соціалізації і потужним чинником 
формування естетичних уявлень та системи цінностей. 

Зважаючи на реалії сьогодення, можна виокремити такі 
фактори популярності відеокультури:  

 використання різноманітних функцій мистецтва 
(естетичної, пізнавальної, компенсаторної, рекреативної, 
моральної, соціальної, інформаційної, комунікативної, катарсичної 
та ін.);  

 опора на видовищно-розважальні жанри, серійність, 
сенсаційність, систему «емоційних перепадів», що дозволяє 
«розряджати» нервову напругу глядачів; гіпнотизм, інтуїцію тощо.  

На жаль, на сьогодні у молодіжному середовищі 
спостерігається бездумне, пасивне поглинання інформації, яка 
надходить з екранів телевізорів та комп’ютерних моніторів. 
Молодь віддає перевагу розважальним шоу, серіалам, жанровим 
комп’ютерним іграм, кримінальній хроніці тощо. Занурюючись у 
віртуальний світ, молодь часто-густо не замислюється над змістом 
того, що сприймається. Як результат – поступово притупляється 
потреба в духовно-естетичному збагаченні. Для молоді, що 
належить до так званого «всеїдного» типу глядачів і слухачів, 
медіамистецтво виконує лише релаксаційну або ж розважальну 
функцію. У зв’язку з цим дослідники (педагоги, психологи) ввели 
спеціальний термін – інформаційна криза, тобто неможливість 
осмислити інформацію, знайти і відібрати з величезного її потоку 
найактуальнішу, яка б сприяла духовному збагаченню особистості 
[2].  

Наразі численні медійні канали створюють особливе 
інформаційне поле, під впливом якого формуються соціальні, 
моральні, художні, естетичні цінності та інтереси. Екранні медіа 
впливають на глядача значно ефективніше, ніж традиційні 
друковані тексти. Медіаінформація одночасно впливає і на слух, і 
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на зір, синтезуючи практично всі притаманні людству способи 
спілкування.  

Вплив відеокультури на виховання молоді не можна оцінити 
однозначно. З одного боку, їх комерціалізація призводить до 
переваги на телеекранах і сторінках періодики насильства, сексу, 
реклами. З іншого боку, поява нових типів відеопрограм (таких 
як, наприклад, «віртуальна реальність») допомагає молоді як у 
навчанні, так і в розширенні кругозору, відкриваючи нові 
горизонти знання. Наприклад, відвідувачі віртуального музею 
можуть обмежитися лише переглядом каталогів, а при бажанні 
можуть і «пройтися» залами музею, розглядаючи об’єкти в різних 
проєкціях, і це дає можливість отримувати естетичну й емоційну 
насолоду. Крім того, відеокультура володіє потужним потенціалом 
знайомства молоді з іншими культурами і життєвими стилями, 
відмінними від їхніх власних, що володіють незвичними 
естетичними характеристиками.  

Відеокультурав молодіжному середовищі найчастіше 
виступає як: 

1) джерело інформації (читання наукової, художньої, 
методичної літератури, вивчення інтерактивних каталогів, 
довідкових документів (енциклопедії, довідники, словники), 
періодики тощо); 

2) засіб спілкування (знайомство, листування електронною 
поштою); 

3) форма відпочинку і розваги (комп’ютерні ігри, 
прослуховування компакт-дисків, перегляд кінофільмів); 

4) технічний засіб навчання (вивчення таблиць, довідників, 
географічних карт тощо). 

Поряд із наведеними характеристиками відеокультури можна 
виокремити і деякі інформаційно-екологічні проблеми: загроза 
психофізичному здоров’ю людини, комп’ютерна залежність і 
злочинність, інформаційна безпека особистості та суспільства, 
комунікативна девіація. Варто наголосити і на проблемі екранного 
насильства з його негативним впливом на неповнолітню 
аудиторію. 

Отже, сучасна молодь, якій належить жити в епоху нових 
технологій, ‒ це не тільки споживачі, що роблять вибір серед 

предметів споживання, а й учасники політичного, соціального та 
культурного співтовариства, в якому формування думки і 
ціннісних структур безпосередньо залежить від засобів масової 
інформації. Аби не перетворити людину на придаток техніки, 
необхідно розвивати творчу індивідуальність молодої людини, 
виховувати естетичні смаки й уподобання та ціннісні орієнтації. 
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Для цього необхідна чітка позиція з боку уряду як щодо контролю 
над засобами масової інформації та комунікації, так і щодо 
оптимального використання їх потенціалу для виховання 
повноцінного молодого покоління.  
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ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

У статті розкриті деякі аспекти проблеми інформатизації професійної 
підготовки вчителів фізичної культури. Наголошено, що підготовка майбутніх 
учителів фізичного виховання у ЗВО має спиратися на застосування засобів 

ІКТ у навчальній діяльності та передбачати усвідомлення студентами 
сучасних технологій як важливого засобу успішної професійної діяльності. 

Ключові слова: технології, фізична культура. 
 

The article is devoted to covering some aspects of the problem of 

informatization of professional training of physical education teachers. The 
training of future physical education teachers in free economic education should 
be based on the use of ICT tools in educational activities and provide students 

with awareness of modern technologies as an important means of successful 
professional activity. 

Key words: technologies, physical culture. 
 

Однією із тенденцій розвитку сучасного суспільства є його 
інформатизація. На сьогодні ми є свідками бурхливого 
використання інформаційних технологій у всіх сферах життя та 
діяльності людини. Різко зріс попит на фахівців, які мають 
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методологію та інструментарій інформатики. Тільки володіючи 
достатнім рівнем технологічної підготовленості та «інформаційної 
культури», молодий фахівець здатний адекватно діяти у 
навколишньому світі, орієнтуватися у проблемних ситуаціях, 
знаходити раціональні способи вирішення різних проблем. 

Вивчення інформаційних технологій при підготовці 
майбутніх вчителів фізичного виховання набуває особливого 
значення, оскільки від їхньої професійної діяльності залежить 
розвиток будь-якої фізкультурно-спортивної організації. 

За останні роки здійснено низку заходів щодо реалізації ідей і 
положень Національної доктрини розвитку освіти в Україні, щодо 
реформування освіти, підвищення її якості, доступності та 
конкурентоспроможності. Модернізовано зміст та вдосконалено 
організацію всіх ланок освіти, забезпечення освітніх закладів 
сучасними навчальними компʼютерними комплексами, 

підключення їх до мережі Інтернет [3]. Сьогодні для підвищення 
ефективності освітнього процесу заклади освіти починають усе 
більше використовувати інформаційні технології та методи 
навчання. На жаль, вони переважно охоплюють дисципліни 
гуманітарного циклу. Застосування ж інформаційних технологій 
на заняттях фізичної культури складає незначну частину. 
Практично не має програмних продуктів для використання у 
галузі фізичної культури та спорту. Крім того, спортивні зали 
недостатньо оснащуються необхідним обладнанням. 

Сучасний стан означеної проблеми привертає увагу вчених і 
педагогів-практиків: Ю. Курнишева, В. Богданова, 
В. Пономарьова, А. Соловова та ін. Роль інформаційних освітніх 
технологій достатньо детально висвітлено в дослідженнях 
Г. Селевко та працях інших авторів. Але, незважаючи на це, 
проблема використання інформаційних технологій у фізичному 
виховані здобувачів освіти потребує детального опрацювання. 

Серед основних цілей, що досягаються у процесі 
інформатизації, виокремлюють такі:  

− покращення якості навчання завдяки більш повному 
використанню доступної інформації та полегшення її пошуку;  

− підвищення ефективності освітнього процесу завдяки його 
індивідуалізації та інтенсифікації;  

− реалізація перспективних форм, методів навчання із 
орієнтацією на інноваційні технології у галузі фізичної культури і 
спорту;  

− інтегрування всіх видів освітньої активності під час 
вивчення дисциплін умежах єдиної методології, що базується на 
застосуванні ІКТ;  
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− підготовка студентів до оптимального виконання 
інформатичної складової майбутньої професійної діяльності та 
життєдіяльності в інформаційному суспільстві [2]. 

Для проведення занять з використанням інформаційних 
технологій спортзал повинен бути оснащений обладнанням: 
ноутбуком у повній конфігурації, який повинен дозволяти 
відтворювати на екрані монітора відео та фотографії з 
відеокамери й фотоапарата; мультимедійним проєктором з 
настінним екраном або плазмовим телевізором відеокамерою; 
хорошою акустичною системою, підсилювачем і мікрофоном. Таке 
обладнання дозволить зберігати в електронному вигляді велику 
кількість необхідних програмних і нормативних документів із 
фізичної культури, документацію щодо забезпечення проведення 
спортивних змагань із програмних видів спорту (картки, 
протоколи, заявки тощо), накопичувати і застосовувати в 
освітньому процесі дидактичні відеоматеріали з різних видів 
спорту, створити банк відеозанять та фрагментів проведення 
різних видів діяльності. 

Використання інформаційних технологій дозволить 
створювати та використовувати компʼютерні навчальні курси, що 

забезпечують досягнення поставленої педагогічної мети за 
мінімально можливий час. 

Крім того застосування інформаційних технологій у 
викладанні фізичної культури дозволяє реалізувати вимоги 
теоретичного та методичного розділів навчальних програм. 

Ми погоджуємося з думкою Л. В. Денисової, О. І. Шапран [1], 
що завдяки використанню інформаційних технологій та Інтернет-
ресурсів, що забезпечують доступ до практично необмеженого 
обсягу інформації та його аналітичного опрацювання, у галузі 
фізичної культури і спорту створюються нові навчальні та наукові 
можливості, що сприяють формуванню готовності майбутніх 
учителів фізичної культури до інноваційної професійної діяльності. 

Беззаперечно, що майбутній учитель фізичної культури має 
здобути фундаментальну інформатичну підготовку у галузі 
фізичної культури і спорту, яка забезпечить йому професійні 
компетентності та дозволить оптимально поєднуватися з 
потребами майбутньої професійної діяльності та забезпечувати 
підготовку висококваліфікованих кадрів. 
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На сучасному етапі розвитку українського суспільства, під 

всеохоплюючим впливом інформатизації, відбуваються 
кардинальні зміни в багатьох сферах, серед яких наука і культура. 
З метою підвищення їх ефективності в інформаційному 
суспільстві пріоритетним є «запровадження інформаційно-
комунікаційних технологій у бібліотеках, архівах, музеях та інших 
закладах культури, що сприятиме забезпеченню повного і 
постійного доступу населення до надбань культури, писемності, 
традицій та звичаїв усіх корінних народів і національних меншин 
України» [9]. Одним із центрів зберігання і передавання у часі та 
просторі ретроспективної інформації, а також соціально-
комунікаційною структурою наукових комунікацій є архів [1, 
с. 69]. Основні напрями функціонування архівної установи у 
системі соціальної та наукової комунікацій розглянемо на прикладі 
Державного архіву Волинської області. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text
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Для задоволення потреб користувачів у соціально значущій 
ретроспективній документній інформації архів у своїй 
повсякденній діяльності взаємодіє із фізичними та юридичними 
особами: надає інформацію за запитами фізичних осіб шляхом 
складання і надсилання інформаційних документів; взаємодіє із 
підприємствами, установами, організаціями різної форми 
власності за відповідними запитами, задовольняє їх організаційно-
управлінські потребита приймає на зберігання цінні та соціально-
значущі документи. Для забезпечення доступу широкому колу 
користувачів до ресурсів ДАВО, на сайті установи розміщена 
інформація на допомогу користувачам в оперативному 
інформаційному пошуку при складанні замовлень для отримання 
справ (реєстраційна форма, зразки заяв для електронної 
реєстрації та замовлень архівних документів, посилання на описи) 
[5]. Так, за 2020 рік Державним архівом Волинської області було 
виконано 6 487 запитів фізичних та юридичних осіб України та 
іноземних держав. За видами: 1 614 запитів соціально-правового 
характеру, 1 865 майнових, 1 341 тематичних, 1 645 
персональних, 22 генеалогічних запитів [2]. 

Також архів виконує наукові запити, що стимулює процес 
обміну інформацією, думками та зауваженнями між дослідниками 
різних галузей знань та наукових дисциплін. Такі форми роботи 
архіву, як установи-комуніканта підвищують рівень довіри до 
нього як до надійного зберігача необхідної інформації. Так, 
наприклад, 29 травня 2020 року для наукової спільноти було 
підготовлено і представлено колекцію документів на пергаменті з 
фонду Ф.312 «Волинське товариство приятелів наук, м. Луцьк, 
Волинське воєводство». Це – документи громадської організації, 
що діяла на теренах Волинського воєводства у 1935-1939 роках. 
Оприлюднена на сайті архіву колекція налічує 8 документів, серед 
яких є і найдавніший документ, який зберігається у фондах 
архівної скарбниці Волині, це «Підтвердження польським королем 
Сигізмундом І надання маєтків на користь Луцького війтівства 
литовським князем Олександром» 1511 рік. Мова латинська. 
Також представлені листи римських пап Бенедикта XIV (1744), Пія 
VІІ (1813), Бенедикта XV (1918), Пія ХІ (1928), документи римо-
католицького братства милосердя при костелі св. Варвари в 
Кракові, а саме: статут братства, листи Папи Григорія ХІІІ та 
короля Сигізмунда ІІІ про підтвердження його прав і привілеїв 
(1588-1611), ухвала Сейму Віленської землі про входження краю 
до складу Польщі (1922) [4]. 

Достатньо активною є взаємодія архіву із закладами освіти 
області. Більшою мірою це стосується закладів вищої освіти, у 
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яких здійснюється підготовка здобувачів за ОП «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа» та вивчаються, як обов’язкові 
компоненти, архівознавчі дисципліни. Архівна установа сприяє у 
проведенні на її базі занять із фахових дисциплін, виробничої і 
переддипломної практик, надає ретроспективну інформацію для 
підготовки наукових робіт. Прикладом такої співпраці є онлайн-
зустріч студентів ОС «бакалавр» спеціальності «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа» факультету історії, політології та 
національної безпеки Волинського національного університету 
імені Лесі Українки (ВНУ імені Лесі Українки) з начальником 
відділу формування Національного архівного фонду (НАФ) та 
діловодства архіву Русланою Ярмолюк, яка відбулася 28 травня 
2021 року. На обговорення була представлена тема: «Експертиза 
цінності документів» та зроблені акценти на всебічне вивчення 
документів з метою внесення їх до НАФ або вилучення з нього, 
проведення грошової оцінки документів НАФ, віднесення їх до 
категорії унікальних і встановлення строків зберігання документів, 
що не підлягають внесенню до НАФ [6]. Також 23 червня 2021 
року було організовано архівну практику (виробничу) для 
студентів ІІ курсу факультету історії, політології та національної 
безпеки ВНУ імені Лесі Українки спеціальності 032 «Історія та 
археологія» освітньо-професійних програм «Історія, європеїстика, 
археологія» та «Історія, музеєзнавство, екскурсознавство» [4]. 

Також науково-педагогічні працівники закладів освіти 
області, користувачі ДАВО, передають у його фонди свої праці, 
підготовлені із використанням матеріалів установи та інші книги. 
Наприклад, 23 грудня 2020 року кандидат історичних наук, 
проректор з наукової роботи Волинської духовної семінарії УПЦ 
Олександр Федчук передав у фонди друковані видання 20-30 
років ХХст. [4], а 03 червня 2021 року монографію «Озденізька 
Свято-Казанська парафія та її історія». У монографії, серед інших 
джерел, використані документи НАФ, які знаходяться на 
зберіганні в державних архівах Волинської, Житомирської й 
Тернопільської областей [6]. Надходження до установи були і від 
представниці Інституту національної пам’яті на Волині, кандидата 
історичних наук, вчителя історії Луцької гімназії №14 Лесі 
Бондарук, яка передала у фонди 2-ге видання книги Євгенії 
Подобної «Дівчата зрізають коси», що містить спогади 25 жінок 
військових, які у 2014–2018 роках у складі Збройних сил України 
та добровольчих підрозділів брали участь в АТО [4]; кандидата 
історичних наук, професора кафедри музеєзнавства, 
пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності ВНУ 
імені Лесі Українки Геннадія Бондаренка, який 13 квітня 2021 
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року передав у фонди бібліотеки архіву «Бібліографічний 
покажчик, сторінки життя та діяльності», збірку поезій «Філософія 
сну і бадьорості», наукові збірники: випуск 68 «Минуле і сучасне 
Волині та Полісся. Любешівщина в історії України і Волині» – 
матеріали LXVIII Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої 
конференції, випуск 69 «Минуле і сучасне Волині та Полісся. 
Камінь-Каширський район в історії України та Волині» – матеріали 
LXIX Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції[6]; 
поета і перекладача, члена Національної спілки письменників 
України, заступника директора Луцького ВПУ будівництва та 
архітектури Володимира Місюри, який 01 липня 2021 року 
подарував свої книги: «Рубіж», «Осінні квіти», «Куди ховаються 
вітри», «Світ неосягнимий», «Небесний метроном», «Коли поета 
переклав поет», «Перо жарптиці», естрадні пісні в перекладах 
Володимира Місюри «Ретро-вернісаж», збірник пісень «Волинська 
доля» [6]. 

Розглянемо також грані співпраці архіву з бібліотеками та 
музеями регіону, оскільки саме ці установи є 
багатофункціональними закладами соціальної інформації, 
осередками культурного життя. Співпраця між цими установами 
має давню історію і відбувається у науковій та соціокультурній 
площинах. Наприклад, поширеною ця співпраця є в організації та 
проведенні наукових конференцій, присвячених дослідженням 
внеску Олени Пчілки та її родини в український та світовий 
контекст. Так, наприклад, 25-26 червня 2019 року в рамках 
Регіональної програми розвитку культури, мистецтва та охорони 
культурної спадщини у Волинській області на 2016-2020 роки 
відбулася чергова науково-практична конференція «Олена Пчілка, 
Леся Українка і родина Косачів в історії української та світової 
культури» [8]. Цікавими на заході були виступи бібліотечних, 
музейних та архівних працівників краю. Зокрема, Валерія 
Даневич, архівіст відділу організації і координації архівної справи 
ДАВО, виступила з доповіддю на тему: «Крилаті слова і вирази як 
елемент індивідуальної творчості публіцистичних текстів Лесі 
Українки» [8, с. 93–97]. 

Спільним заходом, який також об’єднав зусилля фахівців 
ДАВО, працівників Волинської ДОУНБ ім. Олени Пчілки та 
Волинського краєзнавчого музею (ВКМ) стала наукова історико-
краєзнавча конференція «Минуле і сучасне Волині. Розвиток 
краєзнавства і краєзнавчої освіти», присвячена 30-річчю 
створення Волинської обласної організації Національної спілки 
краєзнавців України (ВОО НСКУ) [7]. У роботі конференції взяла 
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участь начальник відділу інформації та використання документів 
НАФ Любов Коць [4]. 

14 травня 2021 року був організований ще один захід – 
«круглий стіл» на тему: «Трагедія Волині у війні 1941-1945 років». 
Він об’єднав фахівців кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства 
та інформаційної діяльності ВНУ імені Лесі Українки, ВКМ, ДАВО, 
Волинського регіонального музею українського війська і військової 
техніки, ВОО НСКУ, Волинського інституту післядипломної 
педагогічної освіти (ВІППО), Центру наукових досліджень Волині, 
Луцького історико-культурного заповідника та ін. Від архіву 
озвучила тему «Архівні джерела про початок війни у 1941 році на 
території Волинської області» Любов Коць [6]. 

Ще один аспект співпраці між установами – організація 
виставок та експозицій, які є одним із дієвих способів презентації 
документної інформації в процесі соціокомунікативної роботи цих 
установ. Так, 30 січня 2019 року у Волинському обласному 
академічному українському музично-драматичному театрі імені 
Т. Г. Шевченка відбулася Урочиста Академія «Ім’я, як прапор», 
присвячена 110-й річниці з дня народження видатного 
політичного діяча ХХ століття Степана Бандери. У рамках 
проведення Академії відбулася мистецька акція «Від забуття – до 
визнання», в експозиції якої було представлено тематичну 
літературу, копії інформаційно-документальних матеріалів та 
світлини з фондів ДАВО, Волинської ОУНБ імені Олени Пчілки, 
ВКМ та Берестечківського народного історичного музею і 
Торчинського народного історичного музею імені Г. Гуртового [3]. 
Також, ДАВО разом із головною книгарнею області та ВКМ взяли 
участь у підготовці ювілейної фотодокументальної виставки, 
присвяченої 80-літтю ВІППО, організованої закладом та Музеєм 
історії освіти Волині. Ювілейна виставка упродовж вересня-
грудня 2020 року розміщувалася в Музеї історії освіти Волині при 
ВІППО [10]. 

Важливим аспектом співпраці є заходи щодо обміну 
документами між установами та поповненням їх фондів. Так, 
13 серпня 2021 року ВКМ передав на зберігання до архіву 
особисті документи Коца Миколи Георгійовича. Після проведення 
науково-технічної експертизи цінності документи сформовані у 80 
справ, в яких налічується 2098 документів. Фонд вміщує: 
автобіографію, власні документи; листи М. Коца до батька за 
1960-1966 рр.; документи про засудження батька Юрія Коца та 
брата Івана Коца; спогади Миколи Коца про арешт, засудження та 
про перебування в «Тернопільському підземеллі» протягом 1967–
1968 рр., у концтаборах Мордовії та Уралу протягом 1968–1979 
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рр; статті, щоденники, замітки з подорожей; документи про 
участь М. Коца у виборах до Верховної Ради України 1994 р., в 
комісії Редакційно-видавничої групи «Реабілітовані історією 
Волинська область»; короткий огляд публіцистично-документальної 
повісті «Волинь в лещатах смерті» (авторів М. Коца та 
Л. Осауленка) та відгуки про неї, 2007 р.; документи зібрані 
М. Коцом про «Голодомор»1921–1922, 1932–1933 рр., для 
написання книги про куркулів, про Другу світову війну, з історії 
єврейського народу, про опозиційний рух на Волині. У 
подальшому всі ці упорядковані документи стануть джерелом для 
наукових та краєзнавчих досліджень. Така дослідницька та 
просвітницька діяльність, спрямована на збереження історичної 
пам’яті краю, формування краєзнавчих ресурсів, розвитку 
духовності є одними з основних аспектів конструктивної 
співпраці бібліотек, музеїв, архівів регіону [6]. 

Окремо варто окреслити співпрацю архіву із засобами 
масової інформації, а саме обласною телерадіокомпанією – UA: 
ВОЛИНЬ (Філія АТ НСТУ «Волинська регіональна дирекція») та 

інформаційним ресурсом – 12 канал, яким поповнився 
медіапростір Волині. Так, наприклад, 20 листопада 2020 року над 
зйомками сюжетів про оцифрування документів єврейської 
гімназії імені Мойсея Глікліха, м. Луцьк, Волинського воєводства 
(Gimnazjum Koedukacyjnez polski mjęzykiemnauczania Mojżesza 
Gliklichaw Łucku») журналісти Суспільного мовлення (Регіональної 
дирекції UA:Волинь) спілкувалися директором архіву Сергієм 
Карасюком та начальником відділу інформації та використання 
документів НАФ Любов’ю Коць [4], 21 серпня 2020 року – про 
роботу архіву в частині створення цифрових копій архівних 
кримінальних справ не судових органів (Ф.4666) – із начальником 
відділу зберігання документів Антоніною Гурською [4], а 03 червня 
2021 року про колекцію документів на пергаменті, які 
зберігаються в архівній установі – спілкувалися з Любов’ю Коць та 
кандидатом історичних наук, професором ВНУ імені Лесі Українки 
Оксаною Карліною [6]. 

Особливо тісні контакти склалися із 12 каналом. 
Неодноразово для підготовки випусків програми «Ретро Волинь» у 
форматі тематичних бесід, бесід-інтерв’ю, репортажів та ін. 
використовувалася документна ретроспективна інформація 
ДАВО. Так, 11 травня 2021 року на каналі відбулася прем’єра 
нового випуску програми, в якій розмова йшла про дослідження 
родоводу та цікаві документи НАФ, що зберігаються у фондах 
ДАВО. Цю бесіду вели Тетяна Яцечко-Блаженко та Любов Коць, 
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начальник відділу інформації та використання документів НАФ 
архіву [6]. 

У контексті взаємодії архіву, мас-медіа та інших 
соціокультурних установ в сучасному соціально-комунікаційному 
середовищі доречно згадати і про інші тематичні випуски 
програми «Ретро Волинь». Так, 23 червня 2021 року на 80-ті 
роковини з дня розстрілу бранців Луцької тюрми, у студії 12 
каналу розмову про історію Луцької тюрми, розстріл в’язнів у 1941 
році вели Тетяна Яцечко-Блаженко та Олег Разиграєв, доцент 
кафедри всесвітньої історії та філософії, кандидат історичних 
наук ВНУ імені Лесі Українки і Богдан Зек, кандидат історичних 
наук, завідувач науково-експозиційного відділу новітньої історії 
Волині ВКМ, які є користувачами архівної установи. У програмі, 
серед інших інформаційних документів, були оприлюднені і 
документи з фондів архіву, а саме: копії актових записів про 
смерть: №12 громадян села Ківерці Притули Івана Філіповича та 
Серафимовича Аполінарія Терентійовича, Кліментія, солтиса, 
чоловіка Феодосії, які були вбиті більшовиками по-звірськи у 
Луцькій в’язниці 23 червня 1941 року, про що свідчив священник 
Хресто-Воздвиженської церкви м. Луцька Іван Карась; №112 
Новаковского Ернеста сина Валеріана і Марії, 13.І.1882 р.н., 
одного з начальників Луцької тюрми, який помер 27 липня 1939 
року. Так співпраця із мас-медіа має надзвичайне значення, адже 
привертає увагу широких кіл громадськості до діяльності установ 
і, зокрема, архіву та сприяє популяризації архівних документів [6]. 

Важливим засобом електронної соціальної комунікації сайту 
архіву є такі рубрики, як «Доступ до публічної інформації», 
«Звернення громадян», «Консультації з громадськістю» та ін. [5]. 
Завдяки таким рубрикам, розміщеним на сайті, заклад 
налагоджує зворотний зв’язок із зацікавленими особами із 
багатьох важливих питань. 

Соціальні мережі також відіграють велику роль в комунікації 
ДАВО в Інтернет-просторі, адже відкривають широке вікно 
можливостей для безпосередньої комунікації із зацікавленими 
особами, популяризації ретроспективної документної інформації в 
широкому просторі. Архів веде активну сторінку в соціальних 
мережах «Фейсбук», де постійно оновлюється інформація про 
діяльність установи, розміщуються копії архівних документів, 
фото-, відеоматеріали по темах, ін. [6]. 

Таким чином, у сучасному соціально-комунікаційному 
середовищі Державний архів Волинської області функціонує як 
важливий складник соціальної та наукової комунікації регіону. 
Основні напрями своєї діяльності, для задоволення потреб 
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користувачів у соціально значущій ретроспективній документній 
інформації, він спрямовує на взаємодію із юридичними та 
фізичними особами, обмін інформацією; налагодження співпраці з 
соціокультурними та науковими установами, засобами масової 
інформації та ін. 
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У публікації розглянуто поняття «інформаційна справа» як вид 
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focusis on the development of new professions  related  to Internet technologies 
and social networks. 

Keywords: information business, information activity, professional activity, 
analytics, management, communication. 

