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РОЗДІЛ І 

Історичні, філософські та організаційно-методичні питання 

розвитку науки та освіти в контексті євроінтеграційного поступу 

 

 

УДК 35.073:314.1 

Алла Бортнікова, Валерій Бортніков 

 

В’ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ ЯК ПРОВІДНИК УКРАЇНСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 

Розбудова демократичної держави і нації в Україні проходить украй 

непослідовно, з великим труднощами. Цей процес відбувається на тлі 

іноземного втручання, мета якого – руйнування територіальної цілісності і 

національної єдності країни, відповідно і послаблення України як суверенної 

держави. Ситуацію погіршує брак професіоналізму, державницької мудрості 

сучасних провідників, а то й зрадництво  у верхніх ешелонах влади.  

Зазначені чинники підсилені тотальною корупцією, відсутністю стратегії 

національно-державного будівництва, яка б знайшла підтримку і  

враховувала б інтереси усіх верств населення. Усе це украй негативно 

позначається на показниках легітимності української влади. 

 Так, за результатами соціологічного опитування Центру Разумкова, 

яке проводилося у липні-серпні 2021 р., спостерігається явище майже 

тотальної недовіри до органів державної влади та управління. Найчастіше 

недовіра висловлюється державному апарату (чиновникам) (76 %), Верховній 

Раді України (75 %), судам (судовій системі загалом) (74 %), Уряду України 

(72 %), політичним партіям (72 %), Прокуратурі (71 %), комерційним банкам 

(71 %), Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) (70 %), 

Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) (70 %), 

Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (69 %), Вищому 

антикорупційному суду (68 %), Державній податковій службі Україні (65 %), 

Державній митній службі Україні (65 %), місцевим судам (65 %), 

Конституційному Суду України (63 %), Верховному Суду (63 %), 

Національному банку України (60%), Президенту України (58 %), 

профспілкам (55 %), Національній поліції (53%), Раді національної безпеки 

та оборони України (51 %), Службі безпеки України (50 %) [1]. 

Натомість, серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра 

висловлюється до Збройних Сил України (їм довіряють 68 % опитаних), 

волонтерських організацій (64 %), Церкви (63,5 %), Державної служби з 

надзвичайних ситуацій (61 %), Голови міста (селища, села), в якому 

проживає респондент (57 %), Державної прикордонної служби (55 %), 

Національної гвардії України (54 %), добровольчих батальйонів (53,5 %), 

ради міста (селища, села), в якому проживає респондент (51 %) [Там само]. 

Певною мірою повторюється ситуація часів української національної 

революції першої чверті ХХ ст. Фактично Україна, вже на іншому вітку 

спіралі історичного розвитку, переживає випробування, яке ставить під 
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загрозу її майбутнє як незалежної держави. В’ячеслав Казимирович 

Липинський свого часу писав, що процес творення держав є найтяжчим і 

найбільш болючим процесом зі усіх звісних в історії процесів суспільного 

життя який вимагає «надзвичайно довгої, свідомої і планової підготовчої 

акції. І тут перед кожним, що стремить до державної незалежності свого 

народу, стає питання засобів, якими він має іти до своєї цілі, стає питання 

національної політики» [2, с. 477]. 

Тут доречним буде навести роздуми з цього питання сучасника 

В’ячеслава Липинського відомого громадського діяча і публіциста Євгена 

Чикаленко, який, до речі, вважав В. Липинського після М. Грушевського 

«одним із найталановитіших українців» [3, с. 38]. У своєму щоденнику у 

критичні для української незалежності дні 28 квітня 1919 р. Є. Чикаленко 

писав: «Я раз у раз твердив, що українці, принаймні наддніпрянські, не 

доросли до своєї держави, що не прийшов час на українську державність, але 

я благословляю долю, що я дожив побачити змагання української інтелігенції 

і одиниць з народу за свою державу; ця боротьба, ця кров, марно не пропаде, 

як не пропали і кров, і змагання польської інтелігенції; тепер вже сміливо 

можна сказати, що ні поляки, ні росіяни не задушать нас, і Україна рано чи 

пізно, а таки буде! А все-такі до сліз жалко, що тепер доводиться теряти те, 

що нам з неба впало і що, здавалось, можна було втримати» [4, с. 61]. 

 Досвід України підтверджує застереження Р. Дарендорфа про те, що 

«чим країна більш однорідна, тим вищий шанс вона має на успіх у процесі 

демократизації. Країнам із складним етнічним, або будь-яким іншим складом 

населення доведеться, ймовірно, займатися найближчим часом не 

демократизацією, а проблемами територіальної цілісності,  підтриманням 

законності та порядку» [5, с. 69–75]. У цьому контексті надзвичайно 

актуальними вбачаються роздуми В’ячеслава Липинського, який у своїх 

працях накреслив шляхи побудови Української незалежної держави. 

Знаковою тут є праця вченого «Край і народ» (1909), де у невеликій за 

обсягом роботі викладено базові принципи його бачення українського 

державотворення, розкрито принципову відмінність націоналізму від 

територіального патріотизму.  

В. Липинський віддавав належну шану націоналізмові як ідеології і 

руху, що здатний підняти пригноблені народи. На справедливе твердження 

вченого, на початку свого становлення та розвитку ідея націоналізму 

«безперечно мала величезну силу і змогла здійснити дива: воскресити вмерлі 

й визволити пригноблені народи, об’єднавши їх під загальнонаціональними 

гаслами» [6, с. 313]. Однак з плином часу ідея націоналізму, на його думку, 

зазнала великих і важливих змін: виконавши свою історичну місію, вона 

«стала тільки формою, під якою почали ховатися вже не утверджені 

загальнонародні постулати, а конкретні інтереси тих груп народу, які на 

грунті гіпертрофії національного почуття прагнули задовольнити аж ніяк не 

народні, а власні потреби» [6, с. 313]. 

На переконання вченого, в країнах «зі змішаною людністю», де 

національні почуття і прагнення лише пробуджуються, «з’являється 
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доконечна потреба замінити старі…  знамена націоналізму іншими гаслами, 

що могли би згуртувати громадян даної країни для боротьби за краще 

майбутнє для неї, для здобуття для її мешканців усіх прав, зокрема й 

національних прав» [6, с. 315]. На противагу культурно-мовному  

націоналізму В. Липинський ставить територіальний патріотизм, який 

передбачає об’єднання людей, що проживають на одній території за 

принципом громадянства, а не  належності до певного етносу чи нації. На 

його думку, це означає: «стоячи на грунті передусім громадянства нашого 

краю, ми не хочемо в його межах здійснювати ніякого націоналістичного 

“зрівняння”, не хочемо виняткового панування в нас однієї національності в 

ім’я її економічно-культурной або чисельно фізичної переваги…, але й не 

визнаємо принципу “Україна для українців”, бо обстоюємо натомість гасло 

“Україна для її громадян”» [6, с. 317]. 

Таким чином, шлях розбудови незалежної, суверенної держави та нації 

мислитель бачив на шляху добровільного об’єднання усіх громадян, що 

спільно проживають на одній території. Цей погляд збігається із сучасним 

баченням розбудови демократичних держав і націй в межах концептуальних 

моделей «держави-нації», «ліберального націоналізму» «громадського 

націоналізму», «конституційного патріотизму», «політичної нації»  та ін. Так, 

на зауваження Дж. Шварцмантеля, «відмовившись від доволі небезпечної 

форми етнічного націоналізму, яку в будь-якому разі неможливо реалізувати 

в сучасному мультикультурному суспільстві, ми отримуємо оновлений 

громадянський націоналізм, який можна назвати «конституційним 

патріотизмом». У такому разі, під нацією ми розумітимемо сукупність усіх 

тих, хто володіє рівними політичними правами та приймає усі процедури та 

обов’язки, визначені Конституцією відповідної держави [7, с. 158, 173].   

У працях вченого ми знаходимо і відповідь на питання щодо принципів 

інтегрування до української нації національних меншин. У «Нарисі програми 

Української демократичної хліборобської парті» (1917) він зазначав, що за 

громадянами України неукраїнської національності неодмінно треба 

визнавати усі їхні національно-культурні права, які мають бути закріплені 

державними законами. Водночас, «ми маємо право вимагати од національних 

меншостей, які живуть на нашій землі, щоб інтереси цієї землі були для них 

так само близькі та дороги, як і для нас, і щоб ідея Вільної України зустріла в 

них не ворогів, а прихильників і оборонців» [8, с. 526]. 

Знов такі, це бачення В. Липинського тотожна сучасному розумінню 

місця і ролі етнонаціональних і культурних спільнот у межах демократичної 

держави. Відповідно до концепції «ліберального націоналізму» польського 

вченого А. Валицького, нація  розуміється як спільнота «індивідуалізована, 

плюралістична, максимально містка, охоплює різні тотожності, різні види 

пам’яті та різні системи цінностей. Це …спільнота внутрішньо 

диференційованої історичної свідомості і внутрішньо диференційованої 

культури. …жодна група всередині нації не повинна прагнути 

монополізувати національні цінності, свавільно визначати, яка частина 
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населення належить до “справжніх поляків”… …ліберальна концепція 

нації… відмовляється від примусу до моральної однодумності» [9, с. 816]. 

У статті «Кілька уваг з приводу книжки д. Василевського 

“Ukrainaispravaukrainska”» (1910) В. Липинський наголошує, що 

територіалізм, є «засадничим знаменем політики незалежності» і показує у 

чому полягає різниця політики «територіальної» від «національно-

екстериторіальної»: коли перша «стремить перш за все до політичної 

емансипації національної території, то друга дбає про побільшення 

національних прав без огляду на територію. Коли перша свої відносини до 

держави опирає на відносинах даної території до держави, то друга рухає на 

силу свідомих національних одиниць в державі, на цифрову силу нації» [2, с. 

478]. 

В. Липинський аргументовано доводив, що без існування незалежної 

держави майбутнє української нації залишатиметься під загрозою, а тому 

пропонував провідним верствам об’єднатися і зосередити зусилля на 

розбудові української держави: «без власної держави нема й не може бути 

нації української», проте нація наша «роз’єднана політично, ідейно і 

культурно» [10, с. 41, 43].  

Тезу В. Липинського щодо вирішальної ролі держави у формуванні 

нації розділяв й його сучасник, провідник українського державного 

будівництва В. Вінниченко який наголошував, що поки людство розбите на 

окремі національні колективи, які переважно звуться державами, то 

очевидно, що «найкращим засобом збереження його життя і розвитку кожної 

нації є державність, себто комплекс тих інститутів економіки, політики, 

культури, які діють на території, населеній національним колективом, які 

зв’язують його в компактну цілісність, які забезпечують йому розвиток у 

сучасному і майбутньому. Нація без державності є покалічений людський 

колективний організм» [11, с.  302)].  

У своїх переконаннях В. Липинський був послідовним і не боявся 

піднімати гострі питання, які неоднозначно сприймалися у колі патріотично 

налаштованої  української спільноти. Так, у листі до І. Волошина 19.07.1925 

р. він писав: «як помиляються наші націоналісти, що весь свій націоналізм 

будують на одній тільки мові. Показується, що українською мовою можна 

пропагувати найбільше шкідливі для України ідеї, як це роблять варшавські 

правителі по цей бік, а більшовицькі по той бік кордону. Для розвитку 

України далеко важніщий єсть політично-територіяльний бік української 

справи, ніж її бік культурно-національний» [12, с. 254]. 

 Однак це зовсім не означає, що В. Липинський недооцінював роль 

української культури і мови у процесі формування нації. У своїх роздумах 

щодо необхідності поширення серед українців науково-популярної 

літератури, він писав, що «коли ми не дамо українському читачеві 

української книжки, то він мусить звернутися до книжки російської; тоді 

прийдеться нам бути свідками русифікації вже не офіціальної, урядової, а 

русифікації, так би сказати “культурної”. …вона буде витворювати такі самі 
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типи недоуків, людей духовно покалічених, але, незважаючи на це, 

боротися з цим лихом народним буде тоді значно трудніше» [13, с. 101].   

У праці «Хам і Яфет», позначеної сумними роздумами щодо причин 

невдачі реалізації проекту розбудови національної держави, написаної вже 

на схилі свого життя 1928 р., В. Липинський вкотре наполягає на 

пріоритетності вирішення питань державного будівництва: «Держава – це 

перш за все: Влада, Територія, Громадянство. Без цих трьох складників 

нема держави. Значить, для будови держави необхідна організована сила, 

яка піддержує владу во ім’я добра цілої землі-території і цілого 

громадянства. Нація – це перш за все єдність духова, культурно-історична. 