 
На сьогодні залишається невирішеною проблема наукового 

потрактування таких понять як: інформаційна діяльність, 
інформаційна справа, а також не окреслена інформаційна наука 
як теоретична основа підготовки інформаційного фахівця. Попри 
це, на сучасному ринку праці з’являється усе більше нових 
затребуваних професій, пов’язаних із аналізом, поширенням, 
збереженням і захистом інформації. Н. Лопатіна стверджує, що 
«інформаційні фахівці, з одного боку, виступають 
найважливішими чинниками інформатизації, з іншого – 
представляють соціально-професійну групу, яка більше за інші 
схильна до змін у ході інформаційних процесів»[1, с. 86]. 
Інформаційна справа як вид професійної діяльності пов’язана з 
широким спектром видів діяльності в інформаційному секторі 
економіки, від інформаційного аналітика – до менеджера 
вебконтенту. Автори навчально-методичного видання 
О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін, А.В. Гуменчук зазначають, що 
«різноманітність інформаційних професій, що охоплюють різні 
системи інформаційних комунікацій, є основою забезпечення 
ефективності функціонування інформаційного середовища» [3, с. 
88]. 

Освіта спеціаліста інформаційного профілю повинна бути 
зорієнтована на професійну мобільність і попит на ринку праці та 
освітніх послуг, на структуру й характер сучасної професійної 
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діяльності, що зумовлює необхідність поєднання інформаційно-
аналітичної, інформаційно-управлінської та інформаційно-
технологічної складової у змісті підготовки спеціаліста з 
інформаційної діяльності. 

Серед фахівців інформаційної діяльності можна виокремити 

цифрові професії (контент-менеджер, SMM-спеціаліст, 
адміністратор сайта), що виникли та стали затребувані з 
розвитком інтернет-технологій. 

SMM або social media manager – фахівець, який відповідає за 
ведення соціальних мереж, розробку контент-плану, аналітику 
сторінок та роботу з рекламою. Професія, яка з’явилась з появою 
соціальних мереж, виходу організацій та брендів на інтернет-
майданчики та потребою у просуванні продукту завдяки онлайн-
інструментам. Серед SMM-спеціалістів вирізняють контент-
менеджерів, таргетологів, адміністраторів груп, акаунт 
менеджерів.  

Проте в Національному класифікаторі професій ми не 
знаходимо відповідних назв професій. Цей документ навзаєм 
пропонує такі види професій: 

1473 Менеджер (управитель з інформації);  
1474 Менеджер (управитель) із комунікаційних технологій; 
3114 Фахівець інфокомунікацій; 
2447.2 Фахівець з управління проектами та програмами у 

сфері матеріального (нематеріального) виробництва [2].  
Фахівці зазначають, що цифровізація соціальних зв’язків, 

соціальних інститутів та організаційних структур акцентує 
сьогодні на соціально-комунікативній складовій інформаційної 
діяльності, соціальні мережі набули форми глобальних, як 
наслідок, сформувалися віртуальні спільноти, що потребують 
професійного управління [3, с. 115].  

Сьогодні затребуваними також є фахівці, діяльність яких має 
інформаційно-управлінський характер: HR-менеджер, рекрутер, 
менеджер по роботі з вебклієнтами, менеджери з репутації, 

керівники інтернет-проектів. Термін HR-менеджер перекладають 
як HumanResources і означає професію менеджера по роботі з 
персоналом. Такий менеджер є зв’язною ланкою між лінійним 
персоналом та керівництвом й відстоює інтереси обох сторін. 
Професія потребує знання з документознавства, трудового права, 
комунікативних і аналітичних здібностей. 

Отже, зміст професійної діяльності інформаційного фахівця в 
сучасних умовах характеризується поліструктурністю, посиленням 
інформаційно-аналітичної складової, урізноманітненням 
інформаційних потреб споживачів у системі управління і 
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широким впровадженням і використанням комп’ютерних і 
телекомунікаційних систем і мереж. Основні професійні функції 
фахівця з інформаційного забезпечення управління в умовах 
інформатизації суспільства в містяться в межах комплексів: 
документно-інформаційні ресурси, інформаційні технології, 
управління інформаційною діяльністю, комунікації. 
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МЕНЕДЖЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Підприємство як об’єкт управлінської діяльності сучасного менеджера 
являє собою систему упорядкованих та взаємопов’язаних структурних 

ланок, які перебувають у постійній взаємодії і мають за базу певних осіб-
виконавців. Однією зі стратегічних позицій в управлінні є можливість 

володіти інформацією. Використовуючи та передаючи інформацію, 
отримуючи зворотні відгуки, керівник організовує та мотивує підлеглих. Від 
умілого, професійного  володіння менеджером інформаційно-

комунікаційними технологіями залежить успіх діяльності організації. 
Ключові слова: інформація, комунікація, інформаційно-комунікаційні 

технології, управління персоналом, взаємодія, комунікаційна стратегія. 

 
The enterprise as an object of management activities of a modern manager 

is a system of orderly and interconnected structural units that are in constant 
interaction and have a base of certain performers. One of the strategic positions 
in management is the ability to own information. Using and transmitting 

information, receiving feedback, the leader organizes and motivates subordinates. 
The success of the organization depends on the skillful, professional mastery of 
the manager's ways of influencing the staff. 

Keywords: information, communication, information and communication 

technologies, personnel management, interaction, communication strategy. 
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Загальним знаменником і в бізнесі, і в менеджменті є люди і 
відносини між ними. Комунікації в організації забезпечують як 
успіх, так і невдачу. При цьому комунікації однаково важливі як 
для організації, так і для окремих людей. Саме через комунікації 
керівник реалізує свою роль у міжособистісних стосунках, 
інформаційному обміні і процесі прийняття рішень. 

Сучасний етап розвитку менеджменту представлений 
виникненням і розвитком нових інформаційно-комунікаційних 
технологій, різноманітністю комунікаційних процесів, що вимагає 
від майбутніх фахівців, діяльність яких проходить у взаємодії 
«людина-людина», готовності до діяльності в нових умовах: 
критичного сприймання діяльності, уваги до деталей, гнучкості 
мислення, витримки, толерантності, тактовності, вміння писати 
інформаційні тексти, вміння зацікавити й переконати 
співрозмовників.  

Комунікація – це процес обміну ідеями і інформацією, що 
веде до взаєморозуміння. 

Варто зазначити, що це складний процес, який передбачає 
певні взаємозалежні дії. Кожна з цих дій є важливою для того, щоб 
зробити думки зрозумілими для інших. У процесі комунікації 
інформація передається від одного суб’єкта іншому. Суб’єктами 
можуть виступати окремі особи, групи і навіть цілі організації [2, 
ст. 351]. 

Комунікація є смисловим аспектом соціальної взаємодії, 
однією із найбільших загальних характеристик будь-якої 
діяльності, включаючи управлінську. Вона є новою формою 
політичної, наукової, організаційної і технічної сили в суспільстві, 
за допомогою якої організація включається у зовнішнє 
середовище, здійснюється обмін думками або інформацією для 
забезпечення взаєморозуміння. 

Саме тому, що обмін інформацією вбудований в усі основі 
види управлінської діяльності – планування, організування, 
мотивацію та контроль – комунікації є зв’язуючим процесом. 
Зважаючи на те, що керівник виконує перераховані вище 
функції з метою сформулювати цілі організації та досягти їх, то 
якість обміну інформацією може прямо впливати на ступінь 
реалізації цілей. 

Багатьма дослідниками була доведена необхідність 
вивчення процесів обміну інформацією, приділення їм великої 
уваги, серед них треба виділити таких: А. Шегда, А. Мескон, 
О. Віханск, Б. Андрушків, О. Кузьмін та інші. 

Комунікація має досить широке тлумачення. Її можна 
визначити як форму зв’язку, як один із проявів інформаційного 
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обміну або обміну інформацією між живими істотами у процесі їх 
безпосереднього спілкування за допомогою технічних засобів.  

Комунікації – це процес передавання інформації від однієї 
особи до іншої (інших). Комунікаціями (спілкуванням) пронизана 
вся система управління організацією. Метою комунікації є 
розуміння, осмислення переданої інформації. 

Комунікаційним називають процес, у ході якого дві чи більше 
особи обмінюються і осмислюють отриману інформацію, мета якої 
полягає в мотивуванні певної поведінки чи впливу на неї. Отже, 
елементами комунікаційного процесу в першу чергу є особи, що 
обмінюються інформацією – відправник та отримувач [3, ст. 46]. 

Основною комунікацій є інформація. Це найважливіший 
ресурс, який дає змогу організаціям розвиватися, змінювати 
стратегічні позиції. В умовах поділу праці без своєчасного 
надходження інформації неможлива спільна робота. Без неї 
керівних не може сформулювати цілі, оцінити ситуацію, 
визначити проблеми, підготувати і прийняти рішення і 
проконтролювати його виконання, тобто належним чином 
здійснювати управлінські функції. 

Мережа сучасних комунікацій усе повніше охоплює земну 
кулю, окремі галузі економіки, окремі підприємства й процеси. 
Комп’ютер як засіб відправлення й одержання інформації 
адресатам у всьому світі значно спрощує і прискорює процеси 
обміну інформацією. Автоматизація опрацювання, збереження й 
передачі інформації створює принципово нове середовище для 
ведення підприємницької діяльності, підготовки, прийняття та 
виконання рішень.  

Важливість комунікації полягає в тому, що людське життя 
немислиме без спілкування. Через спілкування, у подальшому 
інформаційному суспільстві, твориться політика, розвивається 
економіка, розбудовується культура. У сучасному світі комунікація 
є тим соціальним стрижнем, у якому колективний розум 
суспільства реалізовується у системі управління державою, 
політико-господарській діяльності через досягнення науково-
технічної революції. 

Варто зазначити, що діяльність будь-якої організації 
неможлива без бізнес-комунікацій, мета якої полягає в 
забезпеченні розуміння інформації, яка є предметом обміну, тобто 
повідомлень. 

Сьогодні поширені такі типи комунікацій в організаціях: 
міжособові комунікації; комунікації у системах зв’язку та 
командах; комунікації в організаціях та електронні засоби 
комунікацій. 
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Усні комунікації відбуваються під час розмови віч-на-віч, 
групових дискусій, телефонних розмов та ін., за яких розмовну 
мову використовують для передавання змісту. Перевага усних 
комунікацій полягає в тому, що вони забезпечують негайний 
зворотній зв’язок і взаємний обмін. Недоліком усних комунікацій є 
те, що вони можуть бути недостовірними (неправильно вибрані 
слова для вираження суті; якісь перешкоди переривають процес; 
слухач забуває частину або все повідомлення; не вистарчає часу 
на виважені відповіді тощо). 

Письмові комунікації - це звіти, записки, листи, записи та 
ін. Недоліком цих комунікацій є те, що вони затримують зворотній 
зв’язок та взаємообмін, крім того вони є складніші від усних і 
потребують більше часу. Переваги письмових комунікацій 
полягають у достовірності. Їм надають переваги, коли одній чи 
обом сторонам потрібні письмові записи про те, що відбувалося. 
Вибираючи засіб комунікації, менеджери повинні зважати на всі 
аспекти. 

Комунікативні схеми – це способи, за допомогою яких члени 
групи чи команди спілкуються між собою. Вони відрізняються 
потоками інформації, позицією лідера, ефективністю різних типів 
завдань. Менеджери можуть намагатися створити централізовану 
схему, коли завдання групи прості й рутинні, і, навпаки, сприяти 
децентралізації групи, якщо групові завдання складні (наприклад, 
ухвалення головного рішення про стратегію підприємства), 
оскільки відкриті канали комунікацій забезпечують більше 
взаємодії і ефективніше поширення інформації. 

Комунікації в організаціях представлені такими формами: 
інформації між організаційними ланками або групами. Кожна з 
цих форм охоплює як усні, так і письмові комунікації, але, 
відповідно, поширюється на моделі комунікацій по всій 
організації. Є вертикальні та горизонтальні комунікаційні зв’язки 
в організаціях. 

Вертикальні комунікації відбуваються вверх і вниз в 
ієрархічній структурі організації. В цих комунікаціях беруть 
участь менеджери, їхні керівники та підлеглі. Вертикальні 
комунікації можуть і повинні бути спрямовані зверху вниз і знизу 
вверх, оскільки тоді вони з активним зворотнім зв’язком є 
ефективніші, ніж однонапрямлені. 

Горизонтальні комунікації відбуваються між колегами та 
співробітниками на одному рівні. Вони сприяють координації між 
належними ланками і відіграють головну роль у робочих командах, 
де є працівники різних відділів. 
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Суттєвий вплив на комунікації в організаціях мають 
електронні засоби комунікацій. Інформаційні технологія 
стосується ресурсів, які використовує організація для 
менеджменту інформації, що потрібна для досягнення її цілей. 
Інформаційна технологія може використовувати комп’ютери, 
комп’ютерні мережі, телефони та інше устаткування. Є шість 
найпоширеніших видів інформаційних систем: 

 операційно-виконавча система – з її допомогою виконують 
рутинні та поточні операції; 

 інформаційна система менеджменту – збирає дані, 
організовує і систематизує їх у формі, зручній для менеджерів, а 
тоді забезпечує цих менеджерів інформацією, необхідною для їх 
роботи; 

 система підтримки рішень – автоматично знаходить, 
опрацьовує та підсумовує інформацію, необхідну для специфічних 
рішень; 

 адміністративна інформаційна система призначена для 
спеціальних потреб спрацювання інформації менеджерами 
вищого рівня; 

 інтернет-мережі – комунікаційні мережі, які діють у межах 
однієї організації; 

 експертні системи – створені за принципом визначення 
усіх можливостей «якщо-тоді», які стосуються конкретної ситуації 
[1, ст. 128]. 

Отже, комунікації є невід’ємним атрибутом процесу 
управління. Вони зв’язують окремі елементи організації в єдине 
ціле, даючи можливість координувати їх дії, аналізувати успіхи та 
невдачі, виправляти допущені помилки, доручати нові завдання 
тощо; з’єднують її із зовнішнім середовищем – дозволяють 
отримувати інформацію про стан ринку та поведінку на ньому 
суб’єктів господарювання, повідомляти партнерів по бізнесу і 
споживачів про свої наміри та впливати на їх поведінку. 

Удосконалювати системи інформаційно-комунікативного 
менеджменту на підприємстві має сучасна інформаційна 
технологія. Уже давно широко розповсюджений персональний 
комп’ютер як засіб акумуляції і подальшого поширення 
інформації. 

У сучасному діловому світі застосовують електронну пошту, 
Facebook Messenger, Viber, WhatsApp, Skype, Meet, Zoom, тощо – 
ефективні засоби зв’язку між людьми. Крім того, нові телефонні 
пристрої дають змогу одночасно контактувати з багатьма 
респондентами 
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Разом з тим, важливим сучасним засобом інформаційного 
забезпечення є відеозапис. Відеоконференції містять як виробничу 
управлінську, так і фінансову інформацію, чим дозволяють 
працівникам формувати власну думку про окремих керівників і 
організацію в цілому. Вони дозволяють обговорювати проблеми 
людям, які перебувають у різних місцях, зокрема на різних 
континентах. 

Таким чином, для ефективного функціонування будь-якої 
організації необхідно забезпечити належний інформаційно-
комунікативний процес. Створення ефективної, надійної 
системи обміну інформацією, яка б відповідала вимогам 
повноти, достатності, оперативності, гнучкості, – це одна із 
найскладніших проблем в організаціях. Тому цілком зрозуміло, 
що ефективно працюючий керівник – це керівник ефективний у 
менеджменті інформаційно-комунікаційних технологій 
організації.  
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Згідно з сучасними тенденціями, однією з ключових 
компетентностей будь-якого фахівця є володіння іноземною 
мовою. Завдяки цим знанням спеціаліст зможе опрацювати 
іноземні публікації,відвідати міжнародні конференції, семінари та 
форуми, поділитися досвідом з колегами з інших країн, знайти 
потрібну інформацію в інтернеті, більшість якої саме іноземною 
мовою. 

Вважається, що найкращі рішення передової практики в 
методиці та методології вивчення іноземної мови ті, які 
виявляються найбільш результативними в досягнені цілей, 
поставлених на основі аналізу індивідуальних потреб учнів в 
конкретній соціальній ситуації. Результативність методів залежить 
від мотивації і характеристики  даної групи студентів, а також від 
поточних технічних і кадрових можливостей [1]. 

Насправді зараз рідко можна потрапити на урок, 
побудований за принципами тільки однієї методики. В сучасному 

викладанні діє принцип Principal Eclecticism, який гармонійно 
поєднує елементи різних методик на різних етапах презентації й 
відпрацювання нового матеріалу. Сучасне викладання англійської 
мови поєднує такі методики:TBL (Task-based learning/навчання, 
що базується на завданнях), РРР (Presentation-Practice-
Production/Представлення-Практика-Продукування), Лексичний 
метод (Lexical Approach), Метод функцій (Functional Approach), 
Комунікативні методи (Communicative Approaches), Граматико-
перекладний підхід (Grammar-Translation Approach), TPR (Total 
Physical Response - Повне фізичне відтворення), Сугестивне 
відкриття (Guided discovery), Content-based learning (навчання, що 
базується на змісті), CLIL  (Content and Language Integrated 
Learning/ навчання мови через інтеграцію) [2]. 

Розглянемо лексичний підхід (Lexical Approach), одну з 
порівняно нових цікавих та ефективних методик, які дозволяють 
здобувачам освіти якісніше оволодіти новою, незнайомою для них 
мовою. Термін «лексичний підхід» був введений в 1993 році 
Майклом Льюїсом, який зауважив, що «мова складається з 
граматизованої лексики, а не лексикалізованої граматики» [4]. 

Суть його полягає в тому, що мова презентується у вигляді 
словосполучень, а не окремих слів. Замість запамʼятовування 

списків лексики, студенти вивчають загальновживані фрази. 
Передбачається, що вони зможуть розпізнавати з чужої мови і 
відтворювати готові словосполучення, відповідні до контексту. 
Основне завдання викладача в рамках лексичного підходу – 
правильний підбір граматичних та лексичних структур з текстів. 
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Слова та вирази в мові не існують самі по собі. Вони завжди 
вживаються в певному контексті, тому лексичний підхід сприяє 
більш глибокому розумінню їх значень та ефективному 
запам’ятовуванню. Варто зазначити, що застосування лексичного 
підходу в навчанні іноземної мови доповнює та поглиблює 
комунікативний підхід. Використання лексичного підходу 
дозволяє вільно оперувати великою кількістю найбільш часто 
вживаних фраз та виразів без граматичних і стилістичних 
помилок. Застосування лексичного підходу передбачає комплексне 
вивчення стійких словосполучень і груп слів, що часто 
використовуються разом; комбіноване вивчення граматичних 
структур та лексичних одиниць; можливість створення нових фраз 
на основі вже вивчених словосполучень; досягнення високої 
швидкості і природності мови; відсутність тривалих пояснень і 
легке запам’ятовування форм дієслів і їх значень; відпрацювання 
правильної вимови, необхідного темпу та ритму мови.  

Використовуючи лексичний підхід, викладач робить акцент 
на успішній комунікації замість граматичної бездоганності; 
використовує живі автентичні зразки англомовного мовлення; 
сприяє сприйняттю системи мови як єдиної цілісної системи; 
працює над одночасним запам’ятовуванням і відпрацюванням 
граматичної, лексичної і фонетичної структур; формує позитивний 
настрій, зниження ризику виникнення мовного бар’єру та боязні 
помилок. 

Наведемо приклад, як можна використовувати лексичний 
підхід у вивченні іноземної мови на уроці та яким чином перейти 
від вивчення окремих слів до словосполучень. Під час 
опрацювання тексту, просимо студентів знайти не просто 
дієслова, а й фрази. Працюючи з новою лексикою, створюємо нові 
словосполучення та вибираємо найпоширеніші (тут лексичний 
підхід наполягає на важливому моменті: словосполучення бажано 
брати саме в тому вигляді, в якому вони, швидше за все, будуть 

використані в мові, тобто ніяких something, somebody, somebody’s, 
зрозумілих лише викладачеві). Велика кількість слів в англійській 
мові є багатозначними. Намагаємося показати слово, яке 

вивчається, у всій багатогранності. Наприклад,meetможна не 
лише people(кого), а й in a café (де) і for a coffee (навіщо). Також 
корисно запам’ятовувати вирази зі словом, що вивчається, 

наприклад: meet a deadline–виконувати роботу вчасно, 
закінчувати до кінцевого строку. Такі фрази збагачують мовлення 
здобувачів освіти, роблять його більш живим. Таким чином, 
лексичний підхід дозволяє використовувати лексичну одиницю в 
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різних контекстах і абсолютно на всіх рівнях вивчення іноземної 
мови. 

Як показує досвід, не має одного ідеального методу. На 
практиці, в процесі викладання іноземної мови, об’єднуються і 
використовуються більшість методів. Нове бачення освіти має на 
меті створення мотиваційного середовища для здобувачів освіти у 
процесі вивчення іноземних мов. Тому, на сьогоднішній день, 
викладачам потрібно постійно вдосконалювати власні знання про 
методи навчання іноземних мов, впроваджувати у власну 
викладацьку практику новітні освітні концепції та йти в ногу з 
часом. 
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Процес формування та становлення глобального 
інформаційного суспільства потребує змін в системі 
документаційного забезпечення медичної галузі і відповідних змін 
професійних знань медичних працівників. Крім того, вчені все 
частіше у своїй діяльності відчувають необхідність використання 
нових можливостей, засобів та методів інформатики. 

Для подальшого розкриття складових системи 
документаційного забезпечення медичних закладів, зокрема 
структури і загальних властивостей наукової інформації, а також 
питань, пов’язаних зі збором, зберіганням, пошуком, переробкою 
та використанням інформації, необхідно визначити сучасні 
перетворення медичних комунікацій, виченням яких займається 
медична інформатика. Це стосується медицини, яка є унікальною 
галуззю науки і зумовлює міждисциплінарний характер 
формування Національної системи науково-медичної інформації 
(НМІ) на основі дисциплін соціологічно-комунікативного циклу. 

На сучасному етапі використання науково-інформаційних 
ресурсів у системі охорони здоровʼя вивчали: Н. Артамонова, 
Є. Горбань, І. Шелепенко, А. Уваренко; забезпечення науковими 
медичними бібліотеками України документаційного потенціалу 
медичної галузі – Р. Павленко, Г. Шемаєва, Н. Козлюк; значний 
внесок у розвиток медичної термінології зробили вчені Л. Петруха, 
О. Головко, О. Томашівська. 

Упродовж багатьох років провідні фахівці в галузі медичної 
інформації С. Багдасар’ян, Ю. Лісицина, Ю. Шилиніс, А. Уваренко, 
Ю. Дрешер використовували у своїх наукових працях поняття 
"медична інформація", "наукова медична інформація" та "медична 
інформатика" [1, с. 64].  

Вважається, що основними каналами розповсюдження 
наукової медичної інформації є наукові комунікації (НК). 

Своє бачення сутності наукових комунікацій представили в 
загальному вигляді О. Михайлов, О. Чорний, P. Гіляревський у 
фундаментальній монографії «Наукові комунікації та 
інформатика», де НК розуміють як: «сукупність процесів 
представлення, передачі та отримання наукової інформації в 
людському суспільстві, котрі складають основний механізм 
існування та розвитку науки» [3, с. 45]. Вони аналізують основні 
процеси наукової комунікації, куди увійшли діалоги вчених, 
відвідування ними лабораторій, виставок, усні виступи вчених, 
обмін листами та публікаціями, підготовка опису результатів 
дослідження до публікації, редакційно-видавничі та поліграфічні 
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процеси, розповсюдження наукових документів, бібліотечно-
бібліографічна та науково-інформаційна діяльність [3, с. 45–46].  

О. Мирська вважає, що «під системою НК слід розуміти 
сукупність всіх публікацій, можливостей, випадків, 
інституціональних угод, домовленостей та звичаїв, котрі прямо чи 
побічно впливають на обмін науковими повідомленнями між 
вченими» [2, с. 375]. До переліку НК увійшли всі види наукової 
літератури, книги, статті, реферативні огляди, бібліографічні 
додатки, індекси цитат, скликані наради, конференції, 
симпозіуми. 

А. Уваренко у 80-і р. надав аналіз історичного розвитку 
системи НК у медицині [4, с. 168]. 

З розвитком інформаційних технологій поступово медична 
інформатика трансформувалася з науково-інформаційної в 
медико-технічну наукову галузь. Тобто серед субʼєктів втілення 

медичної інформатики у наукові дослідження левову частку 
зайняли медичні дослідники. Вони більше звертали увагу на 
питання розробки систем автоматизації лікувальних та 
діагностичних процесів, створення бази даних онкологічних 
хворих та систем автоматизації процесами управління охороною 
здоровʼя. 

Тепер розвиток медичної інформатики характеризується 
появою нових напрямів, зокрема клінічної інформатики 
(використання інформаційних технологій для обробки та опису 
клінічних даних, госпітальні системи, компʼютерні технології у 

функціональній діагностиці та телемедицині), біологічної 
інформатики (використання інформаційних технологій для 
обробки біологічних даних та моделювання біологічних процесів) 
та фармакоінформатики (використання інформаційних технологій 
для збору інформації про побічні й небажані ефекти лікарських 
засобів, методичні підходи до створення фармакологічних баз 
даних, які вміщують інформацію про доведену ефективність, 
безпечність лікарських засобів, ефективність споживання 
лікарських засобів у встановлених добових дозах, класифікація 
ліків та ін.). Це обумовлено тим, що найефективніше поширення і 
використання медичних знань все частіше здійснюють за 
допомогою інформаційних технологічних засобів [6, с. 11]. 

Таким чином можна констатувати, що закономірності 
розвитку документаційного забезпечення наукової діяльності в 
медичній галузі є предметом вивчення саме наукової 
інформатики, а її обʼєктом – система наукової комунікації [5, 

с. 461], яка містить такі функціональні елементи: створювачі, тобто 
колективні і індивідуальні автори, видавництва та ін.; медичні 
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документи, їх потоки, фонди, масиви; споживачі медичної 
інформації (лікарі, науковці, фахівці, ординатори, медичний 
персонал та ін.); служби, установи, центри, що забезпечують 
комунікацію, зокрема бібліотеки, органи науково-технічної 
інформації та ін.; матеріально-технічні засоби, необхідні для 
здійснення наукової комунікації; спеціальні засоби і методи 
комунікаційних служб (методи бібліографічного опису, 
систематизації, аналітично-синтетичної обробки наукової 
літератури, інформування та ін.); кадри, персонал, обслуговуючі 
наукову комунікацію. 

Підсумовуючи, зазначимо наступне: становлення системи 
наукових комунікацій в галузі медицини характеризується появою 
нових напрямів, зокрема клінічної інформатики, біологічної 
інформатики, фармако-інформатики, що обумовлено поширенням 
використання медичних знань за допомогою інформаційних 
технологій. 
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У статті аналізується туристичні маршрути з відвідуванням музейних 
закладів у Горохівському районі Волинської області. Цей регіон накопичив 

достатній досвід, який слід запозичити працівникам обласної музейної 
мережі та ініціаторам розробки та реалізації туристичних програм. 

Ключові слова: Волинь, туристичний маршрут, музейні заклади, 
культурний туризм. 

 

The article analyzes tourist routes with visits to museum institutions in the 

Gorokhiv district of Volyn region. This region has accumulated sufficient 
experience, which should be borrowed from the staff of the regional museum 
network and the initiators of the development and implementation of tourism 

programs. 
Keywords: Volyn, tourist route, museum institutions, cultural tourism. 