Значить, для народження нації необхідне довге співжиття даного 

громадянства на даній території і одній власній державі. Нація – єдність 

духова – родиться завжди від держави – єдності територіально-політичної – 

а не навпаки» [14, с. 65].  

Справедливість тверджень мислителя підтверджує хід цивілізаційного 

розвитку людства, коли, за рідким виключенням, сучасні нації змогли 

утвердитися й зміцнитися завдяки їх формуванню на базі певної культури у 

межах національних держав. Унаслідок цього само поняття «нація» стало 

нерозривно поєднаним з поняттям «держава». Як зауважував Е. Гелнер, 

націоналізм – «це політичний принцип, згідно з яким політична та 

національна одиниці мають збігатися» [15, с. 29]. На його переконання націю 

визначає «одна спільна висока культура. …Саме тоді й лише тоді така нація 

і культура стає природною суспільною одиницею, яка не може нормально 

жити без власної політичної оболонки – держави» [15, с. 190].  

У цьому контексті показовим є розуміння В’ячеславом Липинським 

таких понять, як «націоналізм», «патріотизм» і «шовінізм». У листі до Б. 

Шемета від 12.12.1925 р. він пише: «Націоналізм буває двоякий: 

державнотворчий і державноруйнуючий – такий, що сприяє державному 

життю данної нації і такий, що це життя роз’їдає. <…> Перший – я називаю 

патріотизмом, другий – шовінізмом. Коли Ви хочете, щоб була Українська 

Держава – Ви мусите бути патріотами, а не шовіністами» [16, с. 76–77].  

Розкриваючи зміст зазначених понять В. Липинський показував 

принципову відмінність шовінізму від патріотизму. На його думку, патріота 

від шовініста відрізняли насамперед не самозакоханість і егоїзм, а високі 

моральні якості та справжня, а не показова любов до своєї землі і свого 

народу. Бути патріотом, писав він, це значить бажати всіма силами своєї 

душі створення людського, державного й політичного співжиття людей, що 

живуть на Українській землі, а не мріяти про витоплення в Дніпрі більшості 

своїх же власних земляків. Бути патріотом – це значить  «вимагати гарних і 

добрих вчинків від себе, як від Українця, а не перш за все ненавидіти інших 

тому, що вони “не-Українці”. Врешті, бути патріотом, це значить… 

виховувати в собі …все громадські, політичні, державнотворчі прикмети: 

віру в Бога і послух Його законам, тобто духовні вартости; далі вірність, 

твердість, сильновольність, дисципліну, пошану для своєї традиційної 

Влади (монархізм), загалом кажучи, лицарськість – тобто політичні 
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вартості. Натомість бути шовіністом – це значить прикривати свою духовну 

пустку (безрелігійність), і своє політичне руїнництво: отже, зрадництво, 

хиткість, безвольність, отаманію, самозакоханість, кар’єризм, 

здекласованість – фанатичними вигуками про “Неньку Україну”, про “рідну 

мову” про “Ми Українці!”…» [16, с. 77–78].  

У кореспонденціях В. Липинського органічно поєднуються роздуми 

про минувшину, аналіз успіхів та невдач на шляху національного і 

державного будівництва, а також програмні засади (умови), за яких тільки й 

можливий успіх справи національного відродження. Так, у листі до редакції 

щоденної газети «Діло» 9.07.1929 р., він наголошував, що усі недержавні 

нації, а також нації, які ще не сформовані, ставали націями державними 

шляхом довгої і непохитної боротьби за певну ідею. Не було в історії 

прикладу, щоб якась ідея перемагала швидко, наприклад впродовж одного 

покоління. За його спостереженнями, усі нації переходили через періоди 

занепаду, утім перемагали ті, що «своїх неудачників і мучеників шанували та 

їх ідеям вірними аж до перемоги залишалися». В. Липинський  був 

впевнений, щоб стати зрілою, державною нацією, «необхідний 

державницький ідеалізм, опертий на релігії, на церкві, на вірі живій» [17, с. 

444]. Тобто підвалинами успішного державного будівництва є державницька 

ідеологія та релігія. 

Як правило, наступні генерації знаходять відповіді на питання, які 

ставлять попередні покоління. Але на питання, яке поставив В. Липинський, 

досі не маємо ствердної відповіді. Всякий знає, писав він до 

Д. Ґреголінського, що погубила нас сварка і брак єдності між нашими 

провідниками. І всякий повинен знати, що така сварка і брак єдності 

погубить нас знов, як настане наше наступне політичне Різдво: «Як же 

зробити, щоб оцієї сварки і розєднаня не було? Ось питання, над яким ми 

повинні думати повсяк час…» [18, с. 415–416].  

 Отже, проблема успішного національно-державного будівництва в 

Україні  пов’язана не лише із зовнішніми загрозами втрати незалежності й 

територіальної цілісності держави, а  внутрішніми – забезпечення єдності 

українського народу. Погляди В. К. Липинського щодо перспектив розбудови 

національної держави базуються на ідеї територіального патріотизму, де 

ключову роль у національно-державному будівництві має грати чинники 

громадянства і патріотизму, а не етнічної належності. Водночас, для 

збереження власної ідентичності та самобутності українського народу 

надзвичайно важливим є збереження, захист та поширення української мови 

та культури, які мають стати чинником об’єднання, не роз’єднання соціуму. 
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УДК 378:16:168 

Олена Гудзенко 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ЛОГІКИ У ВИЩІЙ 

ШКОЛІ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ РАКУРС 

Динамізм, притаманний сучасній цивілізації, відображається у 

відтворенні інтелектуального потенціалу українського народу, виході 

вітчизняної науки і техніки на світовий рівень, становленні національного 

відродження, державності та демократизації суспільства України. 

Тому вища школа повинна готувати добре виховану, національно 

свідому та високоосвічену молодь. Таким чином, основне завдання 

національної і, відповідно, вищої школи, вбачаємо у розвиткові всіх 

позитивних якостей, закладених природою (ідея “сродної праці” 

Г.Сковороди), і тим самим – у допомозі людині зайняти у суспільстві місце, 

призначене для неї. Реалізувати цю мету допоможе слідування науковим 

педагогічним принципам історизму, народності, демократизму, гуманності, 

культуротворчості, природовідповідності. 

Ми вважаємо, що вуз повинен вчити студента мати власну думку, 

повинен стати школою мислення, а не школою запам'ятовування і 

відтворення інформації. Тому від гуманізації освіти багато в чому залежить 

інтелектуально-творчий потенціал особистості, а гуманітарна підготовка 

повинна спрямовуватись на виховання індивіда, який здатний до самостійних 

зусиль у навчанні. У сучасній системі освіти дієву роль покликана 

виконувати науково-методична робота у навчально-виховному процесі, 

завданнями якої є сприяння взаєморозумінню між викладачем і студентом, 

врахування нахилів, здібностей, інтересів студентів, визначення максимально 

ефективних прийомів, форм та методів передачі знань, сприяння гуманізації 

навчально-виховної діяльності. Формою реалізації науково-методичної 

роботи є дослідження науково-методичних проблем. Визначальним для неї є 

суб’єкт-суб`єктне відношення, тобто для навчально-виховного процесу 

важливим є психологічний чинник, який репрезентує стан, настрої, 

переживання. На нашу думку, необхідно використовувати певні психолого-

педагогічні прийоми роботи, що приводили б до створення ситуацій, в яких 

можливий розвиток професійної самосвідомості, виникнення нових знань, 

оцінок, ставлень особистості. 

Логіка є засобом формування логічної культури [7, с.146]. Вона як 

галузь науки та наукова дисципліна знаходиться у полі зору наукових 

пошуків багатьох дослідників. Зокрема, Н. Гайдич розглядає критичне 

мислення в контексті сучасної інтелектуальної стратегії, О. Власова 

досліджує методичні аспекти використання дискусійних методів навчання у 

вищій школі, Д. Афошина виявляє перспективи міждисциплінарного 
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розвитку логіки, Т. Піонтковська досліджує логіку у структурі академічно-

університетської філософії України ХІХ – початку ХХ ст., О. Кузнєцова 

розглядає окремі сторони сприяння інтелектуальному розвиткові учнів 

шляхом вивчення прийомів правильного (логічного) мислення, Г. Єрушевич 

аналізує принципи викладання курсу логіки на гуманітарних факультетах 

вищих закладів освіти; В.Ю. Івлєв виявляє роль філософських категорий і 

логіки в гуманітарній освіті студентів технічного вузу [8; 9; 10]. 

Серед актуальних проблем викладання логіки є такі: логіка 

навчального предмета; методичні засади удосконалення методологічної 

підготовки фахівців; методика освоєння логічного знання; шляхи ініціювання 

пізнавальної активності студентів засобами логіки у сучасному навчально-

виховному процесі; методика організації самостійної роботи студентів і 

вивчення логіки у вищих навчальних закладах та ін.. 

Ефективність викладання та навчання істотним чином детермінується 

характером спілкування, співробітництва викладача і студентів. У процесі 

викладання логіки врахування особистісних рис студента дуже важливе. 

Викладач повинен враховувати рівень розвиненості інтелектуальних 

здібностей та прагнення збагачувати знання.  

Н.В. Буруковська акцентує на конструктивному діалозі між 

викладачами та студентами, що засновані на врахуванні суб’єктивних та 

об’єктивних ціннісних ідеалів в межах відповідних концепцій сучасної 

філософії освіти – нормативної, орієнтуючої, продуктивної та на основних 

рівнях осмислення її проблем (педагогічно-методичному, психологічно-

прагматичному, філософсько-методологічному) [2, с.122]. 

Як зазначає В. Попов, сучасне суспільство має нагальну потребу в 

аргументованому, послідовному мисленні. На думку вченого, логіка вимагає 

не тільки точності та однозначності визначень, але й доведення. А це є не 

сумісним з риторичним переконанням, яке далеко не завжди має на меті 

встановлення істини. Таким чином, на думку філософа, сучасна логіка 

повинна перетворитися в дієвий інструмент протистояння спробам 

приборкати людське мислення маніпуляцій свідомістю [11, с.47]. 

На думку Д. Грабенко, межею головного в логіці її внутрішня 

логічність, яка може бути лише «стрункою, не забарвленою різними 

новомодними словами із сумнівно хитким мисленнєвим сенсом» [5, С.22]. 

Н. Гайдич наголошує на актуальності критичного мислення в контексті 

сучасної інтелектуальної стратегії. На думку дослідниці, доцільність 

вироблення нових інтелектуальних стратегій зумовлює необхідність 

достеменного перегляду теоретичних уявлень про саму людину, виведення 

на новий рівень вивчення людини, її інтелектуальних перспектив. 

Відповідно, сучасні глобалізаційні процеси наголошують на потребі у 

формуванні відповідних умов індивідуального розвитку людини, її 

соціалізації, створенні нової інтелектуальної стратегії [4, с.19]. 

О.Власова наголошує на важливості застосування комунікативних 

практик у викладанні та освоєнні студентами навчальних курсів. Вчена 

підкреслює, що дискусійні методи навчання доцільно об'єднати у три великі 
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групи (методи групової дискусії, мозковий штурм та кейс-метод). На думку 

О.Власової, кожна з них може бути охарактеризована з точки зору 

особливостей методики їх застосування на заняттях з психології та інших 

дисциплін. Відповідно, продуктивна суперечка вбачається дослідницею 

особливим типом колективної інтелектуальної діяльності. На її думку, 

опанування останньою є важливою складовою освітньої соціалізації сучасної 

людини, особливо в період її навчання у вищій школі [3, с.16]. 

На думку Д. Афошиної, логіка має потужні перспективи 

міждисциплінарного розвитку. Вчена вважає, що без впливу логіки як науки 

не залишиться жодна сфера діяльності, зокрема, починаючи від політичних 

дебатів і завершуючи блогінгом. Причина цьому – те, що для позанаукової 

спільноти найвідомішою галуззю неформальної логіки залишається теорія 

аргументації. [1, с.6 ].  

Зміни, що відбуваються в освітній сфері України, можна оцінювати в 

чотирьох основних вимірах, користуючись методологічними підходами 

американських дослідників Т. Больмана й Т. Діла: політичний, структурний, 

символічний (культурний) і людський. І, відповідно, комплексний підхід до 

врахування цих аспектів у проведенні освітньої реформи в Україні дає змогу 

визначити певні недоліки в її здійсненні і виявити шляхи їх усунення [12, с. 

16].  

На нашу думку, сьогодні особливо важливим є наголошування на 

необхідності вироблення в учнів та студентів уміння критично мислити [6, 

с.81]. Зокрема, з середини 90-х років ХХ століття в Україні поступово зростає 

інтерес до критичного мислення і пов’язаної з ним тематики, з’являються  

спеціалізовані публікації, доповіді на конференціях, уведення різних версій 

чи елементів критичного мислення до навчального процесу, становлення 

спільноти фахівців – науковців, викладачів університетів і вчителів шкіл, які 

використовують світові здобутки, а також розробляють свої власні курси, 

способи викладання.  

Людство напрацювало велику кількість повсякденних й академічних 

засобів навчання критиці. Серед них – академічна дисципліна «Критичне 

мислення», яка набула широкого визнання у системі освіти Північної 

Америки після другої світової війни. Американський фахівець Річард Пауль 

у книзі «Критичне мислення: що потрібно кожній людині, щоб вижити в 

швидкоплинному світі» запропонував таку робочу дефініцію: критичне 

мислення – це мислення про мислення, коли ви мислите задля вдосконалення 

свого мислення. Тут є важливими дві обставини: 1) критичне мислення – це 

не просте мислення, а мислення, яке спричиняє самовдосконалення; 2) 

бажане самовдосконалення приходить з навичками використання стандартів 

коректної оцінки процесу мислення. Коротко кажучи, це самовдосконалення 

мислення на підставі певних стандартів [15; 16]. 

Як сталий термін, словосполучення «критичне мислення» почали 

активно застосовувати лише у 70 роках ХХ століття. Та дослідники цього 

поняття знаходять його коріння ще у роботах таких мислителів, як Платон, 

Аристотель, Фома Аквінський, Дж. Міль, Б.Рассел та К.Поппер. Проте, 
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справжнім широко визнаним «батьком» сучасних традицій у дослідженні 

КМ, за словами американського науковця Алека Фішера, є Джон Дьюї. 

Спочатку він використовував таке поняття як „рефлексивне мислення” яким 

є «активні, тривалі та обережні роздуми про переконання або певні форми 

знання в світлі їх підґрунтя та відповідні наступні висновки». Вже ця 

дефініція, як вважає А.Фішер, є передумовою для подальшого становлення 

терміну КМ. Ключовим, як для Дьюї, так і його наступників, в даному 

випадку є визнання важливості „активного” процесу мислення на противагу 

„пасивному”, коли людина лише отримує ідеї або інформацію від когось 

іншого.  

Прийняте в Україні визначення терміну «критичне мислення» пояснює 

його як здатність особистості долати в собі схильність до однозначно-

догматичного сприйняття світу, вміння аналізувати ту чи іншу проблему з 

різник боків, користуватися інформацією з різних джерел, відрізняючи 

об'єктивний факт від суб'єктивної думки про нього, логічний умовивід від 

упередженого припущення чи забобону. Це вміння людини адекватно 

визначати причини й передумови наявних в її житті проблем, готовність 

доклаcти зусиль для їх практичного (а не лише риторичного) подолання. 

Особистість, яка критично мислить, використовує критичне мислення 

як засіб виправлення та усунення помилок, насамперед у власному мисленні. 

При цьому здійснюються не окремі розумові дії та операції, а сам процес 

мислення, пов'язаний із такими основними характеристиками, які відчуття 

життєвої ситуації, здатність до висновків, самокорекція. 

За своєю суттю критичне мислення є діалогічним, тобто являє 

безперервну дискусію. Увага в ній зосереджується більше на предметі 

дискусії, а не на індивідуумах. Головна мета дискусії - сприяти кращому 

функціонуванню процесу пізнання. 

Отже, проблеми поширення адаптованого до особливостей 

національного менталітету та освітніх традицій курсу критичного мислення 

різноманітні й непрості.  

Таким чином, одним з сучасних втілень “науки міркувати”, 

пристосованим саме для сприйняття текстів природної мови,  є послідовне 

критичне мислення.  

О.В. Тягло вважає, що критичне мислення – це сучасна освітня 

інновація. На думку дослідника, критичне мислення виявляється сьогодні 

тією життєздатною перспективою розвитку «науки мислити», яка на початку 

ХХІ століття відповідає умовам ефективної життєдіяльності людини 

інформаційного суспільства. В тій мірі, в якій освіта Україна прагне бути на 

рівні освіти провідних держав сучасного світу, вона має засвоїти критичне 

мислення, адаптувавши його до специфіки національного менталітету [13; 

14]. 

Отже, «Логіка» як навчальний предмет має широкі можливості для 

застосування кредитно-модульної системи як інноваційної освітньої 

технології. Зокрема, вивчення дисципліни «Логіка» в рамках кредитно-

модульної системи дозволяє реалізувати цілі і завдання даної навчальної 
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дисципліни, дає можливість істотно зануритись у зміст навчального 

матеріалу, позитивно впливати на формування практичних умінь і навичок 

студентів. Також кредитно-модульна система навчання дає змогу істотно 

поглибити зміст навчального матеріалу. Вона дозволяє послідовно і 

цілеспрямовано застосовувати індивідуальний підхід до студента при 

вивченні дисципліни; урізноманітнити навчальний процес. Кредитно-

модульна система дозволяє студентам для повноцінного засвоєння 

навчального матеріалу широко користуватись інформацією суміжних 

дисциплін (зокрема, філософії, історії, математики, соціології, історії науки і 

техніки). Критичне мислення виявляється в здатності самостійно вказати на 

причину загально прийнятих стандартів або заперечити їх, висуваючи суттєві 

та переконливі аргументи. Це мислення є нестандартним та не може 

засновуватися на алгоритмах чи на інших механічних процедурах. В його 

основі лежить здатність до самостійних логічно грамотних роздумів і 

суджень; тобто уміння не піддаватися впливу чужих думок. До критичного 

мислення вдаються у тих випадках, коли необхідно зважити та оцінити 

альтернативи, а також коли потрібні оцінка пріоритетів і визначення 

достовірності й доречності. 
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Олександр Дем’янюк 

 

ГЕНЕРУВАННЯ ІДЕЇ ТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ В 

НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ 

Маємо констатувати, що у ХІХ столітті Російська імперія стала однією 

з наймогутніших країн у Європі (великі ресурси, значний людський 

потенціал). Тому вона почала апелювати до правонаступництва й цінностей 

Руської держави (у науковому просторі імперії – Київської Русі, 

Давньоруської держави). Крім того здійснювалася політика росіянізації, в 

http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_42/Piontkovska.htm
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основу якої закладалися догмати східного православ’я, а не російськість, як 

етнічна складова. Православна ідея у візантійському варіанті визначає царя 

«помазаником Божим». Звідси й базис російського царату, а не мова чи 

культура, звідси «русській мір».  

Ще з ІІ половини XVIII століття освітня система на більшості території 

українських губерній була приведена у відповідність до освіти Російської 

імперії, менша її частина – до вимог освітньої галузі Австрійської імперії. 

Відповідно у підросійських губерніях поширювалася теорія М. Погодіна – 

Подніпров’я було від початку заселене великоросами, а малороси (українці) 

вийшли з гір Карпат і розселилися тут лише в XVI ст. Тому Руська держава 

(Київська Русь) є державою великоросів, наступницею якої стало 

Володимиро-Суздальське князівство, згодом Московська держава, а потім – 

Російська імперія.   

Далі ще більше. Царат стривожився зростанням популярності 

української мови та культури, створенням українських громадських 

організацій культурницького спрямування.  Тому у 1863 році з’являється 

Валуєвський циркуляр (№ 394), де з «легкої руки» голови Київської 

археографічної комісії М. Юзефовича стверджувалося, що «ніякої 

малоросійської мови не було, немає і бути не може». На офіційному 

імперському рівні було визнано, що українська мова це лише наріччя 

російської мови та введено низку заборон щодо поширення українського 

слова. 

Невдовзі Емський указ Олександра ІІ (1876 рік) категорично забороняв 

друкувати і видавати українські книжки, ставити вистави і виконувати 

українські пісні. Місцевій адміністрації наказувалося посилити нагляд з тим, 

щоб у початкових школах не викладали українською, вилучити зі шкільних 

бібліотек книжки українською мовою.  

Виконуючи статті Емського указу, було звільнено професорів-

українців (М. Драгоманова, Ф. Вовка, С. Подолинського та ін.) з Київського 

університету ім. Святого Володимира, закрито Південно-Західний відділ 

Російського географічного товариства (м. Київ), припинено випуск газети 

«Кіевскій телеграф» (м. Київ). У закладах освіти в українських губерніях 

пропонувалося використовувати великоросів. Від опікунів Харківського, 

Київського та Одеського навчальних округів вимагали укласти іменний 

список викладачів з відміткою про благонадійність кожного щодо 

«українофільських тенденцій». Неблагонадійних педагогів необхідно було 

перевести на роботу у великоросійські губернії.    

Боротьба проти утвердження української нації продовжилася в 

наступному столітті. Так, на початку ХХ століття П. Столипін відніс 

українців до «іногородців», що автоматично заборонило їм створювати 

національні товариства, громадські організації, клуби, газети, гуртки, школи. 

У підручнику «Краткие очерки русской истории», який в 1860–1912 

роках витримав 36 видань, його автор Д. Іловайський, описуючи події на 

українських землях від XVIІІ ст., не виокремлює їх, а подає лише в 

загальноросійському контексті. Отож, у змісті російської шкільної освіти 
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ХІХ ст. українська сюжетика була подана досить широко, проте тлумачилися 

ці сюжети в межах російської імперської традиції. 

Друга половина ХІХ століття була відмічена зростанням суспільно-

політичного руху. В 60–90-х роках існували розрізнені таємні організації, які 

ставили своєю метою зміну суспільного ладу в державі, повалення 

самодержавства, скасування кріпацтва. Розвиток українського громадського 

руху розпочався в Петербурзі, де в 1861 році утворилося товариство 

«Основа», до якого входили провідні громадські діячі тієї епохи: 

М. Костомаров, П. Куліш, Т. Шевченко, М. Вовчок, В. Білозерський. 

У 1861 році в Україні створено «Громади» в Києві, Чернігові, Харкові, 

Полтаві. Їх діячами були Л. Глібов, Б. Грінченко, В. Антонович, 

О. Левицький. Основною метою вважали виключно культурно-освітню 

роботу. Проте діяльність мала значний вплив на пожвавлення українського 

суспільного руху. 

Величезним проривом у суспільному мисленні українського 

прогресивного прошарку стала праця Ю. Бачинського «Україна irredenta» 

(1895 рік).  Він першим почав вимагати самостійності України, причому не 

лише якоїсь її частини, а соборної – «від Сяну по Кавказ».  

У 1900 оці. виникла перша українська політична партія в Східній 

Україні – Українська соціалістична партія (УСП). Засновники 

В. Міхновський, М. Меленевський, Б. Ярошевський. У 1902 році 

відбуваються установчі збори Революційної української партії (РУП), яку в 

1905 р. перейменовано в Українську соціал-демократичну робітничу партію 

(УСДРП). 

Наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. до розроблення структури 

змісту шкільного курсу історії долучився М. Грушевський. В основу його 

концепції покладено ідею самобутності, окремішності й безперервності 

історичного буття українського народу. За М. Грушевським: «Київська Русь є 

творінням українсько-руської народності, а Володимиро-Московська – 

великоруської народності; відтак Київський період історії перейшов, не у 

Володимиро-Московський, а в Галицько-Волинський, а потім у Литовсько-

Польський». Він вважав, що Північно-Східна Русь виникла внаслідок 

колонізації в’ятичів, а згодом переселенців з України.  

. 

УДК 316.28:37.046(477) 

Тетяна Жалко, Світлана Вірста 

 

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У КОНТЕКСТІ 

ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Сучасна концепція національної освіти ставить перед викладачем-

філологом чітку вимогу: сприяти формуванню національно-мовної 

особистості, яка характеризується свідомим ставленням до мови, розвиненим 

мовленням, мисленням, інтелектом та володіє вміннями й навичками вільно, 

комунікативно доцільно користуватися засобами мови – її стилями, типами, 

жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, 
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говоріння, письмо), тобто забезпечує належний рівень комунікативної 

компетентності. Недостатня сформованість комунікативних умінь та навичок 

учнів, мотивації навчання зумовлюють посилення актуальності питання 

формування комунікативної компетентності. Це означає, що викладач має 

орієнтуватися на використання педагогічних технологій, за допомогою яких 

не просто б поповнювалися знання й уміння, а й розвивалися такі якості 

здобувачів освіти як пізнавальна активність, самостійність засвоєння знань, 

уміння творчо мислити, контролювати власне висловлювання тощо.  