 

Музейні заклади Волинської області є предметом огляду під 
час проведення екскурсій з туристами, тобто виступають 
об’єктами культурного туризму. Згідно з даними, наведених 
П. О. Троневичем і О. М. Карліною, нині існує вісім, не 
враховуючи Луцька, основних загальнооглядових та 
спеціалізованих туристичних маршрутів історичною Волинню [5]. 

Позитивним прикладом на Волині може слугувати 
Горохівщина, територією якої пролягло кілька маршрутів, що 
передбачають відвідування місцевих музеїв. До них належить 
туристичний маршрут Горохів–Цегів–Борисковичі–Брани–
Борочиче–Скригове протяжністю 46 км і тривалістю один–два дні 
[4, с. 25–26]. Він починається з міста Горохів – найвищого з 
географічної точки зору населеного пункту серед районних 
центрів і міст Волинської області. Перша писемна згадка про 
Горохів датується 1240 роком. Певну його площу, яка обіймає 
близько 500 га, займають два природозаповідні об’єкти: парк – 
пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, та 
урочище «Соснина». Місто має цікаву історію, багате 



Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи.  Випуск 9 

 

43 

різноманітними старовинними і новітніми архітектурними 
спорудами, об’єктами туристичної інфраструктури [4, с. 28]. 

Про минуле й сучасне Горохова розповідають матеріали 
районного народного історичного музею, створеного у 1967 році 
як музею революційної, бойової і трудової слави. У 1968 році йому 
було присвоєно звання народного. Наприкінці 1980-х років 
унаслідок втрати приміщення музей припинив діяльність і 
відновив роботу лише у 2000 році в новому приміщенні по вулиці 
Незалежності, 2а. Урочисте відкриття відбулося 24 серпня у день 
9-ої річниці незалежності України. Експозиція музею займає два 
поверхи будівлі та розміщена в семи залах. Історія представлена 
археологічними пам’ятками, нумізматичною колекцією, 
писемними документами, етнографічними матеріалами [4, с. 21–
22; 3; 1]. 

Наступним населеним пунктом туристичного маршруту є село 
Цегів, оскільки тут функціонує етнографічний музейний заклад, 
відкритий 27 вересня 2006 року – у Всесвітній день туризму. 
Музей знаходиться у двох кімнатах місцевого клубу. Музей у 
поєднанні з природним середовищем (поруч сад, ставок), церквою 
– пам’яткою архітектури – знайомить з кращими зразками 
духовної і матеріальної культури, побутом жителів українського 
села, творами місцевих майстринь-вишивальниць. Музейна 
експозиція демонструє еволюцію побуту жителів Цегова. У фондах 
зібрано етнографічні предмети: речі побуту селян кінця XIX–
початку XX ст., меблі, вишивки, килими, ікони тощо. Найцінніші 
експонати – ікони, яким уже близько 100 років – подаровані 
жителькою села Г. Воробець. У музеї представлено портрети 
односельчан – вояків Української повстанської армії, які загинули 
за волю і незалежність України. Портрети виконані на полотні у 
1940-х роках [4, с. 24]. 

Музей історії села в Скригові відкрито в 1991 році. У 
чотирьох залах за допомогою експонатів відтворена більш як 700-
літня історія населеного пункту. Експозиція висвітлює минувшину 
і сьогодення багатьох поколінь жителів Скригового. В основному 
фонді зберігаються речі побуту, знаряддя праці селян, особисті 
речі видатних земляків [4, с. 23]. 

Наступним маршрутом Горохівщиною у рамках культурного 
туризму є маршрут Горохів–Лобачівка–Смолява–Мерва–
Берестечко–Перемиль–Піски–Пляшева протяжністю 73 км і 
тривалістю один–два дні [4, с. 26–27]. Маршрут цікавий у будь-яку 
пору року. Під час проходження ним туристи побувають у 
Берестечківському історичному музеї, на священному місці 
Берестецької битви та у Національному історико-меморіальному 



Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи.  Випуск 9 

 

44 

заповіднику «Поле Берестецької битви» в селі Пляшева. 
Маршрут передбачає відвідання старовинного волинського 

міста Берестечка. Про нього відомо завдяки битві, яка відбулася 
неподалік у 1651 році між військами польського короля Яна 
Казимира II та українськими військами під проводом Богдана 
Хмельницького, союзником якого виступав кримський хан Іслам 
Гірей III. 

У 1961 році у Берестечку засновано історичний музей, який 
було відкрито у травні 1963 року. Експозиція Берестечківського 
народного історичного музею висвітлює визвольну боротьбу 
українського народу під проводом Богдана Хмельницького, і, 
зокрема, Берестецьку битву 1651 року. Представлено малюнок-
карту битви, гарматні ядра, речі з археологічних розкопок, що 
проводилися на місці битви під керівництвом відомого 
українського археолога І. К. Свєшнікова, світлини та ін. В 
експозиції представлені портрети соратників Богдана 
Хмельницького, картина А. Т. Полянського «Переправа козацько-
селянських військ через річку Пляшівку», копія картини 
М.І. Івасюка «Іван Богун у бою під Берестечком». У музеї зібрані 
світлини та документи з історії міста від часу його заснування і до 
сьогодні. Експонуються також археологічні знахідки доісторичної 
доби, ремісничі знаряддя праці, речі побуту. Спочатку музей 
розташовувався у приміщенні міської ради, згодом 17 березня 
2008 року відбулося урочисте відкриття музею у новому 
приміщенні по вулиці Шевченка, 2 [4, с. 22–23]. 

Доповнюють вищеперелічені подорожі Горохівщиною, які 
передбачають відвідування місцевих музеїв, пішохідні маршрути 
Гороховом (протяжність 3 км) та Берестечком (протяжність 10 км). 
Якщо туристи під час подорожі Берестечком забажають відвідати 
урочище «Монастирщина», де знаходяться братській могили 
козаків, які загинули в битві під Берестечком 1651 року, а також 
«Козакову яму» – місце загибелі останнього козака, то потрібно 
буде скористатися транспортом чи пройти ще 10 км [4, с. 27–28]. 

Отже, музеї Горохівщини на Волині можна розглядати як 
об’єкти культурного туризму, а також в якості суб’єктів – 
ініціаторами розробки та реалізації туристичних програм. В 
умовах активного розвитку культурного туризму необхідно 
розуміти потребу чіткої організацій та співпраці музеєзнавців та 
туристичної галузі, розширювати її горизонти та залучати більшу 
кількість музейних закладів для огляду їх збірок під час 
проведення Волинською областю туристично-екскурсійних турів. 
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Початок ХХІ століття відзначається стрімким розвитком 
комунікаційних та інформаційних систем. Серед основних 
тенденцій формування інформатизації суспільства, що стосується 
практично всіх сфер життєдіяльності, включаючи економіку, 
державне управління, науку, мистецтво, доречно відзначити 
стрімкий розвиток інформаційної мережі Інтернет.  

Розвиток комп'ютерної мережі Інтернет приводить до 
виникнення нових правових явищ, що відбивають специфіку її 
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діяльності. Одним з таких явищ є договори, укладені в 
електронно-цифровій формі. На сьогодні, розгляд питання про 
форму угод, укладених в електронному вигляді, є дуже актуальним 
і становить великий інтерес для дослідження. Електронна форма 
договору представляє собою вираження волі усіх учасників угоди 
шляхом складання електронного документа, що віддзеркалює 
зміст цієї угоди. 

Мета статті – коротко охарактеризувати особливості 
електронного документообігу. 

Серед науковців, які займались проблемами становлення 
електронної комерції та її правовим забезпеченням в сучасних 
умовах, можна виокремити таких дослідників, як: Д.Белла, 
О. Тофлера, І.Мелюхіна, В.Ємеліна, І.Алєксєєвої, І.Бачило, 
Н.Ващекіна, Т.Вороніної, В.Теріна, М.Швеця, В.Цимбалюка, 
В.Брижка, Р.Калюжного та ін. 

22 травня 2003 року були прийняті два важливі Закони – 
“Про електронний цифровий підпис” та “Про електронні 
документи та електронний документообіг”, що набули чинності 1 
січня 2004 року. 

Закон України “Про електронні документи та електронний 
документообіг” встановлює основні організаційно-правові засади 
електронного документообігу та використання електронних 
документів. Дія цього Закону поширюється на відносини, що 
виникають у процесі створення, відправлення, передавання, 
одержання, зберігання, оброблення, використання та знищення 
електронних документів. 

Відносини, повʼязані з електронним документообігом та 

використанням електронних документів, регулюються 
Конституцією України, Цивільним кодексом України, законами 
України “Про інформацію”, “Про захист інформації в 
автоматизованих системах”, “Про державну таємницю”, “Про 
звʼязок”, “Про обовʼязковий примірник документів”, “Про 

Національний архівний фонд та архівні установи”, цим Законом, а 
також іншими нормативно-правовими актами. Кабінет Міністрів 
України та інші органи виконавчої влади в межах повноважень, 
визначених законом, реалізують державну політику електронного 
документообігу. 

Державне регулювання у сфері електронного документообігу 
спрямовано на: 

 реалізацію єдиної державної політики електронного 
документообігу; 

 забезпечення прав і законних інтересів субʼєктів 

електронного документообігу; 
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 нормативно-правове забезпечення технології оброблення, 
створення, передавання, одержання, зберігання, 
використання та знищення електронних документів. 
У Законі України “Про електронні документи та електронний 

документообіг” подано визначення електронного документа. Це 
документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних 
даних, включаючи обовʼязкові реквізити документа. 

Склад та порядок розміщення обовʼязкових реквізитів 

електронних документів визначається законодавством. 
Електронний підпис є обовʼязковим реквізитом електронного 

документа, який використовується для ідентифікації автора 
та/або підписувача електронного документа іншими субʼєктами 

електронного документообігу. Накладанням електронного підпису 
завершується створення електронного документа. У разі 
надсилання електронного документа кільком адресатам або його 
зберігання на кількох електронних носіях інформації кожний з 
електронних примірників вважається оригіналом електронного 
документа. 

Якщо автором створюються ідентичні за документованою 
інформацією та реквізитами електронний документ та документ 
на папері, кожен з документів є оригіналом і має однакову 
юридичну силу. Юридична сила електронного документа не може 
бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму. 
Копія такого документа засвідчується у порядку, встановленому 
законом. Копією документа на папері для електронного документа 
є візуальне подання електронного документа на папері, яке 
засвідчене в порядку, встановленому законодавством. 

Електронний документ не може бути застосовано як оригінал: 
1) свідоцтва про право на спадщину; 
2) документа, який відповідно до законодавства може бути 

створений лише в одному оригінальному примірнику, крім 
випадків існування централізованого сховища оригіналів 
електронних документів; 

3) в інших випадках, передбачених законом [1]. 
Відправлення та передавання електронних документів 

здійснюються автором або посередником в електронній формі за 
допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, 
інформаційно-телекомунікаційних систем або шляхом 
відправлення електронних носіїв, на яких записано цей документ. 

Сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, 
передавання, одержання, зберігання, використання та знищення 
електронних документів, які виконуються із застосуванням 
перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням 
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факту одержання таких документів називається електронним 
документообігом (обігом електронних документів). 

У Законі України “Про електронні документи та електронний 
документообіг” чітко визначені умови одержання електронного 
документу, перевірки його цілісності, зберігання та архіви 
електронних документів. 

Необхідно відмітити, що при зберіганні електронних 
документів обовʼязкове додержання таких вимог: 

1. Інформація, що міститься в електронних документах, має 
бути доступною для її подальшого використання. 

2. Має бути забезпечена можливість відновлення 
електронного документа у тому форматі, в якому він був 
створений, відправлений або одержаний. 

3. У разі наявності має зберігатися інформація, яка дає змогу 
встановити походження та призначення електронного документа, 
а також дату і час його відправлення чи одержання [1]. 

Виходячи з викладеного вище можна стверджувати що, для 
активного впровадження електронного документообігу необхідно: 

 максимально гармонізувати вітчизняне законодавство 
про електронний документообіг з міжнародним, зокрема з 
європейським; 

 законодавчо закріпити юридичну самостійність 
електронного документа. 

Розвиток та широке впровадження в життя такого елемента 
сьогодення як електронний документообіг є обов’язковим 
елементом формування інформаційної культури суспільства.  

 

Список використаних джерел: 
1. Закон України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-ІV. URL: https:// 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text (дата звернення: 10.11.2021). 

 

УДК 614.215:005.56(477.82) 

Оксана Бугайчук, Надія Конон, 
Луцький інститут розвитку людини  

Університету «Україна» 
 

СКЛАД ТА ПРИЗНАЧЕННЯ КАДРОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
 
У статті досліджується організація діяльності з формування і ведення 

кадрової документації на підприємстві, в умовах прийняття нових законів, 

національних стандартів. Особлива увага звертається на досвід кадрової 
роботи Комунального підприємства «Санаторій матері та дитини ”Пролісок“». 



Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи.  Випуск 9 

 

49 

Ключові слова: кадрова документація, електронні трудові книжки, 
атестація, трудова діяльність, організаційно-розпорядча документація. 

 
The article examines the organization of activities for the formation and 

maintenance of personnel documentation at the enterprise, in the adoption of 
new laws, national standards. Particular attention is paid to the experience of 
personnel work of the Municipal Enterprise «Sanatorium of Mother and Child 

«Snowdrop»». 
Keywords: personnel documentation, electronic employment records, 

certification, employment, organizational and administrative documentation. 

 

Кадрове діловодство  один із напрямків успішної діяльності 
підприємства. Адже від високоосвіченого, ефективного та 
якісного складу працівників, можна чекати високих результатів. 

Роботодавець зобов’язаний вести кадрову документацію, за 
відсутності кадрових документів практично неможливо довести 
під час перевірки факт, що роботодавець виконує всі вимоги 
трудового законодавства. 

Напрямки організації та ведення кадрового діловодства: 
1. Облік особового складу підрозділів та підприємства.  
2. Формування, оформлення, ведення особових справ 

працівників, керівного складу. 
3. Підготовка, передача на розгляд адміністрації документів з 

особового складу: накази про прийом, переведення, звільнення 
працівників, заохочення, догани тощо. 

4. Формулювання та видача наказів, атестаційних листків, 
характеристик-відгуків, інших кадрових документів для 
проведення атестації персоналу. 

5. Підведення підсумків, підготовка звітної документації, 
статистичних довідок відносно проведення змін у чисельності та 
складу штатних структур. 

6. Розгляд питань підвищення освітнього, професійного рівня 
працюючих, шляхом навчання у вищих навчальних закладах, 
коледжах, училищах, підготовки, перепідготовки, підвищення 
кваліфікації працівників на курсах, семінарах, майстер-класах 
тощо. 

7. Планування і розробка документації про зарахування 
працівників до резерву кадрів, на заміщення вакантних посад. 

8. Облік та реєстрація надходження документів, що 
стосуються особового складу підприємства, контроль за їх 
використанням. 

9. Формування, підготовка, передача в органи соціального 
забезпечення пенсійних справ працівників. 
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10. Підготовка сучасної, професійної системи обліку та 
організації зберігання документів з кадрів для передачі їх в архів 
на зберігання. 

11. Комплексна механізація та автоматизація 
документування інформації з особового складу, яка може 
здійснюватися за рахунок впровадження систем 
автоматизованого управління на основі ЕОМ чи за рахунок засобів 
організаційної техніки та оперативної поліграфії. 

Суть Закону України від 05.02.2021 року № 1217-IX «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку 

трудової діяльності працівника в електронній формі»  
запровадити електронний облік трудової діяльності працівників 
[2]. 

Головні переваги документального оформлення 
персоналунаступні: 

 чітке визначення видів дій, які мають здійснюватися 
для досягнення цілей організації; 

 досягнення ясності в розумінні проблем керівництва 
кадрів; 

 спонукання до співробітництва координацією діяльності 
між різними структурними підрозділами; 

 уніфікованість та послідовність у прийнятті кадрових 
рішень; 

 використання встановлених стандартів у різних 
ситуаціях управління персоналом; 

 сприяння децентралізації влади, що поліпшує виробничі 
відносини; 

 сприяння розвитку навчання та кадрового 
менеджменту; 

 переконання працівників у «добрій волі» компанії; 

 інформування працівників про правила, якими вони 
мають керуватися; 

 зміцнення моралі та поліпшення загальних відносин [3, 
с. 9]. 

01 вересня 2021 року набув чинності Національний стандарт 
ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. 
Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. 
Вимоги до оформлення документів». Сферою застосування ДСТУ 
4163:2020, на відміну від ДСТУ 4163:2003, є організаційно-
розпорядчі документи. Стандарт визначає склад і зміст постійної 
інформації реквізитів для організаційно-розпорядчих документів 
незалежно від носія інформації : чи паперовий, чи електронний. 
Кадрова служба КП «Санаторій матері та дитини ”Пролісок“». 
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Ретельно вивчила зміни і нововведення, які застосовує зараз у 
практичній в кадровій діяльності [1]. 

Кадрове діловодство визначається як діяльність, що охоплює 
питання документування та організацію роботи з документами 
щодо особового складу підприємства з питань приймання, 
переведення, звільнення, обліку працівників тощо. Зокрема, на 
Комунальному підприємстві «Санаторій матері та дитини 
”Пролісок“» працевлаштовані 128 чоловік з них: 93 жінки та 35 

чоловіки. Склад колективу за освітнім рівнем: вища освіта  26 

чол., середня спеціальна  41 чол., професійно-технічна  45 чол., 

середня 16 чол. 
Адміністрація КП «Санаторій матері та дитини ”Пролісок“» 

планує і постійно працює над якісним складом колективу. Так на 

заочній формі підвищують фаховий рівень  9 чоловік у 
навчальних закладах. 

За стажем роботи: до 5 років  67 чол., до 10 років 15 чол., 

15 і більше  46 чоловік.  
Особливу увагу звертає адміністрація на зайнятість і 

працевлаштування осіб з інвалідністю, адже це є обов’язковим для 
кожного роботодавця. 

Однак перед тим, як оформлювати трудові відносини з 
такими особами, враховую, що згідно із ч. 6 ст. 24 КЗпП 
забороняється укладати трудовий договір із громадянином, якому 
згідно з медичним висновком запропонована робота є 
протипоказаною за станом здоров’я. Для підтвердження факту 
інвалідності кандидат на посаду повинен пред’явити відповідний 
документ, що містить рекомендації щодо умов і характеру роботи, 
яку він може виконувати. Так, на Комунальному підприємстві 
«Санаторій матері та дитини ”Пролісок“» влаштовано 9 осіб з 
інвалідністю. 

Отже, облік кадрів ведеться на підприємствах, в установах, 
організаціях усіх форм власності, які мають право самостійно 
здійснювати прийняття та звільнення працівників. Обліку 
підлягають працівники всіх категорій незалежно від характеру 
роботи чи посади. 
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У наш час бібліотеки – це не тільки сховища паперових 

документів (книг, періодичних журналів та ін.), а й власники 
нових електронних ресурсів. Проте, на відміну від традиційних, 
паперових фондів, які створюються повільніше, електронні 
ресурси створюються значно швидше. І вже сьогодні виникає 
проблема не їх накопичення, а їх зберігання та спільного 
використання. Сьогодні Інтернет дає можливість створити 
бібліотеку нового типу – віртуальну бібліотеку, де читач знаходить 
не тільки те, що складає фонд бібліотечного сховища в 
електронному вигляді, але й має змогу отримати інформацію із 
будь-якої бібліотеки світу. 

Питання створення корпоративних електронних каталогів, 
формування електронних бібліотек на основі повнотекстового 
розширення електронних каталогів, питання пошукової навігації 
електронного каталогу бібліотеки розглянуто в працях таких 
учених, як І. Антоненко, О. Баркова[1], К. Лобузіна, А. Клочок [2], 
Г. Шемаєва[4] та ін. Аналізу особливостей функціонування 
електронних каталогів, поданих на сайтах університетських 
бібліотек, присвячено праці Т. Луцишиної[3]. 

Провідним напрямом модернізації бібліотечної справи є її 
інформатизація: впровадження і розвиток в бібліотеках нових 
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інформаційних технологій, формування і використання електронних 
ресурсів, впровадження мультимедійних технологій, розвиток мережевої 
взаємодії бібліотек, підключення до всесвітньої мережі Інтернет. Це 
призводить до створення нових структурних підрозділів, змін 
функціональних обов’язків працівників, залучення спеціалістів з різних 
галузей знань. Тому перед бібліотекарями постає необхідність освоєння 
нових знань та вмінь. 

Нині в умовах інформатизації й впровадження засобів 
автоматизації у бібліотеках, архівах, музеях та в інших закладах 
документно-інформаційних комунікаційних системах відбувається 
консервація традиційних карткових каталогів, натомість 
створюються електронні каталоги, які відрізняються великою 
швидкістю, багатоаспектністю здійснення пошуку. Електронними 
каталогами можуть користуватися одночасно багато користувачів. 
Внутрішня електронна система розробляється бібліотекою 
самостійно, що дозволяє їй поповнювати електронну бібліотеку, 
розробляти додатковий функціонал, інтегрувати її з іншими 
інформаційними системами. 

Комп’ютеризовані бібліотечні процеси мають низку переваг 
над традиційними:  

 при одноразовому опрацюванні документа можливе 
багаторазове чи багатоаспектне його використання,швидкість і 
зручність пошуку та передачі інформації,економічність;  

 повніше задовольняються інформаційні запити 
користувачів бібліотеки, оскільки інформація отримується 
незалежно від часу і місця її знаходження;  

 суттєво збільшується оперативність надання 
користувачам необхідної інформації;для більшості користувачів 
електронна форма є єдиною можливістю отримати потрібний 
документ;  

 формується новий імідж бібліотеки, яка надає 
інформацію не лише у друкованому вигляді, але й на 
нетрадиційних носіях,зростає соціальне значення бібліотечної 
діяльності;  

 підвищується рівень інформаційної культури та 
комп’ютерної грамотності, як користувачів, так і бібліотекаря, а це 
має не лише прикладну користь, а й ширше значення, оскільки 
людина з високим рівнем інформаційної культури легше 
орієнтується в мінливому світі, не боїться новацій, змін [2, с. 9]. 

У плані програмного забезпечення бібліотеки активно 
використовують мови програмування FoxPro, HTML, SQL, 
операційні системи DOS, Microsoft Windows, Solaris, FREEBSD, 
Linux і основні програмні продукти для цих операційних систем 
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(текстові і графічні редактори, електронні таблиці й ін.). Сучасний 
ринок програмних засобів надає широкий вибір прикладних 
бібліотечних програм, програмного забезпечення АБІС. Для 
програмного забезпечення бібліотечної технології провідне місце 
належить: російським АБІС «ІРБІС», «МАРК», «МАРК-SQL»; LIBER 
французької фірми Relais Informatique Internatinal; ALEPH 
ізраїльської фірми EXLIBRIS; «УФД/Бібліотека» ‒ виробник 

Український Фондовий Дім. 
У нашій країні проблема вибору ускладнена відсутністю 

незалежної професійної експертизи прикладного програмного 
забезпечення, адміністративним лобіюванням інтересів окремих 
розробників або власників програмних засобів; хронічним 
недофінансуванням бібліотек. Як наслідок, проблема сумісності 
програмного забезпечення бібліотечної технології не менш 
актуальна, ніж уніфікація її лінгвістичних засобів. 

Систему «УФД/Бібліотека», що забезпечує автоматизацію 
основних виробничих циклів бібліотеки, створено Українським 
фондовим домом на базі сучасних технологій і стандартів обробки 
та передачі інформації. До основних функціональних можливостей 
відносяться: обмін записами з іншими бібліотеками у форматі 
USMARC; забезпечення захисту інформації за рахунок процедури 
реєстрації користувача на сервері з визначенням його 
повноважень в залежності від групи; розподіл електронного 
каталога та тематичних каталогів за «власниками» ‒ групами 

користувачів з визначенням прав доступу інших користувачів до 
цих каталогів.Функції системи: комплектування; каталогізування; 
багатоаспектний пошук; видача документів; МБА; підтримка 
технологій роботи зі штрихкодами; підтримка доступу до 
електронного каталога в мережі Інтернет.Система відзначається 
великою функціональністю й гнучкістю та зручним графічним 
інтерфейсом. Визначною рисою системи є поєднання всіх функцій 
в одній клієнтській оболонці, доступ до яких регулюється в 
залежності від реєстраційного імені користувача [3, с. 20]. 

Система автоматизації бібліотек ІРБІС-32 є типовим 
інтегрованим рішенням щодо автоматизації бібліотечних 
технологій і призначена для використання в бібліотеках будь-якого 
типу й профілю. Система цілком відповідає міжнародним 
вимогам, пропонованим до подібного роду систем, і підтримує усі 
вітчизняні бібліографічні стандарти й формати. Система дозволяє 
описувати усі види видань. Інтерфейси системи максимально 
наближені до потреб користувача і легко освоюються. 

ІРБІС орієнтована на роботу в локальних обчислювальних 
мережах будь-якого типу без обмеження кількості користувачів за 
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умови, що клієнтською платформою є Windows 95/98/2000NT і 
забезпечується доступ до файл-серверу. Система цілком сумісна з 
міжнародними форматами UNIMARC і USMARC на основі засобів 
двосторонньої конверсії даних. Система також підтримує 
Російський комунікативний формат RUSMARC та Український 
комунікативний формат UKRMARC. Система дозволяє створювати 
й підтримувати будь-яку кількість баз даних, що складають ЕК  
або проблемно-орієнтовані бібліографічні бази даних [1, с. 42]. 

Таким чином, електронні технології дозволяють комплексно 
підходити до розв’язання інформаційних завдань, а користувач 
одержує повний комплект різноманітних інформаційних матеріалів. 
Оскільки мережа Інтернет дає можливість поширювати діяльність 
за межами бібліотеки, необхідно інформувати громадськість про 
значущість бібліотеки та показати на конкретних прикладах 
позитивний вплив їхньої діяльності на життя окремих людей і цілих 
громад, просувати імідж сучасних установ, послуги яких 
відповідають потребам сьогодення та підлаштовуються під потреби 
і запити читачів та громад. 
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The article examines the organization of project activities of libraries, the 

formation on the basis of this intensification of their mass work, attracting new 
users, in terms of preparation and adoption of new laws, national standards. 

Keywords: project activity, library transformation, project concept, project 
management. 

 
Глобальні виклики сьогодення впливають на функціонування 

бібліотек, що позначається пошуком та освоєнням сучасних 
напрямів діяльності, вибором нових форм і методів. Бібліотеки 
намагаються підвищувати якість своєї діяльності у різних 
аспектах, активно займаються програмно-проєктною роботою, 
підготовкою (плануванням), організацією, мотивацією та 
управлінням проєктами [3, c. 17–20]. 

«Трансформація бібліотек вищої школи відбувається за 
рахунок зміни їхніх інформаційних функцій, акумулювання 
зовнішніх та створення власних баз даних, надання доступу до 
національних і світових мереж, створення потужної електронної 
бібліотеки. Саме проєктна діяльність є креативною рушійною 
силою інноваційного розвитку, що дозволяє генерувати свіжі ідеї і 
втілювати їх у життя, забезпечувати реорганізацію та 
модернізацію бібліотек на новій реформаторській хвилі», – 
підкреслює Великосельська О. М., головний бібліотекар наукової 
бібліотеки Хмельницького національного університету в праці 
«Проєктна діяльність наукової бібліотеки Хмельницького 
національного університету як фактор формування творчого 
потенціалу студентів» [2]. 