Комунікативна компетентність є базовою компетентність сучасної 

людини. Виділяють кілька її складових: лінгвістична, соціолінгвістична, 

соціокультурна, дискурсивна, стратегічна, соціальна.  

В основу формування комунікативної компетентності закладений 

діяльнісний підхід, який розвиває творчу активність здобувачів освіти.  

Проблему комунікативних здібностей досліджували такі науковці, як: 

Н. Волкова, Г. Данченко, І. Зязюн, І. Іванова, В. Крутецька, І. Когут та інші. 

Процеси формування комунікативних умінь і навичок, розвиток 

комунікативних здібностей педагогів вивчали такі науковці, як О. Березюк, 

С. Годник, І. Осадченко, В. Черняков, Ягупов та інші. 

На думку Н. Кузьміної, комунікативність – це професійна здатність 

педагога, що характеризується потребою у спілкуванні, готовністю легко 

вступити в контакт, викликати позитивні емоції у співрозмовника й мати 

задоволення від спілкування [2, с. 28]. О. Прозорова в комунікативній 

компетентності вбачає інтегральну особистісну якість, яка забезпечує 

ситуативну адаптивність та вільне володіння вербальними та невербальними 

засобами спілкування [3], оскільки під комунікативною компетентністю 

варто розуміти «цілісно-особистісне утворення, яке формується в процесі 

спілкування та забезпечує можливість адекватного відображення психічних 

станів та особистісного складу іншої людини, правильну оцінку її вчинків, 

прогнозування на їх основі особливостей поведінки особистості, що 

сприймається» [3, с. 192]. 

Т. Вольфорська розглядає комунікативну компетентність як рівень 

сформованості особистого досвіду, який допомагає людині у межах власних 

здібностей та соціального статусу успішно функціонувати в суспільстві [4]. 

Варто відзначити, що в структурі комунікативної компетентності 

більшість дослідників (Г. Андрєєва, І. Богачок, М. Каган, Л. Мітіна, 

В. Панкратов, В. Шепель та ін.) виділяють такі компоненти:  

 гностичний компонент – система знань про сутність, структуру, 

функції та особливості спілкування загалом та професійного зокрема; знання 

про стилі спілкування, зокрема, про особливості власного комунікативного 

стилю; творче мислення, внаслідок якого спілкування виступає як різновид 

соціальної творчості;   

 конативний компонент – загальні та специфічні комунікативні 

вміння, які дозволяють успішно встановлювати контакт з іншою людиною, 

адекватно пізнавати її внутрішні стани, керувати ситуацією взаємодії з нею, 

застосовувати конструктивні стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях; 
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культура мовлення; експресивні уміння, які забезпечують адекватний до 

висловлювань міміко-пантомімічний супровід;  

 перцептивно-рефлексивні уміння, які забезпечують можливість 

пізнання внутрішнього світу партнера по спілкуванню та розуміння самого 

себе; емоційний компонент – гуманістична установка на спілкування, інтерес 

до іншої людини, готовність вступати з нею в особистісні, діалогічні 

взаємини, інтерес до власного внутрішнього світу; розвинуті емпатія та 

рефлексія; високий рівень ідентифікації з виконуваними професійними та 

соціальними ролями; позитивна Я-концепція; адекватні до вимог професійної 

діяльності психоемоційні стани [5, с. 330–331]. 

Комунікативні здібності виступають однією з передумов професійної 

самореалізації особистості, тому особливої уваги потребує їх розвиток та 

корекція. Нині існує велика кількість прийомів та методів, що підвищують 

рівень комунікативного потенціалу особистості.  

Розвиток комунікативної компетентності – процес складний, а вибір 

методів повинен обумовлюватися цілями навчання, змістом навчального 

матеріалу, мотивацією здобувачів освіти, необхідністю розвитку 

комунікативних умінь і навичок, необхідних для практичного втілення. До 

таких методів формування та становлення комунікативної компетентності 

можемо віднести: проведення ділових ігор, індивідуальні бесіди, 

анкетування, тестування, дебати, дискусії, метод створення проблемних 

ситуацій тощо.Ефективному розвитку комунікативних здібностей також 

сприяють евристичні принципи навчання, тому варто залучати студентів до 

самостійного відкриття мовних закономірностей. Те, що відкрито самостійно, 

запамʼятовується на все життя.  

Питання формування комунікативних компетентностей здобувачів 

освіти за допомогою ситуативних завдань сьогодні зумовлене тими 

нововведеннями, які сталися за останні роки в процесі викладання 

навчальних дисциплін. Ситуативні завдання покликані активізувати процес 

пізнання через моделювання ситуації. Інтелектуальна, вольова й емоційна 

сторони пізнавального інтересу становлять єдине ціле. Активна вольова 

діяльність можлива тоді, коли процес навчання викликає в здобувача освіти 

позитивне емоційне ставлення до матеріалу, що засвоюється, спонукає його 

до різноманітної діяльності, вольового напруження. 

Застосування різних за змістом і формою творчих завдань ситуативного 

характеру у контексті гуманістичної спрямованості освітнього процесу 

беззаперечно сприяє виробленню комунікативних умінь і навичок здобувачів 

освіти.  

Використання проблемних ситуацій як засобу активізації пізнавальної 

діяльності, а також формування комунікативних компетентностей, де 

основним механізмом виступає розвиток критичного мислення, є доцільним і 

сприяє підвищенню ефективності освітнього процесу загалом. 

Групові форми роботи мають значну перевагу над індивідуальними, 

так як дозволяють організувати багатовимірну комунікацію і переходи з 

позиції «студент» в позицію «викладач». Принагідно зауважимо, що 
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важливою передумовою застосування цих методів в освітньому процесі є 

самостійне формулювання здобувачем освіти проблеми на основі постановки 

проблемних запитань і пізнавальних завдань, пошук шляхів їх розвʼязання 

через висунення гіпотез, вирішення проблем і перевірки одержаних 

результатів. 

Ці методи мають важливе значення в освітньому процесі, оскільки 

моделюють життєві та виробничі ситуації, професійні стосунки, взаємодію, 

навчають здобувачів освіти комунікативній культурі, розвивають вміння 

практичного аналізу, ретельної аргументації певних положень, навчають як 

відстоювати власну думку.  

Комунікативна компетентність забезпечує: вдосконалення умінь і 

здібностей спілкування у різних сферах (соціально-культурній, соціально-

побутовій, навчально-науковій, офіційно-діловій, навчально-науковій); 

оволодіння формами мовленнєвого спілкування в процесі різних видів 

діяльності; розвиток уміння і здібностей роботи з навчальним науковим 

текстом, іншими джерелами інформації; вдосконалення умінь інтерпретації 

інформації [6, с. 79].  

За твердженням Р. Вердербера, для того, щоб удосконалити навички 

комунікації до рівня компетенції, необхідно дотримуватися певних 

принципів:  

– цілеспрямованості – люди спілкуються між собою, переслідуючи 

певні цілі;  

– неперервності – міжособистісна комунікація є неперервною, адже 

людина завжди вербально чи невербально посилає поведінкову інформацію;  

– мінливості – комунікативні повідомлення змінюються залежно від 

усвідомленого кодування (вербальні чи невербальні символи) та можуть бути 

спонтанними, сценарними і сконструйованими;  

– відносності – міжособистісна комунікація є відносною, оскільки в 

процесі взаємодії реалізуються два сценарії: афект (від любові до ненависті), 

виявлення домінуючого учасника;  

– культурної багатоманітності – комунікація залежить від культурної 

приналежності учасників, а також від статі, віку, соціального становища, 

освіти, релігійних поглядів;  

– етичності («етичний аспект» за автором) – в процесі комунікації 

людина неминуче керується етичним вибором [1, с. 26–37].  

Педагогічне забезпечення успішного формування комунікативної 

компетентності здобувачів освіти визначатиметься: цілемотиваційною 

діяльністю суб’єктів освітнього процесу; його ефективною організацією на 

засадах взаємодії, розвитку творчої активності, пошуку нових сенсів; 

конструюванням змісту; добором методів і форм, адекватних педагогічним 

цілям; психолого-педагогічною компетентністю викладача, його знаннями 

про ефективну комунікацію, вміннями будувати взаємостосунки в 

середовищі, комунікативними навичками.  

Отже, можна зробити висновок про те що, комунікативна 

компетентність – це система внутрішніх ресурсів ефективної взаємодії: 
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позицій спілкування, ролей, стереотипів, установок, знань, умінь, навичок. 

Комунікативна компетентність для сучасного викладача є основною 

професійною характеристикою, від якої значною мірою залежить власний 

успіх, особистісне задоволення і, звичайно ж, ефективність педагогічної 

діяльності. 
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ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ 

ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЧЕРЕЗ 

КРІЗЬ ПРИЗМУ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ 

Характерною ознакою сучасного суспільства є стрімкий розвиток 

інформаційних технологій, їх широке використання у всіх сферах життя, в 

тому числі і в освіті. 

Заклади освіти сьогодні покликані формувати вміння не лише вчитися, 

а й здобувати інформацію крізь призму аналізу існуючих фактів та 

суперечностей. На сьогодні проблема формування інформаційної культури в 

процесі освітньої діяльності залишається актуальною. Зважаючи на це, варто 

відмітити, що важливою складовою освітнього процесу під час вивчення 

історії є високий рівень розвитку інформаційної культури особистості. 

Мета статті – тезово розкрити особливості формування інформаційної 

культури молоді на заняттях з історії та навести приклади, які сприяють 

ефективності освітнього процесу. 
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Важливо під час освітнього процесу формувати критичне мислення 

студентів й навчити оцінювати одержану інформацію, що має стати звичним 

при вивченні не лише історії, а й будь-яких дисциплін. 

Яким чином ми можемо критично оцінювати інформацію при 

підготовці до занять як з історії України, так і всесвітньої історії? 

Критеріями оцінки інформації є: актуальність теми, авторство, ступінь 

складності матеріалу, вірогідність, повнота викладу матеріалу. 

Розглянемо кожен із цих критеріїв окремо. 

Актуальність теми. Наприклад, починаючи вивчення теми «Друга 

світова війна», варто з’ясувати, наскільки актуальною має бути пошукова 

інформація. Можна порекомендувати студентам звернутись до сайту 

Українського інституту національної пам’яті [1], на сторінках якого можна 

ознайомитись із дослідженнями стосовно запропонованої теми.  

Важливим на сьогодні є показати роль України та участь українців у 

цій війні, починаючи з 1 вересня 1939 року і завершуючи 2 вересня 1939 

року. У цьому студентам може допомогти виставка «Українська Друга 

світова», в якій вперше представлено український вимір Другої світової 

війни.  

Запропонований ресурс має посилання на доступи до архівних 

документів, що є важливим при підготовці проєктів з історії.  

При вивченні історії актуальність інформації відіграє важливу роль. 

Авторство. Важливо звертати увагу студентів на особистість 

автора/авторки та їх відповідальність за опубліковану інформацію. Так, при 

вивченні голокосту в часи Другої світової війни варто звернути увагу на 

перелік популярних і наукових видань та інтернет-публікацій, присвячених 

цій трагедії на сторінках сайту Українського інституту національної пам’яті 

[1] та інших ресурсах. Важливо не забувати наголошувати студентам щодо 

необхідності вказувати посилання на авторські роботи, дотримуючись 

принципу академічної доброчесності. 

Працюючи з документами, студенти мають формувати звичку 

зазначати джерело, звідки було взято той або інший текст чи зображення. 

Ступінь складності матеріалу. Добираючи тексти для самостійного 

вивчення, важливо, щоб інформація була посильною для сприйняття 

студентами. Так, при вивченні голодоморів в Україні нам можуть допомогти 

як архівні документи, так і свідчення очевидців тих подій й інформаційні 

матеріали, які містять методичні рекомендації для роботи з дітьми й 

молоддю на сайті Українського інституту національної пам’яті. 

Вірогідність. Важливо, щоб студенти, отримуючи інформацію при 

виконанні як самостійної, так і практичної роботи, не забували ставити собі 

запитання [2]: 

 Хто це написав? 

 З якою метою? Які завдання були перед автором/авторкою? 

 Для кого призначено цю інформацію? 

 Які відомості мені повідомляють? 
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 Якої реакції від мене очікують? 

 Що це: особиста думка чи факт? 

 Як я можу перевірити вірогідність відомостей, які мені 

повідомляють? 