Загалом проєктна робота складається з таких основних етапів: 

 розробка концепції проєкту; 

 підготовка персоналу бібліотеки до участі в реалізації 
проєкту, тобто забезпечення позитивного ставлення 
працівників до нововведення, створення творчої атмосфери 
для успішного виконання завдань проєкту; 

 передпроєктний аналіз; 

 планування та оформлення проєкту документа; 

 управління, контроль та регулювання робіт за проєктом; 

 завершення, аналіз результату та оформлення звітного 
документа; 

 розповсюдження результату проєкту та його подальший 
розвиток. 

Проєкт починається з осмислення ідеї, визначення 
спрямованості, осіб або установ, які отримають користь від його 
реалізації. До цього слід подолати наявні протиріччя, вирішити 
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проблемні ситуації, наприклад, з метою покращення доступу 
користувачів до інформації та культурного надбання. 

Уточненню ідеї проєкту сприяє збирання інформації та 
проведення всебічного передпроєктного аналізу, що потребує від 
бібліотечних фахівців навичок і знань системного аналізу, методів 
планування, мотивації, застосування принципів проєктного 
менеджменту. Використання комплексу методів аналізу реального 
внутрішнього стану та потенціалу бібліотеки, навколишнього 
середовища по відношенню до бібліотеки сприяють 
обґрунтуванню необхідності реалізації проєкту, детальному 
плануванню, передбаченню бюджету на його впровадження [1, c. 
17]. 

Проєктна діяльність бібліотеки, яка є окремою структурною 
одиницею, ставить за мету обов’язкове залучення додаткових 
фінансових коштів, благодійних фондів, громадських організацій, 
меценатів, спонсорів Це, перш за все, можливість підвищення 
професійного рівня фахівців, розширення творчої активності як 
бібліотекарів, так і користувачів. 

Проєктна діяльність – робота на імідж, позиціонування 
бібліотеки. 

Широкого використання у проєктній діяльності набув метод 
SWOT-аналізу, спрямований на аналіз внутрішнього стану 
організації, її сильних, слабких сторін та зовнішнього середовища 
– можливості та загрози. SWOT-аналіз діяльності бібліотеки як 
метод управління підвищує ефективність її роботи. Фактори 
аналізу зовнішнього середовища можуть стосуватися як діяльності 
бібліотеки, її місця розташування, зв’язків з іншими бібліотеками, 
інститутами, університетами, громадськістю тощо, так і 
економічних та соціальних умов, реальних та потенціальних 
конкурентів бібліотеки, які надають інформаційні послуги, їх 
технологічного рівня тощо. Цей метод допомагає оцінити всю 
роботу, окремі напрями та процеси, визначити якісні зміни, 
своєчасно виявити прогресивні та небажані тенденції, провести 
підсумки та прийняти рекомендації для покращення діяльності, 
визначити сильні та слабкі сторони, можливі загрози, намітити 
перспективні плани розвитку [1, c. 17–19]. 
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Порушується питання формування іміджу бібліотеки за допомогою 
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The issue of forming the image of the library with the help of social 
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Сучасне становище бібліотек в інформаційному середовищі 
змушує активізовувати зусилля у напрямку популяризації своїх 
інформаційних продуктів і послуг, актуалізації їх значущості і 
суспільної ролі, формування і зміцнення позитивного іміджу. 

Із розвитком технічного прогресу та інформаційних 
технологій користувачі бібліотеки набагато менше користуються 
фізичними ресурсами. Це вимагає від сучасних бібліотек змін у 
формі та змісті інформаційно-бібліотечної роботи, а також цілей та 
стратегічних перспектив розвитку. 

Бібліотеки змушені створювати власну нішу серед 
різноманітних цифрових джерел інформації для користувача, що 
знаходить своє втілення через впровадження нових форм 
бібліотечного обслуговування. 

Одна із форм масової комунікації в інтернеті – соціальні 
медіа. Вони мають великий потенціал для формування 
позитивного іміджу сучасної бібліотеки. Це зумовлює актуальність 
дослідження особливостей формування іміджу сучасної бібліотеки 
за допомогою соціальних медіа. 

В останні роки питання впровадження концептуальних засад 
інтернет-маркетингу у бібліотечно-інформаційну діяльність 
активно досліджують як вітчизняні, так і зарубіжні науковці, а 
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певні теоретичні здобутки сьогодні успішно застосовують у 
практичній діяльності бібліотек.  

У межах бібліотекознавства окремі маркетингові інструменти 
(вебсайти бібліотек, сторінки у соціальних медіа та ін.) вивчають 
такі науковці, як Г. Булахова, Т. Гранчак, М. Кейсі та 
Л. Савастинюк, О. Мар’їна, С. Ростовцев, М. Самсонов, 
В. Струнгар, А. Тарасевич, Л. Філіпова та ін.  

Формування позитивного іміджу є пріоритетним напрямком 
діяльності сучасної бібліотеки. Під іміджем бібліотеки розуміють 
цілеспрямовано сформований емоційний образ, що існує у масовій 
свідомості, і який визначається ставленням суспільства до 
бібліотеки, її послуг і ресурсів [11]. 

Імідж бібліотеки є загальним уявленням про бібліотеку, що 
формується упродовж тривалого часу. У повсякденній практиці 
можливе паралельне існування різних іміджів, таких як: ідеальний 
– уособлення напряму руху; дзеркальний – бачення працівниками 
репутації бібліотеки, її привабливості для користувачів; реальний – 
відображає дійсне ставлення різних груп громадян до бібліотеки, 
їх задоволеність якістю обслуговування, розуміння значення 
бібліотеки для користувачів [1]. 

Із розвитком інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 
люди набагато менше використовують фізичні ресурси. Це 
вимагає від сучасних бібліотек змін у формі та змісті 
інформаційно-бібліотечної роботи, а також цілей та стратегічних 
перспектив розвитку. 

Інтернет-маркетинг є новим напрямом у сучасній концепції 
маркетингу. Комплексний інтернет-маркетинг уособлює сукупне 
використання всіх можливих каналів реклами і просування 
ресурсів у мережі Інтернет. Сьогодні – це найефективніший вид 
маркетингу, що має ряд переваг перед традиційним, зокрема: 
одночасне охоплення численної інтернет-аудиторії без обмеження 
за статусом, професійною приналежністю, віковою категорією 
тощо; можлива дистанційна взаємодія з існуючими та 
потенційними користувачами; відсутність часових обмежень тощо 
[10, с. 92]. 

Упровадження сучасних маркетингових та інформаційних 
технологій у діяльність бібліотеки зумовило потребу у використанні 
системи інструментів маркетингових інтернет-комунікацій. 
Інтернет-маркетинг – це основа та ефективна система управління 
сучасною бібліотекою. Розширення доступу до ІКТ і загального та 
дешевого доступу до мережі Інтернет є однією зі стратегічних 
цілей розвитку бібліотек [6]. 
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Завдяки використанню інтернет-технологій, бібліотека 
забезпечує цілодобовий доступ користувачів до інформації. Вона 
забезпечує відкритий доступ для усіх категорій користувачів: з 
урахуванням гендерної рівності, осіб з особливими потребами 
тощо [4, с. 15]. 

Сьогодні соціальні медіа є одним із найефективніших засобів 
популяризації інформації, за допомогою яких можна привернути 
увагу користувачів різного віку. Існують різні тлумачення поняття 
«соціальні медіа» (англ. «social media»): 

1) нові форми спілкування виробників контенту з його 
споживачами; 

2) група Інтернет-додатків, що базується на ідеологічній і 
технологічній основі Web 2.0, які уможливлюють створення та 
обмін контентом, який сформовали користувачі; 

3) вид мас-медіа, який має ряд переваг перед іншими 
різновидами (оперативність, лабільність, доступність, ємність, 
інтерактивність) та апелює до певної соціальної спільноти [5]. 

Л. Шестьоркіна соціальні медіа трактує як інтерактивний 
спосіб доставки інформації, який одночасно є засобом комунікації 
та майданчиком для спілкування і обміну контентом, де 
комунікативним джерелом виступає мережа Інтернет, а їх 
основними характеристиками є універсальність, інтерактивність, 
доступність, мобільність та комунікативність [12, с. 109–110]. 

Сфера використання соціальних медіа постійно 
розширюється, відбувається активний пошук шляхів їх 
практичного застосування не лише для бізнес-завдань чи 
організації дозвілля, а й для потреб науки й освіти [7, с. 69]. 

Сьогодні українські бібліотеки теж присутні на просторах 
онлайн-осередків, адже це уможливлює їх просування та 
формування позитивного іміджу. Особливістю соціальних медіа є 
те, що вони відкривають можливість для необмеженої часом, 
відкритої комунікації бібліотеки та користувачів у рамках 
платформ, що об’єднують людей за спільними інтересами. Це 
сприяє формуванню цільової аудиторії, на яку безпосередньо 
спрямована робота бібліотеки. 

Користувач, який залучений у соціальних медіа до 
безпосередньої взаємодії із бібліотекою, відчуває свою значимість. 
Між сторонами створюється ефект партнерства, що сприяє 
тіснішій співпраці. Відкритий доступ до соціальних медіа дозволяє 
бібліотеці спілкуватися не тільки з цільовою аудиторією, а й з 
іншими категоріями осіб. 

Соціальні медіа дають можливість розміщувати різноманітну 
інформацію: текстову, фото-, відео-, аудіоматеріали. За допомогою 
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них бібліотечні працівники та користувачі можуть спілкуватися, 
додавати коментарі, висловлювати власну думку, ділитися 
враженнями. Також у соціальних медіа бібліотека може проводити 
масові опитування користувачів.  

Соціальні медіа дозволяють:  
- досліджувати, аналізувати й оцінювати потреби 

користувачів;  
- вивчати їх думку щодо бібліотечного обслуговування, 

отримувати конкретні пропозиції;  
- доводити до відома користувачів нову корисну інформацію;  
- підтримувати зворотній зв’язок із користувачами, постійно 

взаємодіяти із ними;  
- популяризувати бібліотеку [10, с. 90–93].  
Таким чином, соціальні медіа мають достатній потенціал для 

забезпечення ефективного бібліотечного інтернет-маркетингу. До 
них найчастіше відносять соціальні мережі, блоги, підкасти, веб-
сайти, інтернет-форуми, електронні та онлайн продукти. 

Висновки. Діяльність сучасної бібліотеки має відповідати 

мінливим запитам користувачів і вимогам часу. Для формування 
позитивного іміджу необхідно вчитись сповна використовувати ті 
можливості, що відкривають соціальні медіа, бути готовими до 
нових тенденцій у спілкуванні та поширенні інформації. Однак, 
для забезпечення максимальної ефективності, це потрібно 
здійснювати на постійній основі. 
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ДОКУМЕНТНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕК 

Документний ресурс бібліотек є універсальними за змістом і 
загальнодоступними. Як основа бібліотечних фондів вони виконують важливі 

соціальні функції, забезпечують еволюцію людства і становлять 
інтелектуальне багатство фондів бібліотек. Зважаючи на це, дослідження ДР 

бібліотек є актуальним. 
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Document resource libraries are universal in content and publicly 

available. As the basis of library funds, they perform important social functions, 
ensure the evolution of mankind and constitute the intellectual wealth of library 
funds. In view of this, the research of DR libraries is relevant. 
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Документний ресурс (далі – ДР) – це основа одержання, 
зберігання, використання і поширення інформації в суспільстві. 
Упровадження сучасних інформаційних технологій, 



Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи.  Випуск 9 

 

63 

вдосконалення засобів документування і розповсюдження 
інформації постійно розширюють документне середовище і 
збагачують ДР суспільства.  

ДР бібліотек вивчали такі учені, як Т. Долбенко, Ю. Горбань, 
С. Лісіна, Л. Чередник та ін. Як зазначає автор підручника 
«Документні ресурси» С. Лісіна, термін «документні ресурси» 
означає величезну кількість конкретних ресурсів, виокремлених за 
певною ознакою: ДР бібліотек, ДР архівів, електронні ДР [5, с. 10]. 

Основою роботи будь-якої бібліотеки є ДР, що утворюють 
бібліотечний фонд. Під ДР розуміють єдність потоку і масиву 
документів, що відображають процеси та результати усіх сфер 
цілеспрямованої діяльності людини [8]. 

Рух документів під час їх виробництва, розповсюдження та 
використання у суспільстві створює документний потік (далі – ДП). 
ДП є сукупністю розподілених у часі і просторі документів, що 
рухаються комунікаційними каналами від тих, хто їх створює і 
виробників до користувачів. 

Документними фондами (далі – ДФ) є стаціонарні 
систематизовані, споряджені довідково-пошуковим апаратом 
сукупності документів, які комплектуються відповідно до завдань 
документної системи з обслуговування користувачів 
документованою інформацією.  

Документні потоки, масиви та фонди утворюють ДР – 
сукупність документів, підготовлених для ефективного їх 
використання членами суспільства [5, с. 10]. 

Існують різні класифікації ДР. За суб’єктами, що створюють 
ДР, їх поділяють на: національні; державні; органів місцевого 
самоврядування; юридичної особи (установи, організації, 
підприємства); громадського об’єднання. За масштабом ДР 
класифікують на: персональні, локальні, регіональні, національні, 
глобальні [2]. 

За ступенем організованості ДР може бути жорстко 
впорядкованим або невпорядкованим. Перші є 
високоорганізованими ДР, що мають статус документного фонду 
(музеї, архіви, бібліотекитощо), а другі – це ресурси, що 
залишаються на стадії документного масиву (бухгалтерія, 
канцелярія, відділ кадрів). 

За місцем створення та специфікою функціонування ДР 
поділяють на: 

1. Генеративні, що виникають на стадії створення 
документів. Власне, це, весь масив документів, які є в суспільстві, 
та які беруть участь у соціальних комунікаціях. Ці ресурси 
створюють автори, установи, організації, книговидавці та ЗМІ. 
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2. Транзитні – цересурси, щопересилаються, 
транспортуються, ретранслюються з одного пункту до іншого, у 
першу чергу, із пунктів їх виникнення до пунктів доставки. Вони 
рухаються, тому утворюють документний потік. Канали передачі 
таких ресурсів: пошта, книжкова торгівля тощо. 

3. Термінальні ДР є закінченими ресурсами, які збираються у 
пунктах обробки, переробки, збереження. Вони становлять 
документний масив, документний фонд.  

Формування ДФ – це створення, постійне оновлення, 
розвиток та належну його підтримку в працездатному стані. Якщо 
він сформований правильно, то його основні характеристики, як 
зазначають у своїй роботі українські науковці, відповідають 
завданням бібліотечної установи, частиною якої вони є, та 
інформаційним потребам її користувачів [3]. 

Формування ДФ є сукупністю процесів, спрямованих на 
створення і розвиток бібліотечного фонду, що складається з 
комплектування, організації та управління фондом, а також 
виключення творів друку й інших матеріалів; залежить від виду 
бібліотеки, складу, чисельності та інтересів читачів, від випуску 
читацької продукції, розвитку інформаційних потреб науки і 
виробництва [1]. 

Сучасна бібліотека – це вже не лише книгосховище, а місце, 
де надається доступ до інформації і на традиційних носіях, і в 
електронному вигляді. У бібліотеках почали застосовувати 
електронні документи за видовою, галузевою, тематичноючи будь-
якою іншою ознакою та формувати відповідні інформаційні 
зібрання.  

Сучасні бібліотеки активно ведуть електронні каталоги нових 
надходжень і висвітлюють інформацію щодо них на власному 
вебсайті; формують та представляють тематичні списки 
літератури та повнотекстових документів; інформують щодо 
книжкових і мистецьких виставок і проведення соціально-
культурних і просвітницьких заходів, представляють 
систематизований перелік вебпосилань з анотаціями та ін. 

В останні роки попитом користуються такі інформаційні 
сервіси, як: замовлення документів через мережу Інтернет 
(електронна доставка документів, тобто електронних їх копій), 
надання довідкової інформації за запитом користувача 
(«віртуальна довідка»), отримання вичерпної інформації в 
інтерактивному режимі (соціальні мережі, вебсайт) та ін. [6, 
с. 168]. 

Висновки. ДР є сукупністю документів, підготовлених для їх 

ефективного використання членами суспільства. ДР бібліотек є 
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джерелом інформації та об’єктом постійного попиту користувачів. 
Вони універсальні за змістом і загальнодоступні. 

Основний елемент бібліотечних ресурсів – документи, які 
складають документні фонди. Головною підсистемою 
документного фонду є бібліотечний фонд, під яким розуміють 
упорядковане зібрання документів, що зберігаються у бібліотеці. 

У сучасних умовах активного розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій важливою складовою ДР ресурсу 
сучасної бібліотечної установи є електронні ресурси. Таким чином, 
сучасна бібліотека – це вже не лише книгосховище, а місце, де 
можна отримати доступ до інформації як на традиційних носіях, 
так і в електронному вигляді, незалежно від місця знаходження 
користувача. 
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Key words: expert commissions, secrecy, security, protocol, protection of 
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Експертні комісії при державному експерті з питань 

таємниць можуть утворюватися для забезпечення діяльності 
державного експерта та сприяння виконанню покладених на 
нього функцій у сфері охорони державної таємниці за його 
рішенням. 

Завдання експертної комісії 
Підготовка пропозицій щодо:  
а) прийняття рішень про віднесення інформації до державної 

таємниці, продовження строку дії чи скасування таких рішень, 
зміну ступеня секретності інформації;  

б) встановлення ступеня секретності науково-дослідної, 
дослідно-конструкторської або проєктної роботи (далі – науково-
дослідна робота), яка проводиться в інтересах забезпечення 
національної безпеки України та оборони держави;  

в) наявності чи відсутності на матеріальних носіях інформації 
(далі – МНІ) відомостей, що становлять державну таємницю;  

г) перегляду грифів секретності МНІ, прийняття рішення 
щодо яких належить виключно до компетенції державного 
експерта з питань таємниць (науково-дослідних робіт, МНІ, 
перегляд яких ініційовано підприємствами, установами, 
організаціями, а також безпосередньо державним експертом 
питань таємниць) 

2. Підготовка проєктів рішень про віднесення інформації до 
державної таємниці, продовження строку дії чи скасування таких 
рішень, зміну ступеня секретності інформації 

3. Підготовка проєктів експертних висновків про наявність 
чи відсутність відомостей, що становлять державну таємницю 
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4. Підготовка проєктів висновків про ступінь секретності 
науково-дослідної роботи, яка проводиться в інтересах 
забезпечення національної безпеки та оборони держави 

5. Підготовка проєктів розгорнутих переліків 
6. Підготовка актів за результатами перегляду грифів 

секретності матеріальних носіїв інформації [3, с. 92]. 
Експертні комісії при державному експерті з питань 

таємниць утворюються у складі не менше трьох осіб:  
1. Фахівців, які мають рівень знань та досвід роботи у сфері 

охорони державної таємниці, допуск до державної таємниці 
відповідної форми;  

2. Фахівців РСО;  
3. У разі потреби до складу утворених експертних комісій 

можуть бути залучені фахівці інших відомств (за згодою їхніх 
керівників). 

Персональний склад експертних комісій при державному 
експерті з таємниць визначається посадовою особою, яка їх 
утворила.  

У разі потреби експертні комісії при державному експерті з 
питань таємниць можуть утворюватися для виконання 
конкретних завдань.  

Голова експертної комісії організовує її роботу та забезпечує 
для цього створення необхідних умов. 

Секретар експертної комісії за вказівками голови забезпечує 
скликання засідань комісії, складає протоколи, акти експертної 
комісії та готує проєкти рішень державних експертів з питань 
таємниць. 

Формою роботи експертних комісій є засідання, необхідність 
проведення яких та перелік питань для розгляду визначає голова 
комісії. Він завчасно призначає доповідача зі складу комісії для 
розгляду окремих питань та забезпечує можливість висловити 
свою окрему думку всім присутнім на засіданні членам комісії. 

Засідання експертної комісії є правомірним, якщо на ньому 
присутні не менш ніж дві третини її членів. Рішення приймається 
простою більшістю голосів членів експертної комісії, а у разі 
рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. 

Експертні комісії мають право: 
1. Одержувати в установленому порядку необхідні для 

виконання покладених на них завдань інформацію та матеріали, а 
також готувати з цією метою відповідні запити до інших 
підприємств, установ, організацій та громадян 
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2. Подавати державному експерту з питань таємниць 
пропозиції щодо вдосконалення системи охорони державної 
таємниці [4]. 

Контроль за дотриманням експертними комісіями у процесі їх 
діяльності вимог законодавства здійснюють посадові особи, які 
прийняли рішення про їх утворення.  

Результати розгляду питань, винесених на засідання 
експертної комісії, оформлюють протоколом. У протоколі 
зазначають питання, винесені на обговорення, результати їх 
обговорення, зауваження та пропозиції членів комісії. Протокол 
може містити іншу інформацію, необхідну для розгляду питань по 
суті. Кожен член комісії має право викласти свою окрему думку 
щодо питання, яке розглядалося на засіданні, яка додається до 
протоколу. Протокол підписується головою та присутніми на 
засіданні членами експертної комісії 

З метою сприяння виконанню завдань у сфері охорони 
державної таємниці, забезпечення виконання вимог 
законодавства під час провадження ПУО діяльності, пов’язаної з 
державною таємницею, за рішенням керівника такого ПУО 
утворюється експертна комісія з питань таємниць підприємства, 
установи, організації. 

Завдання експертної комісії з питань таємниць 
підприємства: 

1. Здійснення заходів щодо перегляду грифів секретності 
МНІ.  

2. Проведення експертної оцінки МНІ щодо наявності 
відомостей, що становлять державну таємницю. 

3. Підготовка актів за результатами перегляду грифів 
секретності МНІ та проведення експертної оцінки МНІ щодо 
наявності відомостей, що становлять державну таємницю.  

4. Підготовка проєктів висновків щодо обізнаності 
громадянина у відомостях, що становлять державну таємницю.  

5. Розроблення розгорнутих переліків [3, с. 93]. 
Склад експертної комісії з питань таємниць підприємства і 

форма роботи відповідає складу та формі роботи експертної 
комісії при державному експерті з питань таємниць. 

Результати спільного засідання оформляють протоколом, який 
складають у необхідній кількості примірників, підписується 
державними експертами з питань таємниць, що брали у ньому 
участь. Кожен з державних експертів з питань таємниць має 
право викласти свою окрему думку. 

Рішення приймається колегіально та ухвалюється простою 
більшістю голосів. 
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Таким чином, експертні комісії з питань таємниці – це 
уповноважені органи, які покликані забезпечити діяльність 
держексперта та сприяти виконанню покладених на них 
зобовʼязань у сфері охорони державної таємниці.  
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У тезах подано коротку інформацію про класифікацію типів аутизму, 
які характеризуються наступними провідними критеріями цих класифікацій: 
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The abstracts provide brief information on the classification of types of 

autism, which are characterized by he following leading criteria of these 

classifications: the first is based on certain external patterns of behavior, the 
second – on the personal orientation of children with autism. 
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В останні роки значно зростає кількість дітей, яким ставлять 
діагноз «аутизм». Цей розлад давно звертає на себе увагу багатьох 
дослідників, оскільки причини його появи, так і причини його 
поширення, досі невідомі. Аутизм являє собою розлад, який 
відображається в усіх сферах психічної діяльності і життя людини, 
а, отже, потребує комплексного підходу щодо вирішення питань 
розвитку, навчання і соціалізації дітей з аутизмом та його 
корекції. У всьому світі теорія та практика корекції аутизму 
знаходиться на стадії формування і потребує введення нових, 
перспективних методів. 

Не залежно від стану аутичного розладу, як основні 
діагностичні критерії аутизму виділяють тріади поведінкових 
порушень. Це:  

 порушення у сфері соціальних відносин і соціального 
регулювання (труднощі у використанні різних форм невербальної 
поведінки – зорового контакту, міміки, пози і жесту);  

 розлади у комунікативній сфері (стереотипність, 
відсутність або затримка експресивного мовлення і значні 
порушення імпресивного мовлення; не використання засобів 
невербального мовлення, відсутність потреби у колективній ігровій 
діяльності);  

 обмеженість патернів поведінки, інтересів і видів занять 
(повторювальний репертуар поведінки – ритуальність, 
одноманітність, «зацикленість», обмеженість, постійність інтересу 
до певних предметів чи деталей) [2, с. 153].  

Розглянемо ще декілька класифікації типів аутизму, які на 
нашу думку можуть допомогти у правильній побудові розвивальної 
програми для дитини з аутизмом. Першу класифікацію наводить 
О. С. Нікольська:  

І група – аутична відчуженість:  
1. Глибока афективна патологія. 2. Поведінка носить 

польовий характер, виявляється у постійній міграції від одного 
предмета до іншого. 3. Мутичні, вживають незрозумілі, 
афектноакцентуйовані словосполучення. 4. Не контактні. 5. 
Майже не володіють навичками самообслуговування. В умовах 
інтенсивної психолого-педагогічній корекції у них можуть бути 
сформовані елементарні навички самообслуговування, діти 
можуть оволодіти письмом та читанням про себе.  

ІІ група – аутичне відкидання:  
1. Численні страхи та стереотипії: моторні (стрибки, помахи 

руками тощо); мовні (скандування слів, віршів); сенсорні 
(самоподразнення зору, слуху, дотику). 2. Поведінка: манірна, 
стереотипна, імпульсивні дії. 3. Не контактні, мовчазні. 4. 
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Вироблюються прості стереотипні реакції на оточуюче, штампи 
команди. 5. Спостерігається «симбіотичний» зв’язок з матір’ю. За 
тривалої корекції, діти можуть бути підготовлені до навчання у 
школі.  

ІІІ група – аутичне заміщення:  
1. Мають більш складні форми афективного захисту 

(патологічні потяги, компенсаторні фантазії, агресія). 
2. Розгорнута мова, більш високий рівень когнітивного розвитку. 
3. Афективно залежні від матері. Такі діти за умови активної 
медико-психолого-педагогічної корекції можуть бути підготовлені 
до навчання у масовій школі.  

ІV група – надзагальмованість:  
1. Менш глибокий аутичний бар’єр, менше патології 

афективної і сенсорної сфери. 2. Неврозоподібні розлади: 
надмірне гальмування, боязкість, лякливість 3. Відчуття власної 
неспроможності, що посилює соціальну дезадаптацію. 4. Захисні 
надбудови носять гіперкомпенсаторний характер (активно 
шукають захист у близьких). 5. Активно засвоюють поведінкові 
штампи (формують правильну соціальну поведінку). Діти можуть 
навчатися у масовій школі без попередньої підготовки [1, с. 91-
92].  

Якщо розглянута вище класифікація, на наш погляд, 
базується на певних зовнішніх патернах поведінки, то 
класифікація Д.І.Шульженко базується на особистісній 
спрямованості дітей з аутизмом:  

1. Тип симбіотичного спрямування особистості. 
Характеризується високим рівнем залежності від присутності 
певної людини. Тобто дитина може соціально реалізовуватися 
лише у присутності конкретної людини, в якій вона має потребу.  

2. Тип лінгвістичного спрямування особистості. 
Характеризується сформованим мовленням, мотивацією до 
говоріння, вербалізмом та орієнтованістю на оригінальність, 
вигадливість мовної особистісної диспозиції.  