Наголошуйте студентам, що для перевірки достовірності інформації, 

яку отримують із маловідомих ресурсів, на сьогодні потрібні посилання від 

3-х до 5-ти джерел, які підтверджують правильність тверджень 

автора/авторки. 

Повнота викладу матеріалу. Складним для студентів є визначення, 

наскільки інформація є вичерпною в тому або іншому джерелі. При вивченні 

тем з історії, які пов’язані з приходом в Україну більшовиків та роль особи в 

історії, можна запропонувати студентам прочитати книгу «Українська Кліо. 

Нариси про історію, істориків та пам’ять» Сергія Плохія. А для критичної 

оцінки інформації, яку отримають з джерела, варто запропонувати студентам 

дати відповіді на наступні питання: 

1. Назва видання. 

2. Чи є в ньому допоміжний покажчик? 

3. Чи є зміст? 

4. Рік видання. 

5. Чи має значення, в якому році видано книгу? 

6. Коротка характеристика видання. Про що воно? 

7. Що тобі сподобалося? 

8. Що не сподобалося? 

9. Чого не вистачає в книзі? 

Так ми формуватимемо у студентів не лише інформаційну культуру, а 

й культуру читання. 

Таким чином, виходячи з реалій сьогодення, можемо констатувати, що 

для закладів освіти організація та підвищення інформаційної культури 

особистості є першочерговим завданням. Особливо важливим це є при 

вивченні історії, яка формує не лише громадянську позицію, а й сприяє 

переосмисленню як минулого, так і сьогодення крізь призму інформаційної 

грамотності. 

Список використаних джерел: 

1. Український інститут національної пам’яті. URL: 

https://uinp.gov.ua/ (дата звернення: 15.05.2022). 

2. Формування інформаційної культури учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів : наук.-метод. рек. / АПН України. ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського; Упоряд. А. І. Рубан; Наук. конс. Я. О. Чепуренко; 

наук. ред.: П. І. Рогова, В. І. Лутовинова; Рецензент Є. А. Медведєва; літ. ред. 

Л. І. Стельмах; Відп. за вип. І. І. Хемчян. Київ, 2005. 117 с. 

  



32 
 

УДК 719:355.02  

Олена Кушпетюк 

 

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННИХ 

ДІЙ 

Україні, на її багатовіковому історичному шляху, довелося зазнати 

колосальних втрат історико-культурної спадщини, національних святинь, 

створених талантом та працею багатьох поколінь. До недавнього минулого у 

цьому трагічному реєстрі культурних втрат особливе місце посідали 

культурні цінності, знищені або переміщені з території України в роки 

Другої світової війни. Це,не лише втрати зумовлені вивезенням пам’яток 

німецькими нацистами та їх спільниками, а й втрати пов’язані із евакуацію 

історичних та культурних цінностейдо східних районів СРСР та розкрадені в 

місцях збереження. 

Українська держава з часу своєї незалежності розгорнула активну 

роботу в цьому напрямі. Це – приєднання до міжнародних конвенцій, 

зокрема Гаазької 1954 р., Конвенції ЮНЕСКО про заходи, спрямовані на 

заборону і запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права 

власності на культурні цінності 1970 р. та ін.; підписання міжнародних угод 

про співробітництво у справі збереження та повернення культурних 

цінностей, переміщених під час Другої світової війни та в наступні роки на 

території інших країн; впровадження міжнародних стандартів у справі 

реституції культурних цінностей.  Проводилася робота щодо створення банку 

даних втрачених культурних цінностей, розробки правових та 

адміністративних засад вирішення питань пов’язаних із їх поверненням та 

забезпеченням їх захисту. І ця кропітка робота науковців, експертів, громад-

ських та культурних діячів над поверненням кожної реліквії, що належала 

українському народу тривала роками. 

Анексія Автономної Республіки Крим, здійснена Російською 

Федерацією у 2014 році та збройний конфлікт на сході України підняли на 

поверхню багато проблем, серед яких і захист культурних надбань 

українського народу. Лише 26 жовтня 2021 року у правовому полі було 

вирішено долю так званого «скіфського золота» – колекції експонатів із 

понад 2 тис. предметів чотирьох кримських музеїв – Центрального музею 

Тавриди, Керченського історико-культурного заповідника, Бахчисарайського 

історико-культурного заповідника і Національного заповідника «Херсонес 

Таврійський». Ці реліквії використовувалися для оформлення виставки 

«Крим: золото і секрети Чорного моря», що проходила з лютого по серпень 

2014 року в Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі. Апеляційний суд 

Амстердама під час розгляду по суті справи про приналежність колекції 

із 565 музейних предметів, 2111 одиниць зберігання загальною вартістю 1 

млн. 438 тис. 625 євро прийняв рішення повернути експонати до 

України [6].  

Під загрозою знищення опинилися також тисячі пам’яток культурної 

спадщини із перших днів окупації Криму. Розпочалося їх переміщення з 
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півострова на материкову Росію, здійснювалися розкопки по всій території 

Криму та підводні археологічні розкопки біля міста Судак та в Керченській 

протоці, відбувалося руйнування музейних об’єктів, зокрема Ханського 

палацу в Бахчисараї [7]. 

З метою отримання інструментів для захисту згаданих об’єктів лише 14 

травня 2019 р., на шостому році війни, Верховна Рада України ухвалила 

Постанову № 2716-VIII «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 

«Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні» з 

п. 1 « Президенту України забезпечити подання до Верховної Ради України 

проекту Закону України про приєднання України до Другого протоколу до 

Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, 

підписаної в Гаазі 14 травня 1954 року» [4]. Міжнародне співтовариство 

доповнило Гаазьку конвенцію від 1954 року новими положеннями, що 

містить нові елементи захисту культурних цінностей, так званий Другий 

протокол до неї, до якого приєдналася Україна. Одне із найважливіших 

положень цього документа, яке Російська Федерація порушувала на 

постійній основі, – ст. 9, що стосується захисту культурних цінностей на 

окупованій території. Згідно з нею, сторона, яка окупувала цілком або 

частково територію іншої сторони, не може здійснювати: а) будь-який 

незаконний експорт, інше незаконне переміщення або незаконну передачу 

права власності на культурну цінність; б) будь-які археологічні розкопки, 

якщо тільки цього не потребує охорона, облік чи збереження культурної 

цінності; в) будь-які модифікації або зміну виду використання культурної 

цінності, що мають на меті приховування або знищення доказу культурного, 

історичного чи наукового характеру[1, ст. 9]. 

Сьогодні, коли російський агресор розпочав повномасштабне 

вторгнення на суверенну територію України, кожен день приносить дедалі 

більше руйнувань, обстрілюють міста ракетами, гине мирне населення, 

знищуються унікальні культурні цінності.Держава-агресор цілеспрямовано і 

свідомо продовжує руйнування об’єктів культурної спадщини– що 

трактується за Другим Протоколом до Гаазької конвенції 1954 року як 

злочин і передбачає персональну кримінальну відповідальність [1, 

ст. 15]. Станом на 31 березня 2022 року Міністерство культури та 

інформаційної політики зафіксувало 135 епізодів воєнних злочинів 

російських військ проти культурної спадщини України. Ці злочини 

зафіксовані на території 10 областей. Загалом внаслідок обстрілів окупантів 

руйнацій та пошкоджень зазнали 58 об’єктів культурної спадщини. Це 

пам’ятки архітектури та містобудування. Серед них 5 – це пам’ятки 

національного значення. Постраждали 25 цінних об’єктів історичної 

забудови – старовинних будівель другої половини ХІХ – початку ХХ ст., а 

також 10 пам’ятників – меморіальних стел або скульптур, пов’язаних з 

історичними подіями. Пошкоджені 12 музеїв та історико-архітектурних 

заповідників. Під час війни російські окупанти знищили у вогні історичну 

будівлю краєзнавчого музею в с. Іванків на Київщині. Пошкоджені будівлі 

Маріупольського художнього музею імені А. Куїнджі, краєзнавчого музею в 
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Охтирці на Сумщині. Пошкоджено обеліск-менору меморіалу жертв 

Голокосту у Дробицькому яру та багато інших пам’яток [3].  

У квітні 2022 року військові та представники окупаційної адміністрації 

держави-агресора викрали історико-культурні цінності з Мелітопольського 

краєзнавчого музею. Серед вкраденого майна була колекція скіфського 

золота IV ст. до н.е., виявлена археологами у 50-х роках минулого сторіччя. 

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв 

війни (ч. 1 ст. 438 КК України) [2]. 

У ніч на 7 травня 2022 року був знищений прямим влучанням 

російської ракети Національний літературно-меморіальний музей Григорія 

Сковороди в селі Сковородинівка на Харківщині. Міністр культури та 

інформаційної політики України Олександр Ткаченко, оцінюючи дії 

російських окупантів, зазначив: «немає сумнівів, що били спеціально по 

Сковороді. Він сам колись казав: Не братайтеся з тими, хто зло ховає. В 

принципі це і є свідченням того, що це свідома ідеологічна акція» та 

запевнив, що цей злочин буде зафіксований за участі міжнародних фахівців 

[5]. 

На цьому список знищеної, пошкодженої та викраденої російськими 

окупантами української культурної спадщини не закінчується. За всі ці 

безчинства окупанти мають відповісти. Міністерство культури та 

інформаційної політики України створило ресурс для належного 

документування воєнних злочинів проти людяності та об’єктів культурної 

спадщини, скоєних армією держави-агресора та закликає українців 

допомагати фіксувати ці злочини на національній платформі  – 

https://culturecrimes.mkip.gov.ua. Ці матеріали будуть використані як докази 

для кримінального переслідування причетних до злочинів відповідно до 

українського законодавства у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та 

спеціальному трибуналі після його створення.  
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Олексій Колісник  

 

СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ ПАНОМ-ГОСПОДАРЕМ 

У СВОЇЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ ДЕРЖАВІ 

(українська  ідентичність та українська національна 

самосвідомість як творящий дух української нації) 

 Постановка проблеми. Людина народжується природним індивідом; 

відповідно до прийнятих в рідній спільноті норм соціальним індивідом вона 

стає в  ході соціалізації під впивом соціального контролю від авторитетних 

референтних осіб і спільнот, а особистістюяк ієрархією переживаних 

смислів, за якими стоять вибрані усвідомлені цінності, вона може стати й 

нестати в силу багатьох чинників. Зріла особистість розуміє свої життєві 

проблеми й вирішує їх згідно вибірково привласнених соціально-культурних 

цінностей і норм. 

Етносом як уявною спільнотою з напрацьованим в ході соціально-

історичного розвитку неповторним культурно-ментальним цінністно-

нормативним стереотипом взаємодії зі світом народ стає мимовільно. Нацією 

як уявною спільнотою з ієрархією свідомо вибраних цінностей і норм 

етнос може стати, а може й не стати, в силу багатьох чинників, одним із яких 

є прагнення колонізатора асимілювати колонізований етнос. Становлення 

нації як уявної спільноти, співучасники якої усвідомлюють спільний смисл 

буття у світі і узгоджують між собою назріваючі цілі спільно породжуваних 

життєвих актів, виборюється етносом під проводом національної еліти, яка 

творить національну ідею, поширює її серед членів етносу та організовує 

боротьбу за її втілення у дійсність.  Смислом буття нації стає національна 

ідея, яка визначає, в ім’я чого варто співучасникам нації жити й породжувати 

спільні життєві акти в кожну мить буття такої нації.  

Дух нації в переживаній національній ідентичности та в 

усвідомлюваній національній самосвідомости її співучасників 

реалізується у спільно породжуваних ними життєвих актах, які утверджують  

націю у бутті. Духовною силою нації як уявної «великої особистости» є 

згода в прийнятті національної ідеї, яка тягне за собою єдність, 

згуртованість, дієву силу в породжуваних життєвих актах. 
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Нації відрізняються культурою як напрацьованим в ході історичного 

розвитку неповторним взірцем взаємодії спільноти зі світом, а їх учасники 

різняться від членів інших націй переживаною національною ідентичністю і 

усвідомлюваною національною самосвідомістю. Сформовані нації 

виборюють свої національні держави, в яких стають титульним паном-

господарем, котрого визнають сусідні держави і з визначеними ним 

цінностями й нормами рахуються наявні в державі національні мешини. 