3. Тип інтелектуального спрямування особистості. 
Характеризується дещо звуженою сферою реалізації цієї здатності 
й неспроможності до поширення розумових умінь на різні аспекти 
життєдіяльності.  

4. Тип комунікативного спрямування особистості. 
Характеризується наявністю бажання бути у центрі уваги і чинити 
спілкування, як за умов мовленнєвої диспозиції, так і поза нею; 
водночас у дитини ще не сформовані механізми комунікативних 
дій.  
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5. Тип динамічно орієнтованого спрямування на здібності. 
Характеризується сукупністю задатків дитини (творчих, 
конструювальних, спортивних тощо).  

6. Тип індиферентного спрямування особистості. 
Характеризується байдужою формою сприймання навколишнього 
світу, пасивним спогляданням дійсності, неспроможністю 
самостійно приймати рішення, бажанням уникати будь-яких, 
навіть спрощених ситуацій.  

7. Тип реактивно-тривожного спрямування особистості. 
Характеризується підвищеною чутливістю до сенсорних, 
кінестетичних та інших подразників; наявністю фобій, страхів [3, 
с. 78].  

На наш погляд запропоновані класифікації можна 
комбінувати для розробки індивідуальних розвивальних програм, 
що значно покращить ефективність їх застосування.  
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Дослідження присвячене розгляду питань створення і забезпечення 
використання інформаційних ресурсів у транспортній сфері. Визначена 

важливість інформаційно-аналітичної підтримки у процесі ухвалення рішень 
на автотранспортному підприємстві; доведено, що інформаційно-аналітичне 

забезпечення має бути орієнтоване на використання сучасних засобів 
механізації та автоматизації отримання, обробки та зберігання даних; 
запропоновано шляхи поліпшення інформаційної бази щодо використання 

окремих видів автомобільного транспорту. 
Ключові слова: інформаційно-аналітичне забезпечення, 

автотранспортне підприємство, інформаційна база, дискретність інформації. 

 
The research is devoted to the issues of creating and ensuring the use of 

information resources in the transport sphere. The importance of information and 
analytical support in the decision-making process at the trucking company is 
determined; it is proved that information and analytical support should be 

focused on the use of modern means of mechanization and automation of data 
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acquisition, processing and storage; suggested ways to improve the information 
base on the use of certain types of road transport. 

Key words: information-analytical support, motor transport enterprise, 
information base, information discreteness. 

 
Вступ. Необхідною умовою створення і функціонування 

автотранспортного підприємства (АТП) є організація своєчасної та 
якісної інформаційно-аналітичної підтримки, яка повинна 
забезпечити взаємодію з органами державної влади, клієнтами, 
партнерами та іншими суб’єктами транспортного процесу, 
розрахунок оптимальних маршрутів перевезень і контроль 
графіків доставки, ведення розрахунків з усіма учасниками 
перевезень та виконання інших функцій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
інформаційно-аналітичної підтримки транспортної сфери 
постійно цікавлять науковців і практиків. Значний внесок у 
розробку принципових підходів до удосконалення і розвитку 
інформаційно-аналітичного забезпечення транспортної системи 
зробили вітчизняні та зарубіжні вчені: Горпинюк А.В., 
Ільченко С.І., Дмитриченко М.І., Вдовенко С. М., Самойленко М.І., 
Швець С.М., Геєць В.М., Клебанова Т.С., Черняк О.І., 
Сухоруков А.І., Павлюк А.В., Вовк В.М., Зомчак Л.М., Вовк Ю., 
Карабашева М.Р. та ін.[1-11]. 

Незважаючи на значну кількість наукових доробок, 
недостатньо висвітленими залишаються питання щодо 
інформаційно-аналітичного забезпечення автотранспортних 
підприємств. 

Виклад основного матеріалу. У чинних державних 
стандартах, нормативно-правових актах окреслені окремі 
положення, які висвітлюють окремі проблеми й напрямки 
вдосконалення інформаційно-аналітичної підтримки підприємств 
транспортної сфери. Зокрема, у Національній транспортній 
стратегії України на період до 2030 року, схваленій 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. 
№ 430-р, серед загальних проблем, що потребують розв’язання, 
визначено відсутність ефективної системи збору та обробки 
адміністративних даних в транспортній галузі, а отже об’єктивної 
оцінки його стану та перспектив розвитку. З метою розв’язання 
цих проблем сформульовано у Стратегії сформульовано певні 
завдання, які необхідно виконати, а саме «удосконалення системи 
збору, аналізу та використання статистичних даних, … 
підвищення відповідальності та прозорості під час прийняття 
управлінських рішень, зокрема шляхом: 



Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи.  Випуск 9 

 

74 

- впровадження незалежних наглядових рад на підприємствах 
державного сектору економіки, систем управління ресурсами 
підприємств, публічного моніторингу та системи звітності про 
діяльність та отримані результати; 

- впровадження системи відкритих даних, електронних 
сервісів та інших заходів щодо запобігання та протидії корупції; 

- впровадження електронного урядування з метою зниження 
навантаження і спрощення адміністративних процедур для 
бізнесу; 

- забезпечення розвитку сервісів доступу до публічної 
інформації; 

- посилення діалогу між споживачами послуг, органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування; 

- впровадження сервісів електронного надання 
адміністративних послуг в транспортній галузі». 

Вирішення таких проблем насамперед залежиться від 
налагодженого інформаційно-аналітичного забезпечення усієї 
транспортної системи та окремих її складових.  

Під інформаційно-аналітичним забезпеченням розуміється 
організація цілеспрямованих масивів інформації та 
інформаційних потоків, а також система збору, зберігання, 
оновлення, переробки та передачі інформації з метою аналізу 
отриманих даних, підготовки та прийняття управлінських рішень 
органами управління виробництвом: АТП, ТУ (транспортне 
управління). 

Метою інформаційно-аналітичного забезпечення управління 
АТП є своєчасне та безперебійне надання апарату управління 
необхідної та достатньої інформації для прийняття таких рішень, 
що забезпечують високу ефективність та якість роботи АТП. 

У сучасних умовах інформаційне забезпечення покликане 
виконувати різнопланові та різнохарактерні завдання, найбільш 
суттєвими є такі: 

1) виявлення, реєстрація, обробка та видача даних, що 
характеризують фактичний стан справ у провадженні та 
управлінні; 

2) визначення відхилень фактичних показників виробництва 
від передбачених планом; 

3) обробка отриманих даних про процеси виробництва та 
управління з урахуванням завдань та спеціальних функцій 
управління АТП; 

4) раціональний розподіл інформації між керівниками, 
окремими підрозділами та виконавцями з урахуванням їхньої 
безпосередньої участі в управлінні виробництвом; 
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5) оперативне та точне інформування всіх підрозділів, 
працівників управління та виробничого персоналу підприємства 
про прийняті рішення, завдання, пов’язані з їх реалізацією та хід 
їх виконання; 

6) забезпечення апарату управління АТП інформацією про 
нові досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і практики в 
галузі управління виробництвом та у суміжних галузях знань. 

Складність практичної реалізації вищезазначених завдань 
визначається тим, що при їх виконанні повинні дотримуватися 
конкретних умов. Так, для підготовки та прийняття управлінських 
рішень та інших питань має надаватися лише необхідна 
інформація та в достатньому обсязі. Отже, інформаційне 
забезпечення має володіти властивостями фільтрації і точного 
дозування спрямовується в систему управління інформацією. 

Важливою умовою є необхідність надання точної, достовірної, 
своєчасної інформації, до того ж відповідним чином 
упорядкованої та зручної для користування всіма, кому вона 
призначена. Кожному рівню управління слід надавати інформацію 
з необхідним ступенем деталізації, крім того, вона має бути 
адресована лише споживачам. 

Важливу роль управлінні АТП відіграє чинник часу. Це 
висуває додаткові вимоги до організації та змісту інформаційно-
аналітичного забезпечення. Зокрема, необхідно суворе узгодження 
у часі процесів збору, зберігання, переробки та передачі 
управлінської інформації з процесами та виробництва та 
управління. В силу високої трудомісткості, великого значення та 
ролі, в системі управління АТП, інформаційно-аналітичне 
забезпечення має бути орієнтоване на використання сучасних 
засобів механізації та автоматизації отримання, обробки та 
зберігання даних. 

Аналіз інформаційно-аналітичного забезпечення потребує 
розуміння того, як воно організоване у конкретній системі 
управління. Потрібно мати чітке уявлення про роль та значення 
інформації в управлінні АТП. 

Повноцінна інформація, що відповідає всім сучасним 
вимогам, є міцною базою високоорганізованого та ефективного 
управління. З цієї причини управління без використання 
інформації є малоефективним. 

З огляду на специфіку автотранспортного виробництва 
інформаційно-аналітичне забезпечення на підприємствах й у 
організаціях автотранспорту будується у двох основних напрямах. 
Перше пов’язане з організацією управління перевізним процесом, 
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друге – з організацією управління технічної експлуатації рухомого 
складу. 

Не всі види інформації активно використовують у системі 
управління виробництвом. Так, більшість первинної інформації 
йде освіту економічної та статистичної інформації. Приблизно ¾ 
усієї інформації кожного АТП становить економічна інформація. 
Проте лише половина її використовується безпосередньо в 
управлінні виробництвом. Частина економічної інформації носить 
суто довідковий характер, а решта осідає у звітах та зведеннях і 
не впливає на характер прийнятих рішень. 

Висновки. Щоб вирішити завдання оптимального управління 
автотранспортним підприємством, необхідно знати і враховувати 
дані, які отримуються в процесі інформаційно-аналітичного 
забезпечення усіх складових автотранспортної системи, 
реалізуючи інтелектуальні механізми, що дозволяють підтримувати 
в актуальному стані та використовувати для аналізу інформацію, 
накопичену в базах даних та інтегрованому сховищі; створити 
єдиний інформаційний простір, забезпечити цілісність та 
несуперечність даних у різних системах; підвищити оперативність 
процесів збору, підготовки, передачі, аналізу та узагальнення 
даних. 

Список використаних джерел: 
1. Вдовенко С.М., Вдовенко Ю. С. Методологія дослідження розвитку 

регіонального ринку автотранспортних послуг. Наук. вісн. ЧДІЕУ. 
2013. № 3 (19). С. 30–36.  

2. Вовк В.М., Зомчак Л.М. Оптимізаційні методи і моделі : навч. посіб. 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 360 с.  

3. Вовк Ю. Аналіз стану транспортної системи України та перспективи 

її розвитку. Соціально-економічні проблеми і держава. 2015. 
Вип. 2(13). С. 5-15. URL: http://sepd.tntu.edu.ua 

/images/stories/pdf/2015/15vyypyr.pdf.  
4. Геєць В.М., Клебанова Т.С., Черняк О.І. та ін. Моделі і методи 

соціально-економічного прогнозування : підручник. Харків : ВД 

«ІНЖЕК», 2005. 396 с.  
5. Горпинюк А. В. Аналіз міжнародного досвіду застосування 

системного підходу до управління безпекою дорожнього руху. URL: 
https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/ 
bitstream/123456789/3439/1/115.pdf 

6. Ильченко С.И. Системные принципы в территориальной организации 
транспортных сетей. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечнікова. 2012. Т17. Вип.2. 

С. 102–109.,  
7. Карабашева М.Р. Методы системного анализа в исследовании 

транспортных систем. Вестник Евразийской науки. 2018. №6. URL: 

https://esj.today/PDF/67ECVN618.pdf. 
8. Павлюк А.В. Ідентифікація методів державного регулювання ринку 

послуг автомобільного транспорту в регіоні. Вісник НАДУ. 2015. № 4. 
С. 78–86.  

https://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15vyypyr.pdf
https://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15vyypyr.pdf
https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/3439/1/115.pdf
https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/3439/1/115.pdf
https://esj.today/PDF/67ECVN618.pdf


Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи.  Випуск 9 

 

77 

9. Самойленко М.І. Інформаційні технології в розв’язанні транспортних 
задач : монографія. Харків : ХНАМГ, 2011. 256 с.  

10. Сухоруков А.І., Харазішвілі Ю. М. Моделювання та прогнозування 
соціально-економічного розвитку регіонів України : монографія. Київ 

: НІСД, 2012. 368 с.  
11. Швець С.М. Короткострокове прогнозування валової доданої вартості 

: монографія / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН 

України». Київ, 2013. 136 с.  

 

 

УДК 004.63:004.451 
Лілія Киричук, 

Луцький інститут розвитку людини  
Університету «Україна» 

 
ЗАХИСТ ФАЙЛІВ В ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ WINDOWS 

 

У статті здійснено огляд найпоширеніших вірусів, що можуть вплинути 
на роботу системиWindows. Проаналізовано антивірусні програми та їхні 
функціональні можливості. 

Ключові слова: файл, операційна система, антивірусна програма, 
операційна система. 

 
This article provides an overview of the most common viruses that can 

affect Windows. Antivirus programs and their functionality are analyzed. 

Keywords: file, operating system, antivirus program, operating system. 

 
Захист файлів Windows (WFP) служить для запобігання 

перезапису програмами важливих файлів операційної системи. 
Такі файли не можна перезаписувати, оскільки вони 
використовуються як самою операційною системою, так і іншими 
програмами. Захист таких файлів необхідний для попередження 
можливих збоїв в роботі ОС і встановленого програмного 
забезпечення. 

До основних типів вірусів належать: 

 Worm (Черв’як). Черв’як – програма, яка робить копію 
самої себе. Її шкода полягає в тому, що вона забирає вільне місце 
на ПК, через що він починає працювати повільніше. 

 Rootkit (Віруси-маскувальники). Ці віруси приховують 
шкідливу активність. Вони маскують шкідливі програми, щоб 
уникнути їх виявлення антивірусними програмами. Rootkit'и 
також можуть модифікувати операційну систему на комп’ютері і 
замінювати основні її функції, щоб приховати свою власну 
присутність і дії, які робить зловмисник на зараженому 
комп’ютері. 
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 Spyware  (Віруси-шпигуни). Ці віруси збирають 
інформацію про дії користувача. В основному їх цікавить така 
інформація, як адреси, паролі, дані кредитних карт. 

 Zombie (Зомбі). Зомбі дозволяють зловмисникові 
керувати комп’ютером користувача. Комп’ютери-зомбі можуть 
бути об’єднані в одну мережу і використовуватися для масової 
атаки на сайти або розсилки спаму. 

 Adware (Рекламні віруси). Такі віруси вбудовуються в 
різне ПЗ з метою демонстрації рекламних оголошень. Найчастіше 
вони збирають і переправляють своєму розробнику персональну 
інформацію про користувача. 

 Trojan (Трояни). Троянська програма є найнебезпечнішим 
типом вірусів, так як вона маскується в інших нешкідливих 
програмах. І до того моменту, як користувач не запустить цю саму 
нешкідливу програму, троян не несе ніякої небезпеки і виявити 
його нелегко. Троянська програма може завдати різної шкоди для 
комп'ютера. В основному трояни використовуються для крадіжки, 
зміни або видалення особистих даних користувача. Відмінною 
особливістю вірусу-трояну є те, що він не може самостійно 
розмножуватися. 

Якщо не виконати початкову перевірку, вірус може 
потрапити відразу в програму антивіруса і заблокувати його 
функції, а вже далі руйнувати вашу систему. До найпопулярніших 

антивірусних програм належать: 
ESET NOD32. Захищає від вірусів, а також від інших 

загрозливих програм, включаючи трояни, черв'яки, spyware, 
adware, фішинг-атаки. В ESET NOD32 використовують технологію 
ThreatSense, яка призначена для виявлення нових загроз в 
реальному часі. Вона аналізує виконувані програми на наявність 
шкідливого коду. 

АНТИВІРУС КАСПЕРСЬКОГО. Його основні функції: 

 Базовий захист. 

 Захист від вірусів. 

 Захист від рекламних програм. 

 Перевірка файлів  на вимогу і в автоматичному режимі. 

 Перевірка поштових повідомлень (для будь-яких 
поштових клієнтів). 

 Перевірка інтернет-трафіку (для будь-яких інтернет-
браузерів). 

 Моніторинг активності (збирає дані про дії програм на 
комп'ютері і надає цю інформацію іншим компонентам 
для більш ефективного захисту). 

 Захист від програм блокування екрану. 
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 Відкат дій шкідливої програми (дозволяє виконати 
скасування всіх скоєних програмою дій, якщо програма 
буде визнана шкідливою) 

 Перевірка Java- і Visual Basic-скриптів. 

 Постійна перевірка файлів в автономному режимі. 

 Постійний захист від шахрайських сайтів. 
DR.WEB. Особливості: можливість встановлення на 

заражений ПК; виявлення та лікування складних поліморфних, 
шифрованих вірусів; Можливість налаштування копіювання 
важливих даних в захищене сховище дозволяє користувачам 
Dr.Web самостійно відновлювати пошкоджені дані без звернення 
до технічної підтримки «Доктор Веб»; підтримка більшості 
форматів файлів і архівів;  компактна вірусна база і невеликий 
розмір оновлень. Один запис  вірусної базі дозволяє визначати до 
тисячі подібних вірусів.Оновлення вірусних баз виробляються 
негайно в міру виявлення нових вірусів, до декількох разів на 
годину. Використовується єдина вірусна база і єдине ядро 
антивірусного сканера на різних платформах ОС.Низький вплив 
на продуктивність системи. 

360 TOTALSECURITY – комплексна антивірусна програма з 
п’ятьма антивірусними двигунами: Bitdefender; Avira; QVMII; 360 
Cloud; SystemRepair. 

Окрім згаданих антивірусів є ще і безліч інших. Тому було 
вирішено скласти порівняльну таблицю антивірусних програм 
(див. таблицю 1). Перевірку роботи цих програм проводилася на 
ПК із наступними характеристиками:  

 ОЗУ DDR3 4GB;  

 процесор AMD2 ядра 1.8 ГГц;        

 Відеокарта NvidiaGTX 440 1GB;   

 Жорсткий диск формату SSD на 500GB.  
Таблиця 1 

Порівняльна таблиця антивірусних програм 

Назва 
антивірусу 

Кількість 
знайдених загроз 

Час на 
пошук 

ЗавантаженняЦП 
% 

Касперський 3695 23 хв 70-85 

Dr.Web 2968 
1 хв 10 

с 
50-60 

ESET Nod 32 1949 
1 хв 10 

с 
40-50 

360 Total 
Security 

4132 15 хв 60-70 
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Спочатку, при установці антивірусного ПО на пристрій, 
рекомендується зробити повне, максимально глибоке сканування 
всіх дисків, щоб виявити потенційні загрози. І не варто забувати 
про налаштування сканування, в яких можна вказати перевірку 
архівів. Дуже часто віруси зберігаються саме у вигляді архіву, щоб 
антивірусу було складніше їх визначити. Глибока перевірка займає 
досить багато часу, але вона вкрай необхідна. 

Не варто так само ігнорувати перевірку зовнішніх пристроїв. 
Всякий раз, коли ви підключаєте навіть свою флешку, перевіряйте 
її на наявність вірусів, щоб уникнути неприємних наслідків. 
Найкраще налаштувати ваш антивірус таким чином, щоб він 
перевіряв всі пристрої для автоматичного підключення. 

Звертайте увагу на інформацію від антивіруса. Він може 
попереджати вас про будь-які підозрілі процеси, сайти. Крім того, 
в ньому може бути вказана інформація про те, в якому напрямку 
той чи інший процес проводиться. 

Включайте захист пошти та сканери інтернету. Запорукою 
надійного захисту пристрою є регулярні перевірки всієї системи 
на наявність шкідливих файлів і програм. Це забирає деякий час, 
але краще витратити його на перевірку системи, ніж шкодувати 
потім про втрату важливих файлів, або ж витрачати час на заміну 
операційної системи і повторну установку програм. 

Не забувайте про оновлення програми антивіруса. Найкраще 
поставити автоматичні оновлення. Причому, чим частіше буде 
проводитися пошук оновлень – тим менше шансів, що якийсь 
новий, ще невідомий вашій версії антивіруса вірус потрапить на 
ваш пристрій. 

Всякий раз, коли вам пропонує програма або сайт 
відключити вашу антивірусну систему для успішної установки або 
роботи програми, задумайтеся, наскільки це доцільно. Можливо, 
це просто якийсь обманний крок вірусу. 

Якщо вже сталося так, що ваша система піддалася 
шкідливому втручанню, потрібно максимально швидко видалити 
всі заражені файли, провести перевірку жорстких дисків і 
налаштувати систему на максимальний рівень захисту.  
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Планування рекламної кампанії – процес, в якому беруть 

участь всі структурні підрозділи агентства і маркетинговий відділ 
рекламодавця.  

Головне завдання планування – визначити, як буде 
доноситися рекламне послання до споживача. Дослідники 
наголошують на таких технічних завданнях, що повинні бути 
вирішені в ході рекламної кампанії: 

 Підвищення впізнаваності торгової марки на 40%. 
 Чітке асоціювання торгової марки з образом, який 

закладався виробником і розвивався, або планується до 
розвитку за допомогою реклами. 

 Збільшення продажів[1]. 
Оцінка витрат конкурентів на рекламу може допомогти в 

деяких випадках переконати клієнта збільшити бюджет або, 
принаймні, пояснити йому, чому результати рекламної кампанії 
при виділеному бюджеті будуть значно скромніші, ніж у 
конкурентів. Оцінка рекламної кампанії конкурентів має 
складатися з таких обов’язкових елементів: 

 Список конкурентів. 
 Витрати на рекламу. 
 Медіа-мікс використовуваний конкурентами. 
 Піки найвищої активності конкурентів. 
 Рекламні зусилля, до яких вдавався клієнтом раніше. 
 Позиціонування конкурентів. 
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 Ставлення споживача до товарів конкурентів і товару 
клієнта. 
Перший етап розробка основної рекламної стратегії 

торговельної марки.  
Робота в творчому відділі починається після того, як творче 

завдання підписано керівником відділу по роботі з клієнтами. 
Результати роботи повинні в точності відповідати вимогам 
завдання. 

У творчому завданні визначаються наступні параметри: 
 Історія продукту. 
 Цільова аудиторія. 
 Цілі і завдання рекламної кампанії. 
 Головне послання. 
 Чим його можна підтримати. 
 Бажана реакція споживача. 
 Загальний тон реклами. 
 Необхідні елементи. 
 Кінцеве виконання. 
 Терміни виконання. 

Завдання для медіа-відділу вимагає точних відповідей і не 
залишає місця для розлогих фраз. Медіа завдання складається з 
таких частин: цільова аудиторія; передбачувані рекламні канали; 
бюджет; регіональність; сезонність продажів; час проведення 
рекламної кампанії; термін подання пропозиції. 

У календарі рекламних акцій повинні бути вказані кількість 
заходів, їх тривалість і характер. 

Будь-який бюджет для рекламного агентства складається з 
трьох частин: чистий бюджет, агентська комісія, ПДВ.В цілому вся 

рекламна кампанія вкладається в класичну схему: планування – 
організація – мотивація – контроль.  

Розроблення концепції рекламного повідомлення відбувається 
паралельно з визначенням типів носіїв реклами. Носії слугують 
засобами передачі повідомлення і впливають на досягнення 
комунікативних цілей рекламної кампанії. Основна вимога до 
носія, у контексті розроблення концепції рекламного продукту, – 
це його здатність передати творчий зміст звернення відповідно до 
поставлених цілей реклами щодо конкретних рекламних 
аудиторій. 

На першому етапі підприємство-рекламодавець розробляє 
концепцію рекламного повідомлення. При цьому формування 
концепції передбачає прийняття управлінських рішень на 
стратегічному і тактичному рівнях. На стратегічному рівні 
відбувається визначення змісту і теми повідомлення. Визначаючи 
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зміст повідомлення, належить окреслити конкурентну позицію 
марки, яку треба довести до цільової аудиторії, вказати характер 
аргументів (раціональних чи емоційних) на користь декларованих 
у зверненні переваг марки, які мають бути вербально або 
візуально продемонстровані у рекламному повідомленні [2, с. 124]. 

На тактичному рівні рекламодавець визначає бажану форму 
подання повідомлення – сукупність вербальних, аудіовізуальних 
елементів, покликаних донести до споживача інформацію, що 
реалізує зміст звернення і втілює образ рекламованого товару. В 
результаті реалізації цього етапу створюється концепція 
рекламного повідомлення у вигляді докладно структурованого 
документа – креативного брифу рекламного звернення. 

Підсумком процесу планування рекламної кампанії є 
документ, який показує, якою буде рекламна активність протягом 
року, які засоби масової інформації будуть задіяні для досягнення 
поставленої мети, і в якому обсязі. 
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Формування позитивного іміджу є фундаментом та пріоритетним 

напрямком сучасної бібліотеки, а рекламні технології дедалі більше 
трансформують наш світ, і сучасний стан бібліотечних установ в 
інформаційно-комунікаційному суспільстві вимагає  зусиль для підтримання 
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The formation of a positive image is the foundation and priority of a modern 
library, and advertising technologies are increasingly transforming our world, and 
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the current state of library institutions in the information and communication 
society requires efforts to maintain its prestige.  
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communication, development, culture, forms of advertising, professionalism, 

innovations. 

 

Сьогодні перед бібліотеками постає проблема пошуку нових 
можливостей, ідей. Найдієвішим інструментом інформування 
читача та популяризації книги в сучасному світі є реклама.  Тому 
бібліотекарі повинні вивчити і освоїти важливий процес – процес 
рекламування. Суть поняття заключається в розроблені 
ефективної та професійної реклами, яка зможе залучити нових 
користувачів до книгозбірні та підвищити престиж серед молоді. 
Підсумовуючи вищесказане, дослідження про рекламні технології 
як основний засіб формування позитивного іміджу бібліотеки є 
актуальним і важливим.  

Серед українських науковців дану проблему іміджу 
розглядали: О. Мар’їна [3] (технологія взаємодії бібліотек і 
соціальних медіа), В. Горовий [2] (імідж бібліотекаря у сучасній 
науці), та ін. 

Мета наукової статті – якомога глибше розібрати і 
проаналізувати  інструмент формування позитивного іміджу на 
основі Устилузької публічної бібліотеки. 

Мета дослідження включає в себе такі пріоритетні завдання: 
1. розкрити сутність поняття «імідж бібліотеки»; 
2. визначити компоненти формування іміджу; 
3. Охарактеризувати свою ідею популяризації книгозбірні. 

У першу чергу, потрібно розкрити сутність поняття «імідж 
бібліотеки». Науковець Н.В.Авер’янова під іміджем бібліотеки 
розуміє, що це сформований у масовій свідомості емоційно 
забарвлений образ, який визначається ставленням суспільства до 
бібліотеки, її послуг, ресурсів. [1].  

Іміджева політика, перш за все, залежить від її працівників, 
які повинні системно використовувати у своїх діяльності рекламні 
технології, а  також від атмосфери, яка  панує в книгозбірні. 

Проаналізуємо основні компоненти рекламних технологій у 
формуванні іміджу на прикладі Устилузької  публічної бібліотеки 
для дітей. 

1. Професійна етика працівників книгозбірні. Вміння 
правильно комунікувати з читачами є важливою складовою, тому 
що бібліотекарі працюють не тільки зі старшими читачами, а  з 
наймолодшими, яких потрібно зацікавити і допомогти зробити 
вибір книжки. У зв’язку з тим працівники повинні постійно 
вдосконалювати свої навички. 
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2. Комфорт і оформлення приміщення. На підсвідомість 
кожного читача в бібліотеці впливають всі рекламні технології.  До 
них відносять: оголошення (про проведення вечору казки, 
круглого стола, зустрічі з письменником), гарно оформлені 
пам’ятки ( «Як правильно користуватися книгою» чи «Як потрібно 
лікувати книги?»), тематичні виставки, декоровані полички з 
книгами, творчі роботи користувачів. Книгозбірням не варто 
уникати цих елементів задля свого позитивного іміджу. 