Титульна українська нація досі є не до кінця сформованою, тому й не 

стала паном-господарем в Україні, чим надала можливість підтримуваним 

колишнім загарбником і колонізатором Московією-Росією зросійщеним 

громадянам України «качати права», тобто претендувати на роль другої 

державотворчої нації і російської мови як другої державної, що тягне за 

собою поступове заміщення української культури культурою російською, 

тобто асиміляцію як перетворення українців на росіян; подібний процес нині 

спостерігається у залежній від Росії Білорусії. Титульна українська нація, яка 

не стала паном-господарем в своїй національній державі також дала 

можливість нечисельним олігархам стати панівним класом, котрий 

привласнив не лише національні багатства, а й владу та її політику. 

Національну недосформованість української нації за колоніальних часів 

можна пояснити цілеспрямованими зусиллями колонізаторів. Майже повну 

відсутність зусиль української влади перемогти у духовно-політичній борні з 

«колонізовано-рабським зросійщеним духом» за тридцять років ніби-то 

незалежности важко пояснити, а ще важче виправдати. 

Метою нашого розгляду духовних проблем сучасної України й 

українців як титульної нації в ніби  незалежній національній державі є 

постановка проблеми остаточної деколонізації (в тому числі дерусифікації) й 

становлення  титульної української  нації повносправним паном-господарем 

у своїй національній державі. Об’єктом нашого розгляду є титульна в 

державі Україна українська нація. Предметом  нашого розгляду є процес 

становлення сучасної української нації паном-господарем у своїй 

національній державі в обставинах наявної й тривалої російсько-української 

війни. Завданням нашого розгляду стає виявлення шляхів доформування 

титульної української нації до рівня пана-господаря в своїй 

національній державі. Гіпотезою нашого розгляду є припучення, що 

духовне достановлення  титульної української нації  відкриває можливості  

перемоги української нації як дієвого пана-господаря своєї національної 

держави у св’ященній вітчизняній народно-визвольній  війні з загарницькою 

Московією- Росією. 

Розгляд проблеми. Становлення  нації як вищої форми буття етносу є 

складним  суспільно-історичним процесом. Для української нації процес 

націєтворення завжди блокувався зацікавленими колонізаторами, які 

прагнули асимілювати українців, тому увкраїнці запізнюютьося як мінімум 

на століття від тих европейських націй, котрі  творилися знизу  зусиллями 

національної еліти.В 1861 році зусиллями національної еліти під проводом 

Джузеппе Гарібальді з дуже неоднорідних в мірі наближення до єдиної нації 
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земель постала держава Італія. Гарібальді чи  Кавуру належать «крилаті 

слова»  слова: «Маємо Італію, потрібно створити італійців». Перший п’ємєр-

міністр соборної Італії Кавур розпочав державну політику формування 

італійської нації. В 1871 році на оперті уже сформованої національною 

елітою німецької нації постала з багатьох державок єдина Німеччина. 

Перемогу Німеччини у франко-німецькій війні перший канцлер єдиної 

Німеччини Отто фон Бісмарк підсумував: «Переміг німецький учитель». 

Таким чином, перемогла національна еліта, яка витворила німецьку націю.  

Велика, задавнена і нескінченна екзистенційна війна (тобто війна за 

існування) між Руссю-Україною та Московією-Росією розпочалася в 1169 

році, коли Володимирський князь Андрій Боголюбський напав на Київ і 

зруйнував його. Екзистенційна війна Московії-Росії проти Руси-України є 

війною за існування України та українців, буття яких у світі заважає 

існуванню імперіалістичної Московії-Росії, яка завжди прагнула і нині 

пригне знищити їх будь-яким способом. Метою цієї  віковічної 

екзистенційної боротьби колись колонізованого й асимільованого Київською 

Руссю Залісся, яке пізніше стало Московією-Росією, було й залишається 

знищення й колонізація Руси-України та асиміляція русинів-українців задля 

того, щоб Русь-Україна ніколи не стала самостійною державою, а українці не 

відбулися поноважним титульним паном-господарем у своїй самостійній 

національній державі. Неспинна і тимчасово та частково успішна боротьба за 

ліквідацію преживаної етнічної русинсько-української ідентичности та 

усвідомлюваної  національної української самосвідомости маскувалася 

близькістю східнослв’янських мов, єдиною православною релігією, тривалою  

колоніальною залежністю й бездержавністю українців, ніби однаковою 

початковою історією. За принципом сильніший завжди правий і переможців 

не судять великодержавна шовіністична політика московського загарбника й 

колонізатора століттями велася духовними й насильницькими методами. 

Московський загарбник привласнював усе що міг.  Крім історії Руси-

України Московія викрала   в неї первинну самоназву. В 1721 році 

московський цар Петро Перший поіменував  Московію імперією та  вкрав у 

Руси-України самоназву Русь  назвавши свою імперію Російською (грецькою 

мовою Русь зветься Росією), а для Руси-України пропонувалася принизлива 

самоназва Малоросія. Для  переходу українського етносу на більш високий  

щабель розвитку, яким є нація, постала додаткова і важка для вирішення 

проблема утвердження самоназви «Україна», яка з 1187 року  

використовувалася паралельно з самоназвою «Русь» в розумінні країна. 

Процес утвердження самоназви «Україна» розпочався давно, посилився 

авторитетом українського пророка Тараса Шевченка, зусиллями національної 

еліти поступово рухався із сходу нв захід в послідовності Наддніпрянщина, 

Галичина, Буковина, Закарпаття, а на Пряшивщині, яке входить в склад 

Словаччини, боротьба між русинами й українцями  за самоназву 

продовжується  донині. Нашу первинну самоназву «Русь» і «русин» 

великодержавний шовіністичний колонізатор, який її віроломно викрав і 

привласнив, використовує для  маскувального прикриття асиміляційної 



38 
 

русифікації українців, стверджючи що українці є єдиним з московітами 

народом, тому українцям непотрібна державна самостійність, вони мають 

перебувати в російській державі, втратити переживану українську 

ідентичність та усвідомлювану  українську самосвідомість, стати тотожними 

московитам. Із сходу  на захід  асиміляційними  зусиллями імперіалістичної 

Росії рухалось і рухається зросійщення українців, яке сповільнилося 

отриманням Україною незалежности і почало зупинятися з початком  

«гарячої» фази  віковічної  екзистенційної російсько-української війни.   

Вільна особистість, яка робить вибори рішень про породження дій та 

бере на себе відповідальність за результати своїх діянь, може розвинутися 

лише у вільній країні. Регіони Західної України певний час перебували в 

складі правових держав, тому серед їх мешканців суттєво менше 

віддресированих жорстоким соціальним контролем соціальних індивідів з 

прищепленими державним насильством і переживаним  страхом 

безпорадістю й покірністю державному диктату, тому не випадково саме в 

Західній Україні більше десятка років за самостійну Україну боролася 

Українська Повстанська Армія. Нечисельні десиденти та більш чисельні 

національно свідомі жителі Західної України боролися із колонізаційним  

наступом зросійщення та вірили в прийдешню самостійність України. 

В 1991 році постала незалежна Україна, але державна політика 

доформування української нації всі три десятиліття її дотеперішнього буття 

була відсутня. Постає дошкульне запитання: «Кому це було вигідно?!» 

Напрошується відповідь: «Імперіалістичній Росії (в тому числі РПЦ МП) й 

українським олігархам». Зовнішні й внутрішні вороги української нації діяли 

за вічно успішною стратегією «Розділяй і владарюй», яка реалізовувалася 

тактиками «батога і пряника» та «тримай злодія». До цього пояснення 

неучасті держави у дотворюванні титульної української нації проситься 

неприємне доповнення, що гальмування націєтворення в національній 

державі «Україна» стало можливим з мовчазної згоди, байдужости та 

непасіонарности  великої частини українського електорату. Формально 

домагання зросійщених громадян на роль другого  державотворця в Україні 

безпідставні, бо за переписом 2001 року етнічні українці складали 78,8% 

населення, що за міжнародними мірками засвідчує Україну як 

мононаціональну державу, а з тимчасовою окупацією Криму й частини 

Донбасу відсоток етнічних українців став ще більшим. Змістовна проблема 

не в кількості етнічних українців, а в їх якості. За три десятиліття 

незалежності кількість українців дуже повільно переходила в їх якість. 

Держава «умивала руки», працювали лише пасіонарні ентузіасти, яких 

вороги часто обзивали «нациками». Бути російським, польським, єврейським 

націоналістом престижно в своїх національних державах, а бути українським 

націоналістом в Україні - зась, бо так вигідно зовнішнім і внутрішнім 

ворогам України. Побутовий націоналіст любить свою культуру і поважає 

чужу; політичний націоналіст захищає і втілює в буття національні інтереси. 

Україні гостро невистачає побутового й політичного націоналізму. Загроза 

самому існуванню України радикально поставила проблему 
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доформування української нації й зрілости національної еліти, бо якість 

національної еліти, а також зрілість й згуртованість  титульної нації є 

запорукою безпеки національної держави. 

 Всі три десятиліття в ніби-то самостійній державі Україна відбувалася 

неоголошена духовно-політична боротьба між пасіонарною українською 

Україною та колонізованою і підтримуваною імперіалістичною Росією  

проросійською Україною. Духовно боролися переживана українська 

ідентичність й усвідомлювана українська самосвідомість з колонізовано-

рабською переживаною російською ідентичністю та розмитою національною 

самосвідомістю асимільованих етнічних українців. Політично за владу над 

Україною боролися прозахідні  й україноцентричні щирі українці, 

проросійські асимільовані  «малороси» у спілці з етнічними росіянами, які 

прагнули повернути собі становище панівної нації в Україні, та  національно 

невизначені «хохли», які діяли за принципом «какая разница». Зокрема, 

значна кількість громадян і жителів України досі не відчувють необхідности і 

не вважають за потрібне знати державну українську мову і нею 

користуватися, відвідують церкву Московського патріархату, не 

усвідомлюючи, що таким чином піддаються російській пропаганді в Україні і 

сприяють імперіалістичним амбіціям і апетитам Путіна щодо України. 

Збереження переживання розмитої національної ідентичности та 

колоніальної самосвідомости у великої частини громадян України на совісті 

самих українців як титульної нації, яка досі не стала паном-господарем у 

своїй національній державі. Колонізована влада, яка є люстерком титульної 

нації, «як дурень з торбою» носилася із колонізованими зросійщеними 

українцями та російською мовою, зберігаючи таким чином колоніально-

рабську залежність від імперіалістичної Росії.  

Основою національної ідеї бездержавної нації є прагнення етнічної 

еліти перетворити рідний етнос у націю, вибороти свою національну 

державу, а осереддям національної ідеї титульної нації в уже незалежній 

національнній державі є прагнення титульної нації стати повноправним 

паном-господарем в своїй самостійній національній державі. 

Українську національну ідею в останнє дисятиліття XIX століття 

вперше чітко виразив засновник українського націоналізму Микола 

Міхновський: «Україна для українців!» З того часу українська 

національна ідея викликає великий супротив   всіх зовнішніх  колонізаторів, 

які прагнуть зберегти своє духовне й фізичне панування над Україною, та у 

асимільованих внутрішніх перевертнів, яким комфортно бути зрадниками та 

колабораціоністами. Всі колонізатори, перевертні, манкурти й ліберасти 

мають чесно відповісти на п’ятеро сакральних питань: «Чому багато 

зовнішніх і  внутрішніх політичних сил шаленно протидіють становленню 

титульної української нації паном-господарем в своїй національній державі 

Україна?; «Чому термін «український націоналіст» до цього часу викликає 

спонтанне неприйняття й глибинну ненависть зовнішніх колонізаторів та 

внутрішніх зрадників і колабораціоністів?»; «Де ще в світі може розвиватися 

українська культура (з українською мовою в тому числі) крім України?;  «Де 
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на земній кулі ще можна бути повносправним українцем з переживаною 

українською  етнічною ідентичністю та усвідомлюваною українською  

національною самосвідомістю крім України?»; «Задля чого постала на мапі 

світу незалежна Україна, за   самостійне буття якої  добровільно пішли і 

йдуть на смерть міліони пасіонарних українців й небайдужих громадян 

України?;»  Чесна відповідь буде така: «Колонізатори  бажають небуття 

української нації та української національної держави, а українські 

перевертні хочуть неукраїнської України, в якій,  як у сучасній Білорусії, 

буде панувати Московія-Росія та московська кальтура (і мова в тому числі)». 

В народній мудрості  існує «крилате» твердження: «Коли Бог хочеп 

когось покарати, тоді він його позбавляє розуму». Дуже часто  

непередбачувані побічні наслідки породжених смисловідповідних рішень та 

відповідних їм породжуваних діяльностей та вчинків провідних лідерів й 

претендуючих на панування спільнот стають настільки  більш доленосними 

за досягнуті бажані цілевідповідні результати, що вагомо їх перекривають. 