3. Зв’язки з громадськістю. Цей складник відіграє важливу 
роль в популяризації бібліотеки, адже він полягає в співпраці з 
масовими джерелами (газети, телебачення, інтернет-видання), в 
організації заходів (цікаві зустрічі, виставки, концерти). 
Співпраця з громадськими організаціями, зі ЗМІ для книгозбірень 
є необхідною, адже це сприятиме не тільки підвищенню 
позитивного іміджу для бібліотеки, але й для міста в цілому. 

4. Клуб за інтересами. В Устилузькій публічній дитячій 
бібліотеці діє такий клуб за інтересами як «Юні читайлики». З 
впевненістю можемо сказати, що це ефективний  рекламний 
інструмент  для книгозбірень. Ця організація є своєрідним 
дозвіллям для дітей, яка розвиває і формує  індивідуальні якості 
учасників, поглиблює знання з цікавих тем, створює умови для 
творчого розвитку. 

Бібліотеки використовують всі можливі рекламні технології в 
своїй роботі. Рекламування бібліотечної установи здійснюється у 
формах: буклетів, брошур, листівок, заміток  в періодичних 
виданнях, що впливає на кожну людину.  

Крім цього, щоб створити ефективну рекламу необхідно 
враховувати ти такі вимоги: 

 чіткість та зрозумілість користувачам; 
 об’єктивність; 
 естетичність; 
 відповідність інтересів та потреб користувачів. 
В Устилузькій бібліотеці для додаткового рекламування своєї 

діяльності не вистачає власного вебсайту, на якому можна 
висвітлювати інформацію в цікавій формі про проведенні заходи. 
Дизайн і періодичність оновлення сайту дасть змогу створити 
сприятливе враження про бібліотеку і тим самим змусить 
відвідати її в реальному часі.  

В останні роки з’являються новітні форми рекламного впливу. 
Ефективним є buss-маркетинг, основною метою якого є 
передавання один одному вражень та захоплень завдяки 
комунікаціям. Також не менш активно розвивається блог-
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маркетинг. Блоги несуть у собі багато невичерпної різнопланової  
інформації.  

Новітнім засобом популяризації інформації стають соціальні 
мережі, які мають за мету привернути увагу молодих людей, які 
проводять в інтернет просторі багато часу. «Facebook», «Instagram» 
– найпопулярніші платформи. Кількість їх користувачів 
вимірюється мільйонами. Сьогодні все більше компаній створюють 
спільноти й профілі в соціальних мережах для підтримки і 
просування свого продукту – конкретного товару чи послуги [4]. 
Працюючи зі своєю цільовою аудиторією,  можна та викликати 
все більший інтерес до книги та загалом до бібліотеки.  

Отже, якщо сучасна бібліотека буде максимально 
використовувати у своїх діяльності рекламні технології, це дасть 
змогу зробити впізнаваною роботу книгозбірні і сформує 
позитивний імідж. Правильно спланована рекламна кампанія 
дорівнює ключу успіху в бібліотечній діяльності. 

Висновки. Формування позитивного іміджу сучасної 
бібліотеки – це цикловий процес, який набирає обертів у 
сучасному світі і сприяє підвищенню престижу професії, яка є 
недооцінена у суспільстві. Реклама – це один із основних напрямів 
висвітлення діяльності бібліотеки. Формування позитивного іміджу 
залежить від того, як грамотно, творчо, професійно та комплексно 
буде подана необхідна інформація для споживачів.  
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У науковій розвідці авторка описує особливості соціальних мереж, 
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Ключові слова: соцальні мережі, інформація, суспільство, інтернет. 
 
In scientific research, the author describes the features of social networks, 

finds out their functional purpose, rating, points to their varieties and 
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Соціальні мережі сьогодні є одним із найпопулярніших 

сервісів, що утримують увагу значної частини Інтернет-аудиторії. 
Сумарно людство провело в Інтернеті понад 1,3 мільярда років 
лише за минулий рік. Це дані щорічного звіту Global Digital 2021. 
Більшість цього часу – в соціальних мережах [6].  

В інформаційному суспільстві соціальні мережі нестримно 
набирають популярності, адже аудиторії деяких з них вже 
перевищують населення найбільших країн.  

 

  
 
Уже багато років найпопулярнішою соціальною мережею 

світу є Facebook. Станом на січень 2021-го там було понад 2,7 
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мільярда користувачів. На другому місці уже кілька років 
незмінно залишається YouTube – більш ніж 2 мільярди. Далі – 
месенджери WhatsApp та Facebook Messenger, а також Instagram. 
TikTok має сьому позицію, а Twitter – узагалі шістнадцяту [6]. 

Складно знайти користувача Інтернету, який не 
користувався б соціальною мережею. За останні п’ять-десять років 
значно змінилися способи і форми комунікації людей в Інтернет-
середовищі, і саме соціальним мережам вдалося технічно 
реалізувати потреби сучасної людини, надавши загальнодоступні 
соціальні інструменти та засоби взаємодії для розбудови свого 
особистого інформаційного простору.  

Треба зазначити, що поняття «соціальна мережа» має кілька 
значень у понятійно-категоріальному апараті. Основне, широке 
значення припускає трактування соціальної мережі як структури, 
що складається з вузлових елементів і зв’язків між ними − 
соціальної павутини. 

Соціальна мережа – це структура, що базується на людських 
зв’язках або ж взаємних інтересах. У ролі Інтернет-сервісу 
соціальна мережа може розглядатись як платформа, за допомогою 
якої люди можуть здійснювати міжособистісні зв’язки та 
групуватись за інтересами. Завдання такого сайту полягає в тому, 
щоб забезпечити користувачів усіма можливими шляхами для 
взаємодії один з одним – відео, чати, зображення, музика, блоги та 
інше.  

Для того, щоб називатись соціальною мережею, Інтернет-
проєкт повинен виконувати такі функції: 

- можливість створення індивідуальних профілів, в яких 
міститиметься певна інформація про користувача (його ім’я, 
родинний статус, інтереси тощо); 

- можливість налагоджувати взаємодію користувачів (за 
допомогою перегляду профілів один одного, внутрішньої пошти, 
коментарів тощо); 

- можливість досягнення спільної мети шляхом кооперації 
(наприклад, метою соціальної мережі може бути пошук друзів, 
ведення групового блогу та ін.); 

- можливість обміну інформаційними ресурсами; 
- можливість задовольняти потреби за рахунок накопичення 

ресурсів (наприклад, знаходячи нових друзів, задовольняти 
потребу в спілкуванні). 

Особливістю побудови соціальних мереж стало те, що їхній 
зміст наповнюється самими користувачами, а крім спілкування та 
комунікації у акторів з’являється можливість споживати медіа-
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контент та весь спектр розважальних продуктів, вести 
економічну, політичну та іншу діяльності [3, с. 155]. 

Сучасні комунікаційні технології дозволяють створювати 
соціальні спільноти (Інтернет-ком’юніті) з практично будь-якими 
заданими характеристиками – освітніми, професійними, 
віковими. Вони формуються на тлі акселерації соціального часу і 
посилення динаміки комунікаційних форм у процесі суспільного 
відтворення. При цьому стійкі відносини поступаються місцем 
постійним змінам, а суспільство стає схожим на рефлексивні та 
комунікаційні спільноти [1]. 

Виділяють різні види соціальних мереж. Наприклад – публічні 
(з відкритим доступом для усіх бажаючих) або закриті, лише для 
співробітників певної компанії, корпорації, де працівники 
обговорюють власні проекти та розміщують конфіденційну 
інформацію. Соціальні мережі також поділяють за спрямованістю: 
для розваги та відпочинку (загального характеру), для пошуку 
роботи, професійного зростання, наукового спрямування тощо. 
Соціальні мережі вивчаються з різних точок зору, наприклад, 
деякі дослідження розглядають використання соціальних мереж з 
врахуванням таких факторів, як частота відвідування. 
Підраховується час, витрачений на відвідування соціальної 
мережі або частота відвідувань сайту в середньому за тиждень (чи 
інший встановлений дослідником період часу) [4]. 

Розуміння значення Інтернету та соціальних мереж змушує 
передові держави вкладати величезні інвестиції в Інтернет-
мережі, які нині стають не тільки засобом комунікації, а й 
ефективною політичною зброєю. Боротьба в інформаційній сфері 
за думки людей відкриває соціальні мережі як інструмент 
інформаційного протиборства. Важливим є те, що через соціальні 
мережі легше знайти однодумців, призначити їм зустріч і власне 
побачити, що відбувається. 

Загалом можна констатувати, що протягом останніх 
десятиріч формуються зачатки суспільства, у якому Інтернет став 
основним засобом спілкування, проведення дозвілля, зв’язком 
відносин суспільства та держави, джерелом інтелектуального 
зростання, навчання і нерідко – основної роботи. Така тенденція, 
однак, виявляється не лише у своїх позитивних аспектах [5, с. 24–
25]. 

На сьогодні, фактично, уже збулося короткотермінове 
пророкування М. Кастельса про те, що «мережі онлайн, коли вони 
стабілізуються у своїй діяльності, можуть побудувати спільноти, 
віртуальні спільноти, відмінні від фізичних спільнот, але 
необов’язково менш інтенсивні чи менш ефективні в поєднанні й 
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мобілізації. Далі те, що ми спостерігаємо в наших суспільствах, – 
це розвиток комунікаційного гібрида, який поєднує фізичне місце 
перебування й кібернетичне місце перебування, що діє як 
матеріальна опора мережевого індивідуалізму» [2, с. 131]. Ці 
процеси розвиваються також і в позавиробничій сфері, у 
громадській діяльності, сімейно-шлюбних стосунках, навчанні, 
організації дозвілля тощо. Необхідно зазначити, що життя кожної 
людини вплетене в густу мережу найрізноманітніших соціальних 
зв’язків і дій. Кожен суспільний індивід стає учасником й 
одночасно їх творцем. 

Отже, поширення і використання соціальних Інтернет-мереж 
має певні соціальні наслідки, як негативний, так і позитивний 
характер: 

- віртуалізація соціального життя, міжособистісних і соціальних 
комунікацій; 

- зрощування, переплетіння реального та віртуального 
соціального життя; 

- Інтернет-залежність; 
- глобалізація життєвого простору людини через створення 

груп, які включають людей, що фізично проживають та 
перебувають у різних країнах; 

- фрагментація суспільства, створення великої кількості 
віртуальних груп за інтересами; 

- формування Інтернет-культури як нового напряму розвитку 
суспільства, безпосередньо пов’язаного з появою, розвитком і 
проникненням в соціальне і культурне життя досягнень 
інформаційних технологій. 
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Наукова публікація присвячена вивченню ефективності роботи зі 
зверненнями громадян в органах державної влади за допомогою 
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considered. 
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Поява та функціонування електронних приймалень, 
електронних пропозицій, заяв, скарг в роботі зі зверненнями 
громадян зумовлена інформатизацією органів державної влади та 
місцевого самоврядування, спрямованою на поліпшення умов для 
комунікації, співпраці, реалізації громадянами конституційних 
прав на участь в управлінні державними справами й на вільний 
доступ до інформації про діяльність цих органів влади, а також 
забезпечення гласності та відкритості їх діяльності. 

Тому саме завдяки мережі Інтернет, роботі офіційного 
вебсайта та електронної приймальні зворотній зв’язок між 
державою та суспільством, місцевою владою та громадою має 
стати більш ефективним, відкритим, а також забезпечити 
громадянам можливість впливати на процеси державотворення. 

25 грудня 2013 року Кабінет Міністрів України прийняв 

постанову «Про затвердження Положення про Державну 
інформаційну систему електронних звернень громадян»[1]. Ця 
система включає програмно-технічні комплекси та інші технічні 
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засоби, що забезпечують формування, надсилання, одержання 
звернень громадян у формі електронних документів, опрацювання 
і зберігання звернень, контроль за їх розглядом та систему захисту 
інформації. За створення умов для функціонування системи 
відповідає Державне агентство з питань електронного урядування 
України. Для роботи з Державною системою е-звернень 
побудовано єдиний інформаційний вебресурс звернень громадян 
до органів державної влади та місцевого самоврядування 
(http://z.gov.ua), що знаходиться у вільному доступі для громадян 
України та осіб, які законно перебувають на території країни. 
Завдяки цьому вебресурсує можливість подавати до органів 
державної влади та управління в електронній формі звернення, 
пропозиції, а також стежити за станом їх виконання.  

Запровадження таких технологій є достатньо позитивним, як 
для населення, так і для країни в цілому, бо вони розширюють 
перелік способів реалізації права на звернення. Звернення до 
органів державної влади та місцевого самоврядування через 
Державну систему електронних звернень здійснюється за 
етапами. «По-перше, заявнику необхідно зареєструватись. Для 
цього пропонуються два способи: з використанням електронного 
цифрового підпису та без нього. Якщо обрано перший спосіб, то 
звернення стає обов’язковим для розгляду та виконання, а отже, є 
повноправним з традиційним аналогом. Після реєстрації заявник 
потрапляє до особистого кабінету, де він може формувати, 
зберігати, відправляти електронні звернення та інформаційні 
запити, а також слідкувати за станом їх розгляду» [1]. 

 За структурою електронне звернення складається з двох 
частин. В першій частині надається інформація про звернення 
(вказується область, район, населений пункт, установа, вид 
звернення, додаткові матеріали з можливістю прикріплення їх до 
звернення), а в другій частині фіксується суть звернення. Статус 
відправленого звернення, наприклад, «надіслано» або 
«зареєстровано», можна з’ясувати в посиланні «Мої 
звернення/запити». 

Поняття «електронне звернення громадян» можна 
охарактеризувати, як звернення заявника, яке надійшло на 
адресу електронної пошти організації або розміщене на 
офіційному вебсайті організації в глобальній комп’ютерній мережі 
Інтернет.  

Новою формою комунікації держави з її населенням є 
електронна приймальня, яка у віртуальному режимі, виконує 
стандартний набір функцій, властивий роботі з письмовими або 
усними зверненнями громадян, зокрема:  
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 прийняття звернень; 

 консультація громадян; 

 надання доступу до важливої інформації; 

 аналіз звернень, виявлення важливих та гострих 
суспільних питань, що впливають на життєдіяльність 
громади та потребують негайного, вирішення. 

Електронна приймальня може містити такі структурні 
елементи: 

 довідкову інформацію, тобто відображати зміст 
традиційної роботи зі зверненнями; 

 графік роботи особистого прийому, 

 список необхідних документів та поштову адресу 
місцезнаходження тієї чи іншої організації; 

 правила створення, заповнення звернення в електронній 
формі, зразки документів; 

 перелік гіперпосилань на основні нормативно-правові 
акти, які відносяться до конкретної галузі; 

 власне форму звернення, яка складається з постійної 
інформації та пустих рядків для вводу даних про заявника 
і безпосередньо тексту звернення. 

На наш погляд, варіант електронного звернення, 
запропонований Державною системою електронних звернень, 
може стати формуляром, але тільки після внесення змін в Закон 

України «Про звернення громадян» про статус електронного 
звернення, що дозволить: 

 стандартизувати, уніфікувати інформацію про 
організацію роботи зі зверненнями громадян, зокрема 
електронними, графіки роботи, контактні дані, адреси електронної 
пошти державних службовців, список гіперпосилань на 
нормативну базу, аналітичні довідки про результати роботи зі 
зверненням громадян тощо;  

 вдосконалити взаємодію Державної системи 
електронних звернень з офіційними веб-сайтами органів 
державної влади та місцевого самоврядування; 

 підвищити рівень інформаційної культури 
співробітників органів державної влади та місцевого 
самоврядування, які працюють з електронними зверненнями 
громадян. 
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У статті розглядається проблема використання сайтів бібліотек для 

висвітлення діяльності книгозбірень, інформування про заходи, книжкові 
надходження тощо. Крім того визначаються критерії, за якими можна 
виявляти популярність сайтів окремих бібліотек. 

Ключові слова: бібліотека, бібліотечний сайт, форми роботи бібліотеки, 
критерії популярності сайту. 

 

The article considers the problem of using library websites to cover the 
activities of book collections, inform about events, book receipts, etc. In addition, 

the criteria by which one can detect the popularity of individual library sites are 
determined. 

Key words: library, library website, library’s forms of work, site popularity 
criteria, documents science. 

 
Зростання інформаційної грамотності сучасного суспільства 

прискорює зміни в бібліотечних установах. Поступово бібліотеки 
відходять від традиційних форм роботи з читачем, від 
накопичення паперових документів (книг, бюлетенів, журналів, 
газет тощо) й набувають змішаних / комбінованих форм – 
традиційних й нових електронних ресурсів. При цьому помітною 
стає тенденція швидшого зростання електронних ресурсів. Відтак 
постає проблема не лише їх накопичення, але й зберігання, 
спільного використання, популяризації цих ресурсів.  

Разом із тим, будь-яка бібліотека (мається на увазі дирекція 
та її працівники) не намагається мати усе, що видається в світі чи 
хоча би у державі. Це неможливо навіть з фізичного чи 
матеріального боку. Усвідомлюючи нездійсненність подібної 
задачі, бібліотеки намагаються започаткувати зв’язок один із 
одним й використовувати те, що є своїх колег. Видається, що 
бібліотека нового типу – це віртуальна бібліотека, де читач 
споживає не лише те, що складає фонд паперового чи 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text
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електронного сховища, але й має змогу миттєво отримати потрібну 
інформацію із будь-якої бібліотеки не лише України, а й світу. 
Допомагає в цьому глобальна мережа Internet, яка щораз більше й 
глибше допомагає працівникам бібліотек задовольняти читацький 
попит. 

При цьому, Internet – це глобальна система, яка об’єднує 
понад 100 тисяч локальних, корпоративних і відомчих мереж, 
більш 10 млн. комп’ютерів і 200 млн. користувачів. Інформаційні 
ресурси зберігаються в Internet на www-серверах, а програмна 
продукція на FTP-серверах. Для встановлення місцезнаходження 
потрібної інформації в Internet створено понад 200 
спеціалізованих пошукових серверів, які можна розглядати як 
каталоги ресурсів глобальних комп’ютерних мереж [1]. При цьому 
в Україні понад 1100 серверів. 

Сучасні Internet-технології, які прийшли на вітчизняний 
бібліотечний простір, насамперед використовуються при 
створенні сайтів книгозбірень, суттєво розширюють бібліотечний 
обслуговуючий сервіс, поєднуючи пошук внутрішніми ресурсами 
бібліотечних установ із перенаправленням користувача інтернет-
сайту бібліотеки до інформації, яка знаходиться безпосередньо в 
Intertet. Сучасна бібліотека фактично функціонує одночасно, 
поєднуючи зовнішню та внутрішню електронну бібліотеку. З 
допомогою інтернет-сайтів бібліотек читач може отримати низку 
нових послуг. А саме: довідатися, які саме книги перебувають в 
інших бібліотеках; отримати можливість замовити ці книга; 
ознайомитися з бібліографічним описом видань в електронній 
бібліографії книгозбірень; користуватися тематичними базами 
даних із різних галузей науки та практичної діяльності; 
отримувати можливість переглядати й скачувати на свої електроні 
носії (телефони, комп’ютери, ноутбуки, планшети тощо) файли 
повнотекстових оцифрованих документів; обмінюватись звуковою 
і мультимедійною інформацією. Вся ця інформація, як правило, 
зосереджується на сайтах публічних бібліотек. 

Сучасна бібліотека позиціонує активну позицію щодо 
інтеграції своїх сервісів в інформаційний простір. Сучасне 
бібліотечне обслуговування неможливе без впровадження 
інтернет-технологій, серед яких Web-сайт, електронний каталог, 
соціальні мережі стали, по праву, невід’ємною частиною діяльності 
бібліотечної установи. Сьогодні бібліотека позиціонує себе як 
сучасний ресурсний інформаційний центр, який організовує свою 
діяльність, забезпечує обслуговування користувачів online, 
пропонує широкий вибір сервісів та послуг на основі відкритого 
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доступу до інформації, дозволяє підтримувати та розвивати 
постійний зв’язок з користувачами [2, с. 7]. 

Успішний досвід інформаційного наповнення бібліотечних 
сайтів мав би слугувати орієнтиром для інших бібліотечних сайтів, 
які вже працюють або тільки планують розпочати інформаційну 
роботу серед, насамперед, свої читачів. Контент цих сайтів – 
значні фізичні затрати бібліотечних працівників, їх професійної 
творчості. Адже сайт – це проєкт, який потребує багато часу для 
створення, обслуговування та підтримки. Отож важливо, щоби він 
був затребуваний серед Інтернет-аудиторії, був популярним та 
анонсованим серед читацького загалу. 

Для цього необхідно постійно підвищувати кваліфікацію 
працівників, відповідальних за наповнення сайту бібліотеки; 
якість інформації; наповнення сайту цікавим і необхідним 
контентом, що гарантовано має зацікавити відвідувачів сайту – як 
його цільову аудиторію, так і випадкових відвідувачів сайту. 
Необхідно не тільки звертати увагу на регулярність оновлення 
новин, але й вказувати дату актуалізації вмісту розділів сайту. 
Також необхідно перевіряти інформацію, розміщену на сайті, для 
того аби там не було неактуальних і недієвих посилання. 

Посилилася роль інтернет-сайтів бібліотек після 
запровадження карантину навесні 2020 року. Книгозбірні почали 
надавати довідки, консультувати своїх читачів, визначати УДК 
наукових праць, здійснювати електронну доставку документів 
тощо. Свої послуги бібліотеки максимально перенести в онлайн [3]. 
Інформація про послуги бібліотек стала поширюватися через 
соціальні мережі та розсилки е-поштою. 
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ДИСТАНЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ЯК СКЛАДОВА 
ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТА «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 

 
У статті аналізуються позитивні та негативні сторони дистанційної 

технології навчання. Наводяться приклади використання онлайн-сервісів для 

організації та проведення уроку з предмета «Я досліджую світ». 
Ключові слова: початкова школа, дистанційне навчання, освітньо-

інформаційне середовище. 

 
The article analyzes the pros and cons of distance learning technology. 

Examples of using online services to organize and conduct a lesson on the 

subject of «Exploring the world» are given. 
Key words: primary school, distance learning, educational and information 

environment. 

 
Останнім часом в освіті відбувається цілий ряд новоутворень: 

видаються нові програми, вдосконалюється структура освітнього 
процесу, змінюються вимоги до учнів/учениць. Впровадження 
дистанційної освіти є складовою розвитку освітніх технологій в 
закладах освіти. Сьогодні це зумовлено тим, що основний акцент у 
системі освіти робиться на моральному та інтелектуальному 
розвитку особистості, який передбачає потребу бути 
самостійними, вміти вчитися та працювати з інформацією, 
розвивати критичне мислення.  

Метою розвідки є розкрити особливості організації 
дистанційного навчання в початковій школі з предмету «Я 
досліджую світ». 

Особливої важливості в умовах дистанційного навчання 
набуває взаємодія між усіма учасниками освітнього процесу. 
Переваги й недоліки дистанційного навчання активно 
обговорюються у професійних колах. Серед переваг 
науковці/науковиці найчастіше називають індивідуалізацію та 
скорочення витрат на навчання; можливість отримати освіту тим, 
хто з різних обставин не може отримати її за традиційною 
технологією; гнучкість, з точки зору витраченого часу і темпу 
занять; безперервність навчання і розвитку особистості протягом 
усього життя [2, с. 193]. 



Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи.  Випуск 9 

 

98 

 
До недоліків дистанційного навчання найчастіше відносять 

технічні проблеми: нестабільність зв’язку при передачі інформації; 
обмежені можливості телекомунікаційної інфраструктури; 
недостатнє технічне оснащення закладів освіти та робочого місця 
здобувача освіти; комунікативні проблеми: відсутність 
безпосереднього контакту з аудиторією і живого спілкування, що 
зумовлює низьку мотивацію учнів/учениць до навчання [2, с. 136]. 

Проведення систематичних занять з учнями/ученицями з 
використанням засобів комунікацій та освітніх ресурсів мережі 
інтернет (вебквести, віртуальні дискусії, ситуаційний аналіз, 
проєкти тощо) передбачені системою дистанційної освіти. 

При вивченні громадянської та історичної освітньої галузі з 
предмету «Я досліджую світ», учителі, на сьогоднішній день, 
використовують різні технології навчання та різні онлайн 
платформи, зокрема, такі як: LearningApps.org, Zoom, Padlet, 
Mentimetr, Kahoot! та ін. 

Одним із найкращих онлайн сервісів є Padlet. Padlet 
(https://padlet.com) є інструментом, що являє собою віртуальну 
дошку, на якій можна розмістити будь-який контент і 
використовувати його у освітній діяльності. Цей контент може 
змінювати і розміщувати як адміністратор дошки (вчитель), так і 
користувач (учні). У процесі роботи вчитель може створювати 
декілька дощок на різну тематику, за допомогою яких можна 
організувати проєктну діяльність здобувачів освіти, виконання 
ними індивідуальних завдань чи просто концентрації інформації і 
з різної тематики в одному місці. 

Наводимо приклад вправи, яку можна використати при 
вивченні предмета «Я досліджую світ» за допомогою сервісу Padlet.  
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Дітям учителька/учитель пропонує обрати літеру та написати 
про свої емоції з якими прийшли на урок. 

Цю вправу можна використати на початку уроку, щоб 
дізнатися який настрій в учнів/учениць, або у перший тиждень 
навчання, щоб діти краще дізнались про своїх 
однокласників/однокласниць та здружити клас. Зміст вправи: 
учні/учениці мають написати свої ім’я біля букви з якої воно 
починається. Наприклад, літера «Д»: Діана, Дмитрик, Данилко, 
Даринка… та похвалити себе. 

У початковій школі учень/учениця ще не є самодостатніми 
учасниками освітнього процесу. Тому під час організації 
освітнього процесу за дистанційною формою слід обов’язково 
враховувати та забезпечувати участь батьків, а саме залучати їх 
допомагати у навчанні своїх дітей та знаходити оптимальні, 
найбільш зручні способи зближення [1, c. 4–9]. 

Отже, дистанційне навчання продовжує розвиватися, 
поширюватися й еволюціонувати. Саме завдяки технологіям 
дистанційного навчання (цифровим сервісам та ресурсам) 
матеріал учнями/ученицями засвоюється краще та ефективніше. 
Учні/учениці розвивають своє мислення та уміння аналізувати 
інформацію, а також формують життєві компетентності. 
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The scientific publication is devoted to the study of web analytics tools to 
determine the effectiveness of the site. The most famous webanalytics systems 

and their functionalities are considered. 
Keywords: monitoring, website, webanalytics, statistics, content, data. 

 
Сучасна практика маркетингової, рекламної діяльності не 

обходиться без професійного аналізу кількісних та якісних 
показників роботи медіа-ресурсів. Вебаналітика дозволяє 
здійснити професійний моніторинг функціонування будь-якого 

сайта. Вебаналітика (англ. Webanalytics) – «це вимір, збір, аналіз, 
подання та інтерпретація інформації про відвідувачів вебсайтів з 
метою її поліпшення та оптимізації. Основним завданням 
вебаналітики є моніторинг відвідуваності вебсайтів, на підставі 
даних якого визначається вебаудиторія і вивчається поведінка 
вебвідвідувачів для прийняття рішень щодо розвитку і 
розширення функціональних можливостей вебресурсу» [1]. 