Три десятиліття імперіалістична Московія-Росія вела підривну роботу проти 

буття незалежної України та проти становлення титульної української нації 

паном-господарем у своїй національній державі. Три десятиліття ті росіяни в 

Україні, які прагнули повернути собі становище панівної нації, та українські 

перевертні-малороси, які прагнули зберегти інерцію успішних 

пристосуванців до колись панівної російської нації та її культури, досить 

успішно гальмували доформування титульної української націцї до стану 

пана-господаря у своїй національній державі. Наперекір денаціоналізованій 

владі, яка відображала смисли й інтереси шовіністичних росіян, зросійщених 

«малоросів» та національнобайдужих «хохлів» зусиллями менш чисельних 

пасіонарних й ентузіастичних щирих українців неухильно рухався процес 

становлення титульної української нації до рівня пана-господаря у своїй 

національній державі. Розпочата імперіалістичною Московією-Росією 

російсько-українська війна і особливо її «гаряча» фаза, яка стартувала 24 

лютого 2022 року, виявили те, на що ініціатори упокорення України зовсім 

не сподівалися. Пасіонарна частина громадян України активно розпочала 

чинити гідний супротив агресору. Ворог прагнув і прагне «денацифікації» 

україської держави та її «демілітаризації», а фактично мимомовільно гуртує 

українську спільноту та мотивує до боротьби її збройні сили. Де-факто 

агресія імперіалістичної Росії проти України суттєво прискорила процес 

українського націєтворення, чого ворог не передбачав і проти чого він 

розпочав  війну. Проти чого  загарбницька Московія боролася й бореться, те 

зростає і міцніє. 

На теренах Европи розпадалися імперії й поставали національні 

держави, в яких титульні нації ставали повноправними панами-господарями. 

Постає слушне запитання: «Чому українці досі не стали паном-господарем в 

Україні?» Відповіддю на це кляте запитання буде  крилате прислів’я: “Хто 

гнеться, того нагинають». Чому українці досі нездатні відстоювати свої 

національні смисли й інтереси?  Людина, яка не поважає себе, буде 

неуспішною і нездатною захистити свої смисли й інтереси. Коли народ не 
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поважає сам себе, то він буде неуспішним й до нього матимуть претензії 

сусідні народи як до слабака, в якого можна щось відібрати. Вибирана 

українським електоратом влада за три десятиліття ніби незалежности дуже 

слабо втілювала в реальність національні смисли й інтереси, не захищала 

українську національну культуру (в тому числі й державну мову), не зробила 

буття українцем престижним в Україні. Ситуація спонтанно почала 

змінюватися з початком російсько-української війни в напрямку посилення 

впливу української національної ідеї. 

Творить національну ідею для будь-якого етносу чи всякої нації 

національна еліта, яка й розробляє стратегію боротьби за її реалізації в життя. 

Українська історія, яку «неможливо читати без брому», та сьогодення, яке 

дуже далеке від відстоювання владою національних інтересів, багаті на 

«розумних дурнів», котрі ігнорували й ігнорують стратегічні національні 

інтереси, позаяк реалізують далеку від національної ідеї політику. Замкнене 

коло незрілости великої частини української еліти й недосформованости  

великої частки української нації почало рватися  зовнішньою загрозою 

існуванню держави Україна та буттю української нації. Українське 

націєтворення в критичний для буття України час почало відбуватися 

пришвидшено; Україна почала перетворюватися з потенційно української на 

діючу реально українську Україну. 

Частина етнічних росіян як  колись панівної нації Російської імперії та 

Радянського союзу, зросійщених етнічнних українців і віряни УПЦ МП часто 

симпатизує авторитаризму й агресивності режиму сучасної Росії, вважає 

нормальною й бажаною можливість узалежнення України від Росії, тобто 

готова допомагати загарбницькму  російському війську, яке вдерлося на 

терени України з метою її денацифікації та демілітаризації, тобто з метою 

позбавлення  України суверенітету, а українців переживаної української 

ідентичности й усвідомлюваної української самосвідомости як мотивуючого 

українського духу. 

Полонені ворожі вояки перебувають під захистом міжнародного права. 

Зрадників, які добровільно пішли служити ворогові, та колабораціоністів, які 

добровільно почали співпрацювати із ворогом, у всі часи і у  всіх народів 

карають  суворо. Зросійщені громадяни України, віряни УПЦ МП, виборці 

промосковських партій в Україні з розмитою ідентичністю та колоніальною 

самосвідомістю частіше стають «п’ятою колоною» російського імперіалізму і 

саме їх хоче «визволяти» путінська Росія в Криму, на Донбасі  та у всій 

Україні. 

Пригальмоване малоросійсько-олігархічною владою та проросійською 

пропогандою засобів масової інформації українське націєтворення почало 

спонтанно прискорюватись з початком російсько-української війни в 1914 

році, а з початком спрямованої на капітуляцію України «спеціальної 

операціії» путінської Росії творення української нації пішло надшвидкими 

темпами, тому що «в єдності сила народу». Саме єднання  творить націю як  

уявну «велику особистість» з чіткою ієрархією переживаних смислів, 
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усвідомлених цінностей та вирішених цілей, за результати реалізації яких 

нація бере на себе відповідальність. 

Стосовно стосунків незалежних суб’єктів взаємодії існує ”крилате 

висловлювання»: «В інший монастир зі своїм статутом не ходять». Московія-

Росія завжди ігнорувала й нині  заперечує незалежну самість України. 

Московія-Росія розпочала російсько-українську війну, котра спрямована на 

«денаціоналізацію» громадян України, актуалізацію становища російської 

мови до рівня другої державної (в Білорусії російська мова в якості другої 

державної цілком і повністю витіснила білоруську мову із вжитку), її 

демілітарізацію, нейтральний статус (тобто перехід у статус сателіта Росії, 

типу Білорусії), визнання Криму російською землею та визнання 

незалежності ДНР і ЛНР в адміністративних межах цих колишніх Донецької 

та Луганської областей. Сукупно ці  вимоги означали б  не лише повну 

капітуляцію України перед Росією, а й ліквідацію незалежної самості 

української нації. 

Висновки.  Україна прекрасно викроєна, але слабо зшита. Зшивають 

українські регіони переживана українська  національна ідентичність та 

усвідомлювана українська національна самосвідомість співучасників 

української нації. На тлі духовно-націєтворчої роботи національної еліти й 

держави постаттями стають: державна українська мова, помісна 

автокефальна українська церква, українська національна освіта, українізовані 

засоби масової інформації, а результатом зусиль нації й держави постає 

переможна українська армія. Лаконічно мету України та її духовних і 

мілітарних сил, якими громадяни України здійснять цю українську мету, в 

духовно-мелітарній борні з віковічним духовно-мелітарним ворогом можна 

виразити «крилатими словами»: «Армія, Мова, Віра!», котрі ємко 

виражають сутність перемоги України й українського духу над Московією, 

духом «русского мира» та московітською загарбницькою ордою. Саме в 

посилення армії, пощирення державної української мови, українізації  освіти 

й засобів масової інформації та в розбудову національної церкви кожний 

пасіонарний громадянин України має робити  свій посильний внесок і в 

такий спосіб титульна українська нація стане паном-господарем в Україні. 

Реалізація в дійсність смислового кличу «Армія, мова, віра» 

приведе Русь-Україну і громадян держави Україна до пермоги над 

Московією-Росією.  

 

УДК316.6:316.4 

Олексій Колісник  

 

ПОМІСНА АВТОКЕФАЛЬНА УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА ЯК 

ІНСТИТУТ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ 

Постановка проблеми. Бог єдиний, а різні конфесійні теології є лише 

людським богословським тлумаченням вселенського спонтанно-

трансцедентного і неперервного порядку, контакт із яким людина, яка має 

дійсний внутрішній релігійний досвід, може пережити в ході відповідної 
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духовної практики, осереддям якої є межове зосередження уваги як центру 

психіки, входження в повноцінний змінений стан психіки та  пікові (межові) 

переживання, які є необхідною й достатньою ознакою будь-якої релінії. Існує 

суттєва відмінність між релігією і духовною практикою контакту з Богом. 

Вони співпадають лише частоково. Може бути нерелігійна духовність і 

бездуховна релігія. Будь-яка церква є політичною організацією, яка 

бороеться за владу своєї теології як зовнішнього людського тлумачення 

дійсного внутрішньо-переживаного релігійного досвіду контакту людини з 

Богом,   над свідомостями людей.  

Людство в більшості культур (зокрема, християнської) в ході свого 

історичного розвитку виробило загальнолюдську мораль, згідно якої життя 

людини є найважливішою цінністю, а вбивство людини є найбільшим гріхом. 

Суспільство й держава мають захищати слабких і незахищених людей. Разом 

з тим  конфлікти між людьми й спільнотами часто вирішуються не за 

справедливістю, а за правом сильнішого, який насильно змушує слабшого 

коритися його волі за принципом: «Сильний завжди правий і переможців не 

судять». Війни, в яких перемагає сильніший, досі дозволені людством, 

незважаючи на наявність спеціальних глобальних наднаціональних 

інститутів.  Однак над грубою фізичною силою стоїть сила духу, який 

підпорядковує собі й силу фізичну.  

Релігія є однією із важливих форм суспільної свідомости. Церква, 

поряд із сімє’ю, освітою, армією та засобами масової інформації, є одним із 

важливих інститутів соціалізації людини і націєтворення. 

Метою нашого розгляду є розуміння стану релігійної духовності 

обставинах війни імеріалістичної Московії-Росії з сучасною незалежною 

Україною. Об’єктом нашого розгляду  стала нинішня  духовно-релігійна  

ситуація в обставинах сучасної російсько-української віійни. Предметом 

нашого розгляду  стало місце і роля  «Української Православної Церкви» 

Московського Патріархату в умовах незалежної України і її борні з 

імперіалістичною Московією-Росією.  Гіпотезою нашого розгляду  стало 

припущення про те, що УПЦ МП в умовах сучасної російсько-української 

війни  де-факто виконує роль ідеологічної «п’ятоъ колони” загарбницької 

російської армії, яка розмиваючи українську  етнічну ідентичність та 

українську національну самосвідомість допомагає Москов-Росії у 

загарбницькій війні  з Україною. Завданням нашого розгляду є показати 

ворожу для України сутність УПЦ МП. 

Розгляд проблеми. УПЦ МП, на відміну від інших національних 

православних церков світу, проблема національної ідентичности та 

національної самосвідомости громадян України є цілком байдужою, 

неактуальною, навіть шкідливою. УПЦ МП, тридцятирічне існування якої на 

теренах України засвідчує непорушне зберігання духовно-колоніальної 

залежности її вірян від імперіалістичної Росії в царині духу,  фактично 

служить не титульній українські нації і державі «Україна», а служить 

російській нації і державі «Росія». Духовно-політична борня  й локалізована 

на Донбасі російсько-українська війна з 24 лютого 2022 року перейшла в 
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розпочату Росією дійсну «гарячу» російсько-українську війну з цілісною 

Україною і поставила загрозу буттю державі Україна і українській нації. В 

сучасній російсько-українській війні  керівництво  і частина вірян УПЦ МП 

розглядає цю війну як внутрішній конфлікт,  прагне залишитися над війною і 

таким чином де-факто є спільником  імперіалістичної Росії як лютого ворога 

України. 

Єврейська  та вірменська нації вистояли у віковічних випробуваннях на 

знищення завдяки національним церквам. Польська нація зберегла свою 

національну ідентичність в історичних випробуваннях також і завдяки 

твердій релігійній ідентичності поляків. Польська держава, в якій громадяни 

в переважній більшості належали до римо-католицького віросповідання, в 

1924 році домоглася томосу для Польської православної церкви, що діяла до 

1939 року і на Західній Україні. 

В самій назві УПЦ МП закладено суперечність.  Як може Українська 

православна церква в самостійній Україні бути під юрисдикцією 

Московського патріархату, керівництво якого перебуває в Росії, котра веде 

війну з Україною заради знищення нашої держави, демілітаризації, 

«денацифікації» громадян України, тобто заради нищення у них 

переживаної української національної ідентичности та усвідомлюваної 

української національної самосвідомости. Де-факто Московський патріархат 

спрямовує своїх вірян в Україні на роль «п’ятої колони»  російського  

війська, яке прагне фактичної капітуляції України.  