Результати вебаналітики можуть кардинально вплинути на 
напрямкирозвиткусайта, його контент чи структуру.Статистичний 
аналіз даних роботи сайта сприяють:розвитоку функціональності 
сайта на підставі тенденцій у поведінці відвідувачів;оцінці 
ефективності рекламних кампаній в інтернеті;виявленню 
проблемних місць у структурі, навігації та контенті сайта. 

Статистика відвідуваності розділів і вебсторінок сайта 
дозволяє дізнатись про: 

 кількість переглянутих вебсторінок; 
 ключові слова та фрази, за якими відвідувачі знаходять 

сайт в пошукових системах; 
 географію відвідувачів; 
 час, проведений на вебсторінці; 
 переходи між вебсторінками; 
 аудиторію сайту (випадкові, постійні відвідувачі тощо); 
 зручність навігації сайту для відвідувачів. 
Моніторинг даних може виконуватися за допомогою різних 

платних і безкоштовних засобів, що виконують різні функції. 
Серед них функціонують як спеціалізовані інструменти, так і 
ресурси, що дозволяють застосовувати одночасно кілька методів 
аналізу. До основних інструментів вебаналітики відносять 

лічильники та лог-аналізатори.Лічильник відвідуваності– це 
сервіс, призначений для зовнішнього незалежного вимірювання 
відвідуваності сайтів.Лічильник може виступати в ролі рейтингу, 
сортуючи сайти за відвідуваністю. Лічильник може 
використовуватися для створення каталогу сайтів, оскільки 
рейтинги зазвичай тематично структуровані.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%96%D0%B2
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Веблог-аналізатор – це внутрішня локальна програма, що 
встановлюється на комп’ютер користувача, як правило, сервер. 
Веблог-аналізатор з певною періодичністю збирає накопичені 
сервером, на якому розміщений сайт, лог-файли (журнали запису 
подій про роботу сервера), обробляє дані і зберігає їх у своєму 
внутрішньому архіві, створює сторінки, що показують статистику 
користувачеві[2].  

До найбільш популярних ресурсів вебаналітики належать 
Google Analytics, Яндекс.Метрика, що працюють за допомогою 

лічильників.GoogleАналітика – безкоштовний сервіс з широким 
функціоналом для відстеження поведінки користувачів на сайті. 
Дозволяє  дізнатися статистику відвідувань сайта, подивитися, 
наскільки ефективно працюють ті чи інші рекламні модулі, 
з’ясувати характеристики аудиторії, яка відвідує сайт, наприклад, 
зібрати дані про їх місце розташування. 

Яндекс. Метрика має дещо менший функціонал, його 
використовують для сайтів, що знаходяться в російськомовному 
сегменті. Справа в тому, що за допомогою GoogleAnalytics 
неможливо отримати повну інформацію про тих користувачів, які 
приходять з пошукових запитів Яндекса.Як правило, щоб 
відстежити кількість відвідувань сайту, використовують обидва 
сервісу, щоб охопити всі пошукові запити.  

Дослідники аналізуючи переваги та недоліки GoogleAnalytics 
й YandexMetrika, вказують на те, що«ці системи надзвичайно 
потужні та володіють широким вибором функцій для дослідження 
й збору статистичної інформації про веб-сайт і його користувачів. 
Однак потрібно розумно поставитися до вибору інструменту 
вебаналітики, звертаючи увагу на те, що саме підлягає аналізу та 
якою мовою. Адже, наприклад, YandexMetrika спеціалізується у 
вузькому полі аналізу, оскільки зорієнтований на російськомовний 
ринок. Проте лише встановлення лічильників не дасть потрібного 
результату. Дані, отримані за допомогою GoogleAnalytics і 
YandexMetrika, потрібно проаналізувати, щоб досягти поставлених 
цілей. Отже, найчастіше дані обробляють за такими параметрами: 

 загальна кількість унікальних відвідувачів; 
 розподіл відвідувачів за джерелами (проводиться 

моніторинг посилань, із яких здійснюються переходи на сайт); 
 найпопулярніші сторінки сайту; 
  найпопулярніші пошукові фрази (дає змогу дізнатися, 

за якими запитами користувачі переходили на сайт та чи були ці 
запити цільовими)» [3, с. 75]. 

Крім того, в якості додаткових інструментів можна 
скористатися і іншими засобами вебаналітики, наприклад, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3
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Piwik.com або Clicky.com. У них є безкоштовна версія, яка підійде 
для невеликих сайтів з малим числом подій за період часу. 

Серед українських розробників аналітичних систем, що 
відстежують  кількість відвідувачів за день, тиждень, місяць, за 
всю історію, найвідоміші: Bigmir) net (top.bigmir.net); 
I.ua(catalog.i.ua); MyCounter (mycounter.ua); Хит.UA (hit.ua). 

Отже, від якісного аналізу статистичних даних, які можна 
отримати за допомогою інструментів вебаналітики залежить 
ефективність затрачених ресурсів на маркетингову діяльність і 
вкажуть, на ті канали, які призводять до зростання показників. 
Сучасні системи вебаналітикидають широкі можливості для збору, 
аналізу та візуалізації даних, а значить, для управління 
просуванням сайта. 
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У статті розглянуто маркетингові технології вебдизайну, що пропонують 

для ефективного супроводу вебсайтів організацій. Окреслено основні 
принципи вебдизайну при розробці вебсайту успішної маркетингової 
діяльності фірми. 
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The article examines the marketing technologies of webdesign that offer 
effective support for organizations' websites. The basic principles of webdesign in 
developing a website for successful marketing activities of the company are 

outlined. 
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Під вебдизайном багато користувачів розуміють візуальне 
оформлення сторінок сайту, яке впливає на його зовнішнє 
сприйняття. Однак, насправді, це насамперед робота над 
оптимальною структурою, юзабіліті й найбільш зручним 
розташуванням контенту. І з цієї точки зору стає зрозуміло, що 

https://uk.wikipedia.org/wiki/I.ua
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=MyCounter&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki
https://toolbox.googleapps.com/apps/loganalyzer/
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вебдизайн – це багато в чому логіка подачі інформації, що впливає 
на ефективність сайту з багатьох параметрів. 

Вебдизайн (англ.webdesign) – галузь веброзробки, що охоплює 
безліч напрямів із створення та супроводусайтів або застосування, 
таких як графічний вебдизайн, проектування інтерфейсів, 
ауторинг (у тому числі стандартизований код і власницьке 
програмне забезпечення),  використання та оптимізація для 
пошукових систем. Найчастіше виконання різних етапів процесу 
вебдизайну забезпечують відповідні спеціалісти (менеджер 
проекту, дизайнер, веб-програміст, веб-майстер тощо), хоча деякі 
вебдизайнери можуть виконувати усе самостійно. Термін 
вебдизайн зазвичай використовують для опису проектування й 
реалізації клієнтської частинивебсайту, включаючи верстку[2]. 

Вебдизайн бере свій початок приблизно в той же час, що і 
сам Інтернет у тому вигляді, в якому ми його звикли бачити. Якщо 
бути точніше, то це самий початок 90 років ХХ століття. Перші 
норми вебдизайну були досить примітивні таґрунтувалися на мові 
HTML і застосовувалися для розмітки вебсторінок. Це дозволяло 
пов’язувати сторінки один з одним. Цей дизайн полягав в 
оформленні тексту сторінок, щоб можна було дати зрозуміти 
програмі що є заголовок, а що абзац або, наприклад, цитата. 
Зрозуміло, що ніякої естетичної функції він в собі не ніс, а мав 
тільки практичне застосування. Йшли роки, і HTML обростав 
новими функціями і підлаштовувався під потреби користувачів. 
Саме до цього моменту на світ з’явилася блокова верстка сторінок 
і можливість додавання зображень. У цей момент сторінки почали 
отримувати перші крихти своєї індивідуальності [1, с. 154]. 

Наступним кроком стала поява таблиць стилів CSS і 
можливість вставки таблиць на сторінки сайтів. Стало активно 
розвиватися серверне програмування, вебдизайн став 
застосовувати все більш нові стандарти. 

На сьогоднішній день фахівці, які працюють з естетикою 
сайта і його функціональністю, навчилися знаходити спільну мову. 
Це призводить до того, що розробники сайтів можуть створювати 
красиві елементи, які будуть зручні й практичні. Якщо сьогодні у 
відвідувача виникає питання або ускладнення в знаходженні 
потрібної йому інформації, то це, швидше за все, помилка 
дизайнера. Іншими словами на вебдизайнера покладається 
відповідальне завдання, від якості реалізації якого залежить 
подальший успіх ресурсу та його відвідуваність [1, с. 250]. 

Фахівці з вебдизайну наголошують, що першочергово 
необхідно визначити ключові елементи на сайті й розставити їх 
пріоритетність. При цьому, елементи з високим пріоритетом 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/Front_end_%D1%82%D0%B0_back_end
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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рекомендується ненав’язливо виділити на загальному фоні, а менш 
важливі деталі залишити поза акцентом. Успішного результату 
комерційного проекту неможливо буде досягти якщо графічне 
виділення буде розміщено по різних частинах сторінки [4, с. 55].  

Для грамотного виконання цього процесу, необхідно 
здійснити поглиблений аналіз проекту і його цільової аудиторії. 
Знайшовши однозначну відповідь на питання причини 
відвідування сайту користувачами, можна акцентувати увагу на 
певній зоні (наприклад, каталозі товарів або блокові новин). 
Здійснюється це не лише за допомогою яскравих графічних 
акцентів, але і, приміром, шляхом розробки зручного і 
нестандартного навігаційного блоку, на який хотілося б 
натиснути. 

У мережі Інтернет існує понад мільярд сайтів. Тому 
надзвичайно важливим є оптимізація розроблюваного сайту під 
юзабіліті (наскільки легко користуватися сайтом) і UX 
(«userexperience», наскільки приємно користувачеві взаємодіяти з 
сайтом). 

Саме для досягнення вказаних цілей критично важливим є 

застосування при розробці сайту принципів Web-дизайну.  
Різні фахівці в залежності від підходу до пріоритетності 

акцентів виділяють відмінні класифікації принципів вебдизайну. 
Так, з метою оптимізації «userexperience» пріоритет надається 
принципам контрастності, збалансованості, точності, стилю та 
зручності сприйняття [3, с. 90]. 

Під принципом загального контрасту розуміється візуальна 
диференціація декількох елементів. Корпоративний стиль 
замовника, звичайно ж, має велике значення. Однак, за 
відсутності оптимальної контрастності сайт набуде монотонності, 
візуальне сприйняття відвідувачем буде слабким. Основні 
елементи на сайті необхідно чітко виділити, щоб проглядалася 
візуальна різноманітність.  

Ще одним з ключових принципів web-дизайну є 

балансування. Воно передбачає, що візуальне навантаження має 
бути рівномірно розподілене по усій сторінці. Вебсайт не повинен 
виглядати порожнім, проте перевантаження графікою також не 
сприятиме захопленню уваги відвідувача. Баланс важливий як у 
кольоровій гаммі, так і при виборі шрифтів. 

Застосування принципу точності передбачає максимальну 
ефективність у заповненні простору сторінки. Розмір ідентичних 
блоків повинен співпадати по величині, усі елементи потрібно як 
можна ближче орієнтувати під межі сторінки. Враховувати при 
цьому необхідно і те, що потенційні відвідувачі користуються 
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різними браузерами, моніторами різних форматів, тощо. Фірмовий 
візуальний стиль дизайну допускає використання на усіх 
елементах сайту однакового графічного почерку. Вебдизайнер 
повинен враховувати необхідність єдиного сприйняття сайту. Для 
цього необхідно застосовувати чітку структуру сайту, визначену 
палітру кольорів, відмітні лінії, контури і збалансований набір 
шрифтів. Загалом, доцільним є розробка єдиної стилізації для 
зображень на сайті, адже цілісно сприйнятий логічний зв’язок 
елементів приверне увагу користувача на необхідному контенті та 
полегшить процес пошуку необхідної інформації. 

Принцип зручності сприйняття покликаний привернути увагу 
відвідувача та спонукати його затриматися на цьому сайті. 
Грамотно розроблений веб-дизайнером і максимально зрозумілий 
маршрут користування сайтом дозволить відвідувачу комфортно 
вивчати візуальнускладову певної сторінки, не затрачаючи зусиль 
на додаткове дослідження принципу роботи сайту. Адже критично 
важливим є мінімізація терміну донесення до користувача 
інформації. 

Для досягнення мети легкості користування вебсайтом 
(оптимізації юзабіліті) виділяються такі принципи вебдизайну як 
простота, візуальна ієрархія, навігація, узгодженість, 
адаптивність, традиційність та довіра. 

Так, принцип простоти передбачає застосування лише 
найнеобхідніших елементів при створенні сайту. Адже 
необов’язкові об’єкти без функціонального навантаження лише 
ускладнюють користувачам шлях до отримання потрібної 
інформації. Фахівці з вебдизайну рекомендують застосовуючи 
принцип простоти використовувати для сайту до п’яти кольорів, 
до трьох різних шрифтів у максимум трьох розмірах, 
застосовувати графічні об’єкти лише якщо вони допомагають 
користувачеві зробити дію або виконують конкретну функцію.  

Принцип візуальної ієрархії передбачає компонування та 
організацію елементів сайту таким чином, щоб відвідувачі в 
першу чергу зверталися до основних елементів. Цей принцип тісно 
пов'язаний з принципом спрощення, адже у вебдизайнера є змога 
налаштувати розташування, колір або розмір певних елементів 
таким чином, щоб структура сайту сама приваблювала 
 користувачів до потрібних елементів. 

Для оптимізації навігації по сайту фахові вебдизайнери 
рекомендують спрощувати структуру основних розділів 
(мінімізуючи їх кількість) і розміщувати їх ближче до верху 
сторінки, використовувати навігаційний ланцюжок на кожний 
сторінці сайту окрім головної (відвідувач буде орієнтуватися у 
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своєму перебуванні), додавати поле «Пошук» у верхній частині 
сайту (пошук за ключовими словами допоможе користувачу 
отримати потрібну інформацію), використовувати на сторінці 
перевірені посилання на інші джерела. 

Принцип оптимізації навігації по сайту тісно пов’язаний із 

наступним – узгодженістю. Узгодженість повинна бути не тільки в 
навігації, але і в загальному стилі всіх сторінок сайту. Фон, колірна 
схема, шрифти, і навіть стиль тексту – їх узгодженість позитивно 
позначиться на зручності для користувача. 

Не менш важливим для швидкого та оптимального 
сприйняття інформації відвідувачем, є використання при розробці 

вебдизайну принципу традиційності. Адже, існують певні 
традиційні правила у вебдизайні, до яких за багато років звикли 
користувачі інтернету (зокрема, зміна кольору/виду посилання 
при наведенні на них курсору, розташування навігаційного меню 
зверху або в лівій частині сторінки, застосування можливості 
натискання на логотип, що спрямовує відвідувача на головну 
сторінку).  

За умови використання у вебдизайні звичних користувачеві 
елементів і стратегій, розроблюваний сайт справить позитивне 
враження та викличе більше довіри, що є однією із основних цілей 
створення та функціонування сайту.  

Завданням вебдизайнера при цьому є доступність інформації 
про продукт власника сайту, а отже чесність по відношенню до 

відвідувача. Прикладом застосування принципу довіри до сайту 
можна назвати розміщення на ньому відомостей про вартість 
продукту, оскільки наявність такої інформації дає споживачу 
відчуття чесності та відвертості з ним. 

Підсумовуючи розгляд принципів вебдизайну, варто 
акцентувати увагу на тому, що для досягнення цілі задоволення 
потреб, сайт повинен бути клієнтоорієнтованим. Корисним для 
цього є дослідження реального користування сайта (та його 
елементів) користувачами, збір їх відгуків і пропозицій. За 
результатами цього розробник матиме можливість внести 
відповідні зміни чи поправки до сайта та, як наслідок, привабити 
відвідувачів, підкреслити імідж компанії та сприяти все більшому 
поширенню інформації про продукт. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА ДОКУМЕНТООБІГУ В 
ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 
У статті розкриваються особливості організації праці та документообігу 

в органах місцевого самоврядування. Наголошується, що головною складовою 
документа є інформація, тобто найрізноманітніші дані, відомості, 
повідомлення, знання. 

Ключові слова: документообіг, документ, органи місцевого 
самоврядування, служба діловодства. 

 

The article reveals the peculiarities of labor organization and document 
circulation in local governments. It is emphasized that the main component of the 

document is information, ie a variety of data, information, messages, knowledge. 
Key words: document circulation, document, local self-government bodies, 

office work service. 

 
Використовуючи різні форми організації праці на 

підприємстві, потрібно стежити за тим, щоб це 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. 
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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.  

Установи організовують діловодство на підставі власних 
інструкцій з діловодства, що розробляються на підставі 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.  

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;  
5. Удосконалення роботи з інформацією, що включає:  

 широке використання комп’ютерної, копіювально-множильної 
техніки; 

 централізоване використання технічних засобів;  
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6. 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 ознаками документа 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) [2, 3, 4]. 

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 інформації яка 
створена людиною; 

 документальна інформація має бути змістовною, оскільки 
являється 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) 
[5, с. 17–18]. 

Для документа є характеристикою також стабільна 
матеріальна форма. Таким чином, документ являє собою єдність 
матеріальної форми і інформації, яка в ній 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 
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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 документи 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 
[6]. 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 [1, 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.  
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Документи, які надсилаються іноземним адресатам, 
оформлюються українською мовою або мовою держави-адресата, 
або 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 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 
проєктів нормативно-правових актів відповідають заступники 
керівника установи згідно з розподілом функціональних 
обовʼязків.  

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 (далі – служба діловодства).  

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;  
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 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 [5].  
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 [5, c. 35]. 
Окремі внутрішні документи (заяви, пояснювальні та доповідні 
записки тощо), авторами яких є посадові та інші фізичні особи, 
дозволяється оформлювати рукописним способом.  

Отже, розроблення, оптимізація та відповідний контроль 
документообігу дозволяють своєчасно отримувати необхідну 
інформацію для прийняття різних управлінських рішень. 
Організація документообігу залежить від масштабу діяльності 
організації, її функцій, кількості ланок управління та обсягу 
документопотоків. Правильна організація документообігу сприяє 
оперативному проходженню документів в апараті управління, 
рівномірному завантаженню підрозділів і посадових осіб, 
позитивно впливає на управлінський процес загалом. 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1153-97-%D0%BF#Text (дата 

звернення: 10.10.2021). 
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У сучасних умовах розвитку процесу інформатизації для 
архівної установи як соціально-комунікаційної структури одним з 
головних напрямів діяльності є повне й оперативне задоволення 
потреб суспільства в соціально значущій ретроспективній 
документній інформації через надання інформаційних послуг. 
Щоб визначити роль і місце інформатизації в діяльності архіву 
проаналізуємо роботу в цьому напрямі Державного архіву 
Волинської області (ДАВО). Зі змістом інформаційних послуг, які 

надає установа для задоволення потреб споживачів можна 
ознайомитись на її сайті (https://volyn.archives.gov.ua/). Тут 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1153-97-%D0%BF#Text
https://volyn.archives.gov.ua/
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розміщена інформація про історію та структуру 
установи,проведені заходи, новини, конкурси, обласні програми 
та ін. Для забезпечення доступуширокому колу користувачівдо 
ресурсів ДАВОу рубриці «Новини»розміщені правила користування 
читальною залою (подані реєстраційна форма, зразки заяв для 
електронної реєстрації та замовлень архівних документів, 
посилання на описи для допомоги користувачам в оперативному 
інформаційному пошуку при складанні замовлень на видавання 
справ) [2]. 

Важливим елементом взаємодії архіву з громадськістю за 
допомогою інформаційних технологій є також рубрики: «Доступ до 
публічної інформації», де розміщено затверджені форма запиту на 
інформацію, порядок її подання та види публічної інформації, яка 
знаходиться у володінні установи; «Звернення громадян», де 
зазначено порядок виконання запитів та звернень, їх зразки; 
подано номери телефонів з метою здійснення зворотнього зв’язку, 
надання інформаційних послуг, оперативного реагування на 
гострі проблеми та ін.; «Консультації з громадськістю» – 
обговорення проєктів документів [7]. Завдяки таким рубрикам, 
розміщеним на сайті, заклад налагоджує зворотний зв’язок зі 
споживачами ретроспективної документної інформації з багатьох 
важливих питань. 

ДАВО як соціально-комунікаційна структура інформує своїх 
користувачів, які цікавляться історією  краю і яким не байдужа 
історія свого роду про представлені в рубриці «Довідковий апарат» 
«Описи фондів періоду до 1939 року», «Описи фондів органів і 
організацій Компартії України (1939-1991)», про спеціальний 
довідник «Каталог метричних книг Державного архіву Волинської 
області (1600-1933)» та доповнення до Каталогу (метричні книги за 
1934–1943 роки, що поповнили фонд 35 «Волинська духовна 
консисторія») [4]. 

Велике значення в роботі архіву належить тематичним базам, 
які значною мірою розраховані на взаємодію архіву із 
суспільством. За тематикою вони охоплюють найактуальніші, 
запитувані та суспільно значущі фонди в сучасному соціально-
комунікаційному середовищі, які реалізують виконання запитів 
соціально-правового характеру. Серед них є фонди, що довгий час 
були засекречені, й доступ до яких раніше був майже 
неможливим. Це, наприклад, фонд 4666 «Комітет державної 
безпеки (КДБ) при Раді Міністрів УРСР у Волинській області, м. 
Луцьк Волинської області». Ще в 1992 р. були зроблені описи цього 
фонду: опис №1 фільтраційних справ постійного зберігання на 
громадян Волині, вивезених на примусові роботи до Німеччини та 
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інших країн у роки Другої світової війни, та опис № 2 архівних 
кримінальних справ несудових органів за 1939-1953 рр. [8]. 

Згідно із Законом України від 9 квітня 2015 р. «Про доступ до 
архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 
1917–1991 рр.», держава гарантує право й вільний доступ кожного 
до архівної інформації репресивних органів. Втілюючи в життя 
закон України, 29 травня 2020 року у Державному архіві 
Волинської області оприлюднено першу сотню архівних 
кримінальних справ несудових органів за 1939-1953 роки з фонду 
4666 «Комітет державної безпеки (КДБ) при Раді Міністрів УРСР у 
Волинській області, м.Луцьк, Волинська область»[1]. Тут 
зосереджені фільтраційні справи на осіб, які у роки Другої світової 
війни були примусово вивезені до Німеччини та до інших країн 
гітлерівської коаліції, репатрійованих і колишніх 
військовополонених, архівні кримінальні справи несудових 
органів на громадян, які зазнали репресій. Архів і надалі 
продовжує цю роботу,  кількість справ на сайті установи постійно 
зростає. І, вже 04 червня 2020 року Державний архів Волинської 
області, в рубриці «Архіви репресивних органів комуністичного 
тоталітарного режиму 1917 – 1991 років» оприлюднив окрім фонду 
4666 описи ще 12 фондів репресивних органів: Р-8 «Луцький 
міський військовий комісаріат» (оп.1), Р-18 «Управління юстиції у 
Волинській області Міністерства юстиції України» (оп.1,2), Р-24 
«Волинський обласний суд» (оп.1,2,4,5,7т.1), Р-38 «Луцьке міське 
відділення міліції» (оп.1), Р-41 «Теремнівський районний 
комісаріат» (оп.1), Р-60 «Піддубцівський районний комісаріат» 
(оп.1), Р-213 «Ковельський повітовий військово-революційний 
комітет» (оп.1), Р-299 «Володимир-Волинський повітовий 
військовий комісаріат» (оп.1), Р-316 «Луцький повітовий 
військовий комісаріат» (оп.1), Р-322 «Штаб робітничої гвардії» 
(оп.1), Р-378 «Луцька повітова міліція 3-го району» (оп.1), Р-410 
«Ківерцівський районний комісаріат (оп.1)[1]. 

З метою забезпечення віддаленого доступу до облікових 
документів ДАВО, ще у 2013 році була започаткована робота з 
оцифрування описів, яка проводилася паралельно з 
оцифровуванням справ, виготовленням копій документів 
технічними засобами архіву на замовлення користувачів архіву та 
на виконання запитів фізичних і юридичних осіб. Станом на 01 
січня 2020 року  було забезпечено віддалений доступ широкого 
кола користувачів до електронних версій 806 описів 461 фонду 
архіву. З них, 524 описи 380 фондів періоду до 1939 року та 282 
описи 81 фонду радянського періоду та періоду незалежності 
України[6].  Роботи по удосконаленню та оцифровунню описів 
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проводилися і надалі, незважаючи на заходи щодо запобігання 
коронавірусу«COVID-19». І вже на травень 2020 року архівною 
установою було оцифровано і оприлюднено 349 описів 136 
фондів. З них, 3 описи 3-х фондів періоду до 1939 року, 346 
описів 133 фондів радянського періоду та періоду незалежності 
України[6]. 

Важливе значення в діяльності архіву як соціально-
комунікаційної структури відіграють виставки архівних 
документів. На сайті установи в рубриці «Документальні виставки 
on-line» розташовані такі діючі тематичні виставки: «День 
Незалежності України», «За Україну, за її волю, за честь, за славу, 
за народ! (до Дня захисників та захисниць України)», «Модест 
Пилипович Левицький і Волинь (до 155-річчя з дня народження)», 
«Конституційний процес: передумови розвитку», «Чорнобильська 
трагедія», «Родина Косачів у документах Державного архіву 
Волинської області (до 150-річчя з Дня народження Лесі 
Українки)», «До Дня Соборності України», «Спогади волинян про 
Голодомор 1932-1933 років», «Вони боролися за волю України», «До 
Дня пам’яті захисників України», «Великий терор – масові 
політичні репресії 1937-1938 років (за матеріалами науково-
довідкової бібліотеки Державного архіву Волинської області)», 
«Карпатська Україна 1938-1939 (за матеріалами науково-
довідкової бібліотеки Державного архіву Волинської області)», 
«Шлях до перемоги: до Дня пам’яті та примирення», «Липинський і 
Волинь (до 135 річниці з Дня народження В’ячеслава 
Казимировича Липинського)», «Волинські Ангели Небесної Сотні», 
«Шевченківськими стежками» та ін.[5]. 

Питання розвитку інформаційних технологій є одним із 
пріоритетних питань державної політики у сфері архівної справи. 
І для того, щоб адекватно реагувати на виклики часу в цифрову 
еру архівні установи потребують забезпечення їх сучасними 
технічними засобами. Так, із повідомлення за 31серпня 202 року 
відомо, що архівною установою було придбано 10 серпня 2021 
року сканер CZUR ET 16 Plus (Blak), на якому завершено 
оцифрування рукописних книг, що знаходяться на зберіганні в 
бібліотеці архіву: «Інвентар Луцько-Братського Біскупства в час 
перебування на цій посаді Антонія Еразма Воловича» (1755), 
«Альбом конгрегації» (1712), Євангелія церкви с. Костюхнівка 
Луцького повіту (рік видання не встановлений) та ще одне 
рукописне Євагнелія місце та рік видання якого не встановлено. 
Виготовлено 2 154 скани, після опрацювання яких з ними можна 
буде ознайомитися на сайті архіву [3]. 

Таким чином, інформатизація архівної справи відіграє 
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непересічну роль у діяльності архіву Державного архіву Волинської 
області. Відкритість архіву, реагування на суспільну потребу в 
документній інформації, урізноманітнення форм і засобів її 
поширення сприяє збільшенню кількості її споживачів та 
перетворення установи на важливу соціально-комунікаційну 
структуру регіону. 
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The article considers issues related to improving the work of the archive in 
accordance with the reform of the system of archival institutions, which began 

with the reorganization of the State Committee of Archives of Ukraine. Emphasis 
is placed on the need for regulatory and legal support, a clear division of powers 

between the local state administration and the archival institution. 
Keywords: State Committee of Archives of Ukraine, State Archives of Volyn 

region, regulatory and legal support. 

 
Сучасні умови розвитку України, яким притаманні 

спрямованість на європейську інтеграцію, пошук ефективних та 
результативних механізмів державного управління, прийняття 
обґрунтованих та своєчасних управлінських рішень, поглиблення 
демократизації всіх сфер життєдіяльності людини, потребують 
якісного інформаційного забезпечення. Ці процеси визначили 
провідну роль державних архівних установ, що забезпечують 
реалізацію державної політики в галузі архівної справи, 
займаються організацією формування, державного обліку та 
зберігання документів Національного архівного фонду, всебічного 
використання інформації, що в ньому міститься. 

Проаналізувавши положення про Держкомархів [2; 5] та 
Укрдержархів [3] слід відмітити, що всі основні завдання та всі 43 
управлінські функції, що було визначено у положенні про 
Державний комітет архівів України залишилися й у Положенні про 
Державну архівну службу України, але їх загальна кількість 
збільшилася майже на 40%. Відповідно кількість завдань 
збільшилась і у територіальних органах, підконтрольних 
Укрдержархіву. 

Усі державні архіви областей України, є державними 
установами з подвійним підпорядкуванням: вони є структурними 
підрозділами обласних державних адміністрацій, що утворюються 
головою обласної державної адміністрації, підзвітні та 
підконтрольні голові обласної державної адміністрації, а також як 
місцеві державні архівна установи, входять до системи архівних 
установ України і у своїй діяльності підзвітні та підконтрольні 
Державній архівній службі України [4]. 

Державний архів Волинської області (далі – ДАВО) у процесі 
виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими 
структурними підрозділами Волинської обласної державної 
адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також 
підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями 
громадян. Працівники ДАВО мають право на відвідування, за 
його дорученням чи дорученням Державної архівної служби, 
архівних підрозділів і служб діловодства органів державної влади, 
підприємств, установ та організацій, незалежно від форми 
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власності, а також об'єднань громадян. Крім того, працівники 
архіву мають право доступу до документів згаданих установ, 
організацій та об'єднань громадян, за винятком тих, що згідно із 
законодавством спеціально охороняються [1]. 

У результаті аналізу структури та функцій Державного архіву 
Волинської області з’ясовано, що навантаження на різні відділи 
архіву розподілено нерівномірно: з них найбільше внесено – до 
«Положення про відділ діловодного та кадрового забезпечення» (33 
основних завдання) та «Положення про відділ організації та 
координації архівної справи» (23 основних завдання); найменше – 
до «Положення про відділ виготовлення копій та реставрації 
документів» та «Положення про відділ матеріально-технічного 
забезпечення і обслуговування приміщень» – ти відповідно по 12 
основних завдань. 

Простежується нерівномірне навантаження працівників 
структурних підрозділів Державного архіву області. Згідно з 
Положенням про Державний архів Волинської області основними 
завданнями Державного архіву області є: реалізація державної 
політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення 
управління архівною справою і діловодством на території області, 
координація діяльності органів державної влади, підприємств, 
установ, організацій усіх форм власності в питаннях архівної 
справи і діловодства; внесення до Національного архівного фонду 
архівних документів, що мають місцеве значення, ведення обліку 
та постійне зберігання цих документів, а також використання 
відомостей, що в них містяться; проведення науково-методичної 
роботи в галузі архівознавства, документознавства та археографії; 
впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду в 
практику діяльності архівних установ; здійснення контролю за 
діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення 
додержання законодавства про Національний архівний фонд та 
архівні установи. 

Для виконання покладених на нього завдань Державний 
архів Волинської області наділено достатньо вагомими 
повноваженнями. Зокрема, він має право: одержувати в 
установленому порядку від установ, підприємств та організацій 
незалежно від форм власності, громадян та їх об’єднань 
інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для 
виконання покладених на нього завдань; вимагати проведення 
експертизи цінності архівних документів від юридичних і 
фізичних осіб, які мають архівні документи, від часу створення 
яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити 
відчуження, вивезення за межі України таких документів; 
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звертатися до суду з позовом про позбавлення власника 
документів Національного архівного фонду, який не забезпечує 
належну їх збереженість, права власності на ці документи; 
порушувати в установленому порядку питання про зупинення 
діяльності архівних установ, які не забезпечують збереженість 
документів Національного архівного фонду; порушувати в 
порядку, установленому законодавством, питання про 
притягнення до відповідальності працівників архівних установ, 
користувачів документами Національного архівного фонду та 
інших осіб, винних у порушенні законодавства про Національний 
архівний фонд та архівні установи, а також про відшкодування 
ними збитків, заподіяних власнику документів Національного 
архівного фонду або уповноваженій ним особі; установлювати 
ціни на роботи і послуги, що виконуються державним архівом [1]. 

Отже, покращення діяльності Державний архіву Волинської 
області слід здійснювати у напрямі удосконалення нормативно-
правового забезпечення. З цією метою необхідно більш чітко 
розподілити повноваження між апаратом місцевої державної 
адміністрації та архівною установою, звертати увагу на чинники, 
що будуть враховуватись при подальшому проведенні 
адміністративно-територіальної реформи. 
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У науковій розвідці досліджено питання щодо першості у відкритті 

радіо. Коротко наголошено на питаннях вивчення теорії жанру, 

функціонально-предметних ознаках змісту журналістського твору. 
Ключові слова: радіо, журналістські твори, засоби масової інформації, 

журналісти. 

 
Scientific research has investigated the issue of primacy in the discovery of 

radio. The issues of studying the theory of genre, functional and subject features 
of the content of a journalistic work are briefly emphasized. 

Key words: radio, journalistic works, mass media, journalists. 

 

Засоби масової інформації є складною і динамічною 
системою, яка охоплює всі види періодичних друкованих видань, 
телебачення, радіомовлення, інформаційні агентства, 
документальне кіно та інші види і способи поширення важливої 
соціальної інформації.  

ЗМІ як інструмент впливу на суспільство забезпечує зв’язок 
між людьми. Важливою складовою в цій системі є радіомовлення. 
Воно є потужним засобом формування суспільної думки, сприяє 
налагодженню діалогу між владою, політикою, громадськістю та 
журналістикою.  

Основне завдання системи засобів масової інформації – 
постійне відображати суспільне життя в усіх його 
взаємозалежностях, діалектичних зв’язках та конфліктах, а також 
безперервно інформувати і сприяти формуванню громадської 
думки. Радіомовлення в загальній системі ЗМІ – не тільки 
інформатор, але й справжній суб’єкт соціальної сфери. 
Виконувати основні завдання радіо допомагають його унікальні 
риси: оперативність, доступність, акустичність, універсальність, 
всеосяжність, психологічний вплив на аудиторію тощо.  

Радіомовлення – виробництво і розповсюдження 
аудіопрограм за допомого електромагнітних хвиль, що 
поширюються передавальними пристроями і приймаються будь-
якою кількістю приймачів.  

Сучасне радіомовлення – це інформаційна галузь, яка стала 
глобальним засобом масової інформації, засобом впливу на 
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громадськість. Важливість впливу радіо на громадську думку 
пов’язана сьогодні з його масовістю та можливістю бути суб’єктом 
громадянської журналістики [1, с. 9].  

Уже досить тривалий час залишається актуальним питання 
щодо першості у відкритті радіо. За часи комуністичного 
панування у Радянському Cоюзі, єдиним і першим творцем радіо 
вважали російського фізика О. Попова. Проте більшість видань 
зарубіжної літератури з історії радіо надає першість італійському 
вченому і винахіднику Г. Марконі.  

25 квітня 1895 року О. Попов продемонстрував власну 
доповідь «Про відношення металевих порошків до електричних 
коливань» на засіданні фізичного відділення Російського фізико-
хімічного товариства. Та продемонстрував прилад в дії. Він 
фіксував природні електромагнітні сигнали, тому «грозовідмітник» 
вважають першим у світі радіоприймачем. Протягом року 
О. Попов удосконалював власний винахід і вже 24 березня 1896 
року продемонстрував радіоприймач, де метеорологічний апарат 
(«грозовідмітник») було замінено на телеграфний [3, c. 20].  

У свою чергу, італієць Г. Марконі у Великобританії подав 
патентну заявку на винахід бездротового телеграфу 2 червня 1896 
року. А саму схему апарата опублікував лише у 1897 році. Таким 
чином, Г. Марконі зміг першим отримати патент на винахід 
нового приладу. Оскільки патентна система, яка на той час діяла у 
Великобританії, давала змогу отримати привілеї лише на наукову 
ідею, а О. Попов не зміг отримати патенту, через те, що його 
досліди з бездротового телеграфу досить тривалий час були 
засекреченими військовим відомством Росії [3, c. 21–22].  

Історія радіомовлення України датується початком ХХ 
століття. Передовим центром розробки радіотехнологій став 
Харків. Тут активно будувалася кількість радіостанцій, яка значно 
зросла за часи Першої світової війни. Першими радіопрограмами 
у Радянському Союзі були звичайні озвучення у ефірі газетних 
статей ідеологічного спрямування.  

Радіомовлення досліджували у різних аспектах, найбільша 
кількість праць належить таким українським науковцям як 
О. Гоян, В. Здоровега, В. Шкляр, А. Москаленко, В. Лизанчук, 
І. Михайлин, В. Різун, І. Пенчук, І. Мащенко та ін. Наприклад, у 
підручнику «Основи радіожурналістики і радіо менеджменту» 
О. Гоян розглянув специфіку журналістської діяльності в 
радіоефірі, узагальнив технології програмування і методику 
менеджменту в конкурентних ринкових умовах, поєднав теорію і 
практику сучасної вітчизняної та світової радіожурналістики [1].  
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У підручнику «Основи радіожурналістики» В. Лизанчук 
системно виклав засади щодо функціонування сучасної 
радіожурналістики, провів аналіз принципів діяльності 
радіоорганізацій та їх функції, структурував радіомовлення за 
різновидами та жанрами [2].  

Як зазначає В. Лизанчук: «Функції характеризуються 
властивістю взаємопроникнення, перебувають в органічній 
взаємозалежності, постійно взаємодіють. Динаміка функцій 
радіомовлення тісно пов’язана з розвитком суспільства, тобто 
функції мають історичний характер. Функції реалізуються 
внаслідок всієї діяльності радіоорганізацій, а якщо ширше, то всіх 
засобів масової інформації, які впливають на свідомість і 
поведінку населення. Отже, під функціями радіомовлення 
розуміємо цілеспрямовану журналістську діяльність, тісно 
пов’язану з принципами, що має не перехідний і не випадковий, а 
загальний закономірний характер. Функції включають і мету, і 
засоби; вони виражають сутність, суспільне призначення 
радіомовлення, визначають роль радіоорганізацій як суспільного 
інституту [2, c. 100].  

Питання щодо висвітлення ролі і місця сучасного 
радіомовлення в системі засобів масової інформації розкрито у 
посібнику І. Пенчука «Види радіомовлення». Дослідник показав 
структуру українського радіомовлення, класифікував його 
різновиди за зоною обслуговування, тематичною наповненістю, 
формою передачі й подачі інформації та типами мовлення [4].  

Радіо називають «всюдисущим», оскільки воно має 
максимальний ступінь оперативності, і його популярність в «епоху 
телебачення» не зменшилася [2, с. 65–66].  

Радіомовлення більш оперативне. Радіо надає слухачам 
найсвіжіші факти, повідомлення про події, що відбуваються, 
впевнено випереджаючи друковані засоби масової інформації та 
нерідко телебачення.  

Радіо доступніше. Порівняно із телебаченням і пресою, радіо 
– дешевший засіб отримання інформації. Також воно є більш 
доступним у розумінні прослуховування передач, тобто різним 
верствам населення, незалежно від їх статусу.  

Радіо не вимагає абсолютної уваги. Слухачам радіо не 
обов’язково знаходитися лише біля приймача. Людям не потрібно 
відриватися від справ, роботи. Часто люди поєднують 
прослуховування радіо і роботу, оскільки воно слугує своєрідним 
музичним фоном під час багатьох занять. А для того, аби отримати 
важливу інформацію, не обов’язково переводити погляд чи 
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залишатися на одному місці (як це необхідно для телебачення чи 
інтернет-ЗМІ).  

Радіо створює ширший діапазон самостійності. У цьому 
випадку радіо допомагає розвивати уяву. Під час перегляду 
телевізора чи відеоматеріалів у мережі інтернет, глядач бачить 
чіткого героя, який є конкретним (визначений вже кимось). А от 
радіо орієнтоване на слухове сприйняття, тому образ героя в 
радіоматеріалі досить багатозначний, оскільки він створюється в 
уяві кожного слухача. Таким чином радіо допомагає активізувати 
його асоціативне мислення.  

За досить тривалий час свого розвитку радіомовлення має 
стійку палітру жанрів. Жанр володіє рядом постійних ознак. 
В. Лизанчук виділяє три групи жанрів радіожурналістики: 
інформаційні (радіоповідомлення, радіозвіт, радіоінтерв’ю, 
радіорепортаж, радіовиступ, радіоогляд преси); аналітичні 
(радіокореспонденція, радіокоментар, радіобесіда, радіоогляд); 
художньопубліцистичні (радіонарис, радіофейлетон, 
радіокомпозиція, радіофільм, оригінальна радіопрограма) [2, с. 
230].  

Науковці звертали увагу на питання щодо вивчення теорії 
жанру, становлення і функціонування усієї системи жанрів 
радіожурналістики. Зокрема російський науковець В. Смирнов 
зауважив, що жанри і форми мовлення на радіо розвивалися під 
впливом різних факторів: усної пропаганди, естради, мовних 
форм спілкування, газетних текстів, що читаються в мікрофон, 
освоєння власної специфіки [5]. В. Смирнов поділяє жанри 
радіомовлення за функціонально-предметними ознаками та за 
формою звучання в ефірі.  

В основі функціонально-предметних ознак лежить розгляд 
змісту журналістського твору. Тож за цими ознаками жанри 
поділяють на: інформаційні (радіоповідомлення, радіозвіт, 
радіоогляд, інформаційне радіоінтерв’ю, інформаційна 
кореспонденція, інформаційний радіорепортаж); аналітичні жари 
(аналітичне радіоінтерв’ю, аналітична радіо кореспонденція, 
аналітичний радіо репортаж, радіо рецензія, лист, радіобесіда, 
радіокоментар дискусія, журналістське розслідування на радіо); та 
документально-художні жанри (радіозамальовка, радіонарис, 
радіо фейлетон, радіокомпозиція).  

За іншою ознакою: формою звучання в ефірі жанри 
поділяють на три групи: монологічні (інформаційне 
радіоповідомлення, радіоогляд, радіо звіт, радіо кореспонденція, 
лист, радіо рецензія, радіокоментар, радіо бесіда, радіо 
замальовка); діалогічні жанри (радіоінтерв’ю, радіобесіда, 
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дискусія); синтетичні жанри (радіозвіт, радіо кореспонденція, 
радіорепортаж, радіоогляд, радіо замальовка, радіо фейлетон, 
радіокомпозиція) [5]. 

Отже, на сьогодні не існує одностайної думки щодо поняття 
«радіомовлення» та його складників, оскільки кожен науковець, 
досліджуючи цю царину, за основу поділу чи класифікації обирає 
різні критерії.  
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ВИКОРИСТАННЯ КОРЕКЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕАССН У 

РОБОТІ З ДІТЬМИ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ 
 

У статті коротко охарактеризовано специфіку використання 
корекційної технології ТЕАССН у роботі з дітьми з розладами аутизму. 

Наголошено на позитивних ознаках обраної технології, доведено, що 
корекційна технології ТЕАССН виступає однією з умов формування 

пізнавальної готовності до навчальної діяльності дітей з розладами 
аутистичного спектру. 

Ключові слова: корекційна технологія, аутизм, принципи, адаптація, 

корекційно-педагогічна робота. 
 
The article briefly describes the specifics of the use of correctional 

technology TEASSN in working with children with autism. Emphasis is placed on 
the positive features of the chosen technology, it is proved that the correctional 

technology TEASSN is one of the conditions for the formation of cognitive 
readiness for learning activities of children with autism spectrum disorders. 

Key words: correctional technology, autism, principles, adaptation, 

correctional and pedagogical work. 
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Технологізація сучасної освіти – об’єктивний процес, що 

відбувається у освітньо-виховних системах багатьох країн у 
відповідь на низку завдань, які ставить перед ними суспільство. 
На необхідності правильно визначати мету педагогічної роботи, 
обирати засоби її досягнення та формувати правила користування 
цими засобами наголошував Я. Коменський [8]. Елементи 
технологічного підходу містяться і в працях численних видатних 
закордонних та вітчизняних педагогів, таких як: Й. Песталоцці, 
Л. Толстой, А. Макаренко, В. Сухомлинський. 

Сучасна педагогічна технологія охоплює коло теоретичних та 
практичних питань організації та управління навчального 
процесу, методів та засобів педагогічної роботи.  

Слово «технологія» грецького походження й означає «знання 
про майстерність». Термін «педагогічна технологія» вперше 
використовується в 20-х рр. ХХ ст.  

У педагогіці використовуються специфічні принципи, які 
відображають найважливіші концептуальні положення освіти осіб 
з особливими освітніми потребами. Ці принципи є системою 
узагальнених та сталих вимог, що визначають характер та 
особливості організації корекційно-педагогічного процесу та 
управління пізнавальною діяльністю суб’єктів спеціальної освіти. 
За О. Новак, до них належать [1, с. 18]:  

- принцип педагогічного оптимізму;  
- принцип ранньої педагогічної допомоги;  
- принцип корекційно-компенсуючої спрямованості освіти;  
- принцип соціально-адаптуючої спрямованості освіти;  
- принцип розвитку мислення, мовлення та комунікації як 

засобів спеціальної освіти;  
- принцип діяльнісного підходу у навчанні та вихованні;  
- принцип диференційованого та індивідуального підходу.  
О. Шпек виділяє такі принципи спеціальної дидактики [2]:  
- принцип диференційованого врахування індивідуальності 

особистості (індивідуалізація);  
- принцип цілісного, активного ознайомлення з навчальним 

матеріалом;  
- принцип забезпечення необхідної допомоги в 

структуруванні (структурування навчальних цілей);  
- принцип опори на життєвий досвід та наочність, у тому 

числі – на матеріалі інших навчальних предметів, та в подібних 
ситуаціях (наочність та перенесення);  
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- принцип вимоги до учня має відповідати стану та 
послідовності ступенів розумового розвитку (відповідність рівню 
розвитку);  

- принцип опори на відповідний мовленнєвий супровід 
(супровід діяльності мовленням);  

- принцип соціальної мотивації навчання.  
Дослідник В. Синьов зазначає, що принципи спеціальної 

освіти в корекційно-педагогічному процесі реалізуються у 
відповідних методах та прийомах, а також в освітніх технологіях 
[4, с. 95]. Дидактика спеціального навчання користується як 
загальнопедагогічним арсеналом методів та прийомів навчання, 
так і своїми, специфічними для кожної категорії осіб з особливими 
освітніми потребами, методами та прийомами корекційно-
педагогічної роботи, з яких складаються спеціальні освітні 
технології. Аналіз методів навчання, що використовуються у 
загальній та спеціальній дидактиці, показує, що найбільш 
придатними для використання в спеціальних корекційно-освітніх 
технологіях є наочні та практичні методи навчання, тому що діти 
з розладами аутистичного спектру, краще сприймають 
інформацію візуально.  

Характеризуючи методи виховання, які можуть бути 
використано в спеціальних корекційно-освітніх технологіях для 
дітей з розладами аутистичного спектру, проаналізуємо три 
основні групи методів виховання, прийняті у загальній та 
спеціальній дидактиці осіб з особливими освітніми потребами [5, 
с. 7]:  

- інформаційні методи (бесіди, консультування, використання 
засобів масової інформації, літератури та мистецтва і т. ін.);  

- практично-дієві методи – привчання, вправляння, ситуації, 
що виховують, гра, ручна праця, образотворча та художня 
діяльність, нетрадиційні методи – іпотерапія (корекційно-
педагогічна допомога за допомогою коней), дельфінотерапія 
(корекційно-педагогічна допомога за допомогою дельфінів), тощо;  

- спонукально-оцінювальні методи (педагогічна вимога, 
заохочення, винагорода, засудження, покарання).  

Найбільш дієвими методами є практично-дієві методи 
виховання. Наприклад, метод привчання використовується при 
формуванні стійких навичок самообслуговування, соціальної 
поведінки, самоорганізації тощо. Цей та інші практично-дієві 
методи (гра, виховні ситуації) застосовуються у поєднанні з 
різними інформаційними методами [3, с. 17].  

Адекватність сприйняття виховної інформації залежить як 
від складності її змісту, так і від сенсорних можливостей дитини. 
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На початкових етапах спеціальної освіти виховні можливості 
бесід, розповідей, читання художньої літератури набагато нижчі, 
ніж в системі загальної освіти. Недорозвиток мовлення (зокрема, 
його комунікативної функції), інтелектуальна недостатність, 
бідність життєвого та соціального досвіду не дозволяють більшості 
дітям з розладами аутистичного спектру старшого дошкільного 
віку повною мірою засвоювати морально-етичний потенціал 
народних казок, розуміти сенс літературних текстів та ін. У зв’язку 
з цим, велику виховну значущість мають методи, які дозволяють 
спиратися на візуальну інформацію, що супроводжується 
роз’ясненнями педагога [7, с. 18].  

Враховуючи особливості психофізичного розвитку дітей з 
розладами аутистичного спектру, з метою корекції їх психічного 
стану, доцільним є запровадження сучасних корекційних 
технологій. Їх необхідно здійснювати послідовно, взаємопов’язано 
з метою розв’язання педагогічних задач. Як стверджує 
Т.Скрипник, найбільш визнаними корекційними технологіями 
роботи з дітьми, які мають розлади аутистичного спектру, є:  

- прикладний аналіз поведінки (Applied Behavior Analysis, 
ABA);  

- структуроване навчання ТЕАССН (Treatment and Education 
for Autistic and related Communication handicapped Children);  

- сенсорна інтеграція;  
- розвиток міжособистісних стосунків (Relationship 

Development Intervention, RDI);  

- холдінг-терапія;  
- метод «Son-Rise»;  
- середовищний підхід (І. Захарова);  
- нейропсихологічний підхід;  
- методи альтернативної та підтримувальної комунікації;  
- музико- й арт-терапія;  

- метод ТОМАТІС;  
- кінезотерапія;  
- терапія за допомогою тварин (анімалотерапія) тощо [6].  
У контексті дослідження однією з умов є застосування такої 

корекційнихої технології, як програма ТЕАССН (Treatment and 
Education for Autistic and related Communication handicapped 
Children).  

ТЕАССН (терапія і навчання дітей з розладами спектру 
аутизму) – це комплексна програма допомоги людям з розладами 
аутистичного спектру, спрямована на досягнення ними 
максимально високого ступеню самостійності та інтеграції у 
суспільство. Підтримку й допомогу виконують у сферах, які 
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особливо значущі для самостійного та наповненого сенсом життя: 
комунікації, соціальної компетенції, життєво-практичних навичок, 
трудової діяльності, поведінки у вільний час [6].  

ТЕАССН-програма є іншим поширеним у світі видом роботи, 
який спрямований на полегшення соціально-побутової адаптації 
дитини з розладами аутистичного спектру за допомогою візуальної 
організації зовнішнього середовища.  

Методика ТЕАССН ґрунтується на структуруванні простору, 
візуалізації форм комунікації, розумінні простору та зміни 
активних фаз часу; підтримці та постійному супроводі, який 
охоплює всі вікові етапи життя (рання діагностика і втручання, 
дошкільне, шкільне виховання, професійна підготовка, 
працевлаштування, створення місць проживання, соціальний 
захист) [6].  

При навчанні важливим є ритм заняття. Дитина з розладами 
аутистичного спектру нездатна дуже довго залишатись у ситуації, 
коли від неї потрібна довільна увага і виконання довільних дій. 
Тренування на початку можуть бути дуже короткими (3–5 хв), але 
необхідно, щоб дитина відразу відчула успіх.  

Зменшенню тривожності, впорядкуванню поведінки дитини 
з розладами спектру аутизму сприяє і почасова організація її 
життя. Існування чіткого розпорядку дня, сімейних звичок і 
традицій, коли послідовність подій є передбачуваною, – цього 
варто неухильно дотримуватися щодня (харчування, прогулянка, 
сон, заняття тощо). 

У процесі формування пізнавальної готовності до навчальної 
діяльності дітей з розладами аутистичного спектру програма 
ТЕАССН сприяє:  

- розвитку максимальної самостійності. Розробка 
індивідуальних програм зайняття проводиться з акцентом на 
незалежну діяльність учня (для цього і використовується система 
візуальних «підказок»), а самі завдання підбираються з 
урахуванням рівня розвитку дитини;  

- налагодженню ефективного контакту з іншими людьми. 
Велика увага в програмах TEACCH приділяється розвитку 
комунікативних навичок (спілкування, ігри) соціально 
прийнятного рівня. Діти контактують не лише безпосередньо з 
педагогом, але і між собою, для чого розроблено спеціальні групові 
завдання;  

- розвитку інтелекту, шкільних навичок і індивідуальних 
талантів дитини. У рамках TEACCH-програми існують завдання 
на формування уміння читати, писати, вважати, орієнтуватися в 
часі і просторі і т. ін.   
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ТЕАССН-підхід фокусується на внутрішніх чинниках та 
індивідуальній специфіці кожної окремої дитини з розладами 
аутистичного спектру.  

Аналіз ТЕАССН-підходу до корекції дітей з розладами спектру 
аутизму показав, що задеклароване «вільне і незалежне життя» 
потребує системної корекційної роботи в спеціально створених для 
цього психологічних умовах. Необхідно не тільки технічно 
опрацьовувати способи адаптації дитини до світу, але й 
створювати педагогічні умови, адекватні особливостям психіки 
дитини з розладами спектру аутизму. Вирішення лише завдань 
розвитку навичок самообслуговування, комунікації (вербальної або 
невербальної), шкільних та мовленнєвих навичок на практиці не 
відповідають основним принципам (положенням) програми 
ТЕАССН і унеможливлюють формування свідомого, зрозумілого, 
критичного, динамічного ставлення до оточуючого світу і особисто 
до себе [6].  

Таким чином, однією з умов формування пізнавальної 
готовності до навчальної діяльності дітей з розладами 
аутистичного спектру є застосування корекційних технологій. 
Програма ТЕАССН сприяє структуруванню простору, візуальній 
підтримці, розвитку пам’яті та виступає однією з умов 
формування пізнавальної готовності до навчальної діяльності дітей 
з розладами аутистичного спектру.  
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