В умовах України УПЦ МП, теологія якої цілком тотожна теології 

канонічної ПЦУ, є політичною організацією, яка бореться за духовну владу 

над  громадянами України та спрямовує цю владу на відстоювання 

національних інтересів Росії. Керівництво Московського патріахату вважає 

українців, росіян та білорусів єдиним руським народом, який входить в їх 

надуманий «русский мир» і має ототожнюватися з російською культурою (і 

мовою в тому числі) та коритися Росії, а тривалу російсько-українську війну - 

внутрішнім конфліктом в Україні. Як може «братній російський народ» 

насильно примушувати «рівну собі» братню титульну націю України до 

демілітаризації та«денацифікації» як до повної втрати національної сили і 

гідности?! 

На відміну від екстериторіальної римо-католицької церкви всі 

автокефальні православні церкви світу мають чітку причетність до держави 

свого перебування, що відображено у їх назвах. Лише у назві УПЦ МП 

фіксується  її дивна (читай колоніально-рабська) причетність до двох держав. 

Верховні ієрархи УПЦ МП, маючи цілком ідентичне УПЦ КП 

віросповідування, маскуючись своєю облудною назвою «Українська 

Православна Церква» та обзиваючи українські церкви неканонічними, майже 

три десятиліття української незалежности умудрилися бути Двуликим 

Янусом у відносинах України з Росією, вести ніби двохвекторну політику, а 

фактично захищати духовні інтереси Росії, гальмувати українське 

націєтворення шляхом розмивання у своїх вірян української ідентичности та 

приглушення української національної самосвідомости. Внаслідок 
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неадекватної в обставинах агресивного наступу Росії на Україну політиці 

лібералізму та традиційної української толерантности (а може волячій 

терплячости) очільники УПЦ МП зберегли свою вірність Московському 

Патріархату і після  початку російсько-української війни в 2014 році та після  

отримання томосу Православною Церквою України в 2018 році. З 24 лютого 

2022 року для  УПЦ МП наступає мить істини: вона має остаточно 

визначитися чи є Українською Православною Церквою, чи є вірною 

Московському Патріархату Російською Православною Церквою в Україні, 

для якої назва Українська Православна Церква є лише маскувальною 

облудою для  обману своїх вірян. Верхи і Низи УПЦ  МП мають визначитися 

з ким вони: з Україною чи з Росією. Межові військові обставини, в яких 

вирішується питання самостійности України як держави, диктують кінець 

угодовській й опортуністичній політиці УПЦ МП: «І Вашим і Нашим!». 

Досить сидіти на двох стільцях, час визначитися! 

Висновки. Духовність у вигляді холістио-спонтанного служіння  

особистості надособистісним смислам, за якими стоять надособистісні 

цінності, спрямовує цю особистість на породження безкорисливих 

надособистісних життєвих актів, яким притаманна самовіддача до повного 

самозабуття. Сфера духовності частково співпадає з внутрішньою 

релігійністю, в якій  особистість переживає контакт з Богом.  Побудована на 

вірі зовнішня релігійність великою мірою спрямована на  програмування 

вірян релігійним богослів’ям, котре є  людським трактуванням  дійсного 

релігійного досвіду  переживання особистістю контакту з Богом. Зовнішня 

релігійність відіграє важливу ролю в соціалізації особистості. Всі 

православні церкви  чітко прив’язані до національних держав, що видно 

навіть у їх назвах.  Одна лиш УПЦ МП формально хоче ототожнюватися з 

Україною і Московією-Росією, а  фактично допомагає Московії-Росії у її 

війні  зУкраїною. 

Церква є важливим інститутом національної соціалізації, але в 

обставинах  тридцятилітньої  незалежності України УПЦ МП розмиває 

українську ідентичність та українську національну самосвідомість, чим  

допомагає імперіалістичній Росії зберігати духовно-колоніальну залежність 

України від Московії. В Західній Україні, де до 1939 року і не пахло 

московською церквою і де зародилася й діяла Українська Повстанська Армія, 

є досить чисельні єпархії УПЦ МП. Якщо західняки люблять Україну і «во 

время люте», то гідним їхнім внеском в становлення Української Нації і 

розбудову Української Держави має стати ініціатива вірян та ієрархів 

Західноукраїнських єпархій УПЦ МП про вихід із юрисдикції Московського 

патріархату та з під омофору російського патріарха Кирила, що послужить 

прикладом для східноукраїнських єпархій УПЦ МП та стане вагомим 

внеском західняків в доформування української нації, в становлення її 

титульним паном-господарем у своїй національній державі та у вітчизняну 

національно-визвольну війну. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРУ АНАЛІТИЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ «PRAGMA» ЧНУ ІМЕНІ БОГДАНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

Заклади вищої освіти давно перестали бути тільки науково-

навчальними закладами. У таких закладах тепер зазвичай є низка інститутів, 

центрів, осередків, які не тільки досліджують актуальні питання галузей 

суспільства, а ще й мають практично-прикладне застосування. Одним з таких 

є центр аналітичних досліджень «Прагма» Черкаського національного 

університету (ЧНУ) імені Богдана Хмельницького (далі – Центр), утворений 

у червні 2017 р.  

Створення Центру ініціювали члени Наглядової ради університету. 

Ідею підтримала вчена рада ЧНУ, і вже 28 березня на черговому засіданні 

було затверджено Положення про Центр аналітичних досліджень «Прагма». 

Центр об’єднав на громадських засадах різних за фахом науковців, які 

мають досвід прогностично-аналітичної діяльності в наукових, науково-

дослідних установах, громадсько-політичних утвореннях та є визнаними 

експертами у відповідній галузі. 

Основним завданням Центру визначено здійснювати систематичний 

моніторинг політичної та економічної ситуації в Україні та Черкаській 

області, прогноз та моделювання розвитку політичної і соціально-

економічної ситуації, інформаційно-аналітичний моніторинг з акцентом на 

певні суспільні сфери, державні та політичні інституції, галузі економіки в 

Черкаській області. 

Серед експертів центру – науковці, працівники ЧНУ, які мають досвід 

аналітичної, політтехнологічної діяльності, напрацювання в галузях 

соціології, політології та державного управління, екології, економіки, 

психології та інших сферах суспільного життя [1]. 

10 липня 2020 року Центр був зареєстрований як офіційний бренд [2]. 

24 липня 2020 р. Центр був запрошений до участі у роботі 

новоствореного Українського Дослідницького Соціального Консорціуму 

(далі – УДСК) у Києві під головуванням голови Антикризової ради 

громадських організацій України, президента Українського союзу 

промисловців і підприємців Анатолія Кінаха. 

Учасниками засідання стали представники закладів вищої освіти з 

Вінниці, Дніпра, Івано-Франківська, Києва, Кропивницького, Миколаєва, 

Одеси, Тернополя, Чернігова.  

УДСК – всеукраїнська незалежна науково-дослідницька та навчально-

практична інфраструктура. Її діяльність полягає у проведенні опитувань, що 

вимірюють соціальні настанови та поведінку; створенні бази для широкого 

залучення фахівців – докторантів, аспірантів, студентів для проведення 

соціально-політичних обстежень (як емпіричних, так і теоретичних) 

актуальних проблем українського суспільства; залучення науковців до 
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реалізації конкретних науково-дослідних програм; розширенні напрямків 

діяльності науково-дослідних частин закладів вищої освіти; створенні 

відповідних умов аспірантам та докторантам для організації і проведення 

соціально-політичних досліджень, як у межах власних наукових проєктів, так 

і проєктів Консорціуму; забезпечення навчальної, навчально-виробничої 

практики для студентів, зацікавлених факультетів вищих навчальних; 

організація взаємодії між підрозділами (факультетами) ВНЗ України та 

інших країн у реалізації спільних дослідницьких проєктів тощо. 

За 3 роки діяльності Центр «Прагма» став популярним в області та за її 

межами. Соціологами та експертами Центру проведено 45 соціологічних 

досліджень та фокус-груп. З них 1 – із питань екологічної безпеки, 13 – із 

соціально-економічних питань та 34 – із соціально-політичних питань [3]. 

Центр проводить соціологічні досліджень як у межах всієї Черкаської 

області, окремих ТВО та адміністративних одиниць, так і в інших регіонах 

України. 

Першим замовником новоствореного Центру стала об’єднана 

територіальна громада Білозір’я. 

Також клієнтом Центру одним з перших в області став міський голова 

Золотоноші Віталій Войцехівський. Довгострокову співпрацю та замовлення 

з економічного блоку питань обговорив президент Черкаської торгово-

промислової палати Сергій Першин. 

Експерти Центру постійно надають консультації особисто та через 

місцеві ЗМІ, є частими гостями на телебаченні з різноманітних питань у 

межах своїх наукових інтересів та спеціалізації [4]. 

Загалом Центр надає такі послуги: 

–  комплексне дослідження соціальних структур, інститутів, 

соціальних явищ, процесів та ін.; 

–  дослідження соціальної структури і створення соціокарт на 

основі основних показників: соціально-економічний статус, політичні 

орієнтації, екологічна безпека, релігійні, культурні та інші особливості тощо; 

–  аналіз соціальної напруженості та конфліктного потенціалу 

різних груп населення (залежно від роду діяльності, соціального статусу, 

місця проживання тощо); 

–  дослідження кон’юнктури ринку та споживацьких 

орієнтацій населення (у т.ч. залежно від соціально-економічного статусу, 

соціально-демографічних ознак тощо); 

–  соціальний супровід виборчої кампанії в органи місцевого 

самоврядування; 

–  соціологічний супровід виборчої кампанії політичної партії 

до всіх рівнів органів влади; 

–  визначення політичного потенціалу окремих соціальних 

груп населення і прогнозування їх політичної поведінки; 

–  визначення ефективного політичної реклами. Аналіз впливу 

ЗМІ на формування політичних вподобань населення; 
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–  формування рейтингів у політичній сфері: діячів, партій, 

громадських організацій [1]. 

У період з 25 січня по 7 лютого 2019 р. Центром було проведено 

масштабне соціологічне дослідження щодо суспільних настроїв черкащан. 

Опитування проводилося по всій території Черкаської області і 

охопило мешканців 115 населених пунктів. Усього результативно було 

опитано 4230 респондентів (розрахункова похибка у межах ± 0,95%). 

Структура вибірки повністю відповідала демографічному складу населення 

(див. рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Структура вибірки респондентів на віковою категорією 

Серед інших досліджено питання ставлення черкащан до створення 

незалежної помісної Православної Церкви України після отримання Томосу. 

Опитування засвідчило, що проблема становлення власної Православної 

церкви є суспільно важливою для черкащан, оскільки лише 1,7% 

респондентів зізналися, що вперше про неї почули. 

Переважна більшість жителів Черкащини, а це майже 54%, позитивно 

сприймають створення незалежної помісної Православної Церкви України 

після отримання Томосу від Вселенського патріарха Варфоломія. 

Категорично проти цього – лише 11,1%. Кожний десятий виборець не зміг 

визначитися в оцінці цього процесу. Водночас майже кожний четвертий 

продемонстрував байдужість щодо статусу Православної Церкви (див. 

рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Результати опитування щодо незалежної помісної 

Православної Церкви України 

Отримані результати, в більшості, корелюють із загальноукраїнськими 

опитуваннями. Так, за даними дослідження Соціологічної групи «Рейтинг», у 

жовтні минулого року також 54% респондентів позитивно поставилися до 

створення в Україні єдиної Помісної Церкви, а 19% висловлювали 

протилежну думку. 

Отже, як свідчать результати Центру, кількість прихильників ПЦУ 

лишається стабільною, а число тих, хто не сприймає її створення, поступово 

зменшується. Така позитивна тенденція свідчить, що наші громадяни все 

більше усвідомлюють значення духовної єдності народу для зміцнення 

власної національної ідентичності, особливо в умовах опору російській 

агресії [5]. 

Також «Прагма» стала платформою, на якій обговорюють 

найактуальніші питанння і проблеми. Постать сучасного політика 

обговорили на засіданні науково-практичного круглого столу [6]. Ще на 

одному круглому столі українські соціологи обговорили в ЧНУ питання 

соціальної нерівності [7]. 

Крім того, результати соцопитувань свідчать, що серед жителів 

Черкаської області переважають люди проєвропейської орієнтації. Тих, хто 

підтримує ідею набуття членства України в ЄС, не менше, ніж 65%, а хто 

підтримує входження в НАТО – не менше 55 % [8; 9]. 

Розвиток та ефективне функціонування неурядових аналітичних 

центрів відкриває на сьогодні нові можливості та перспективи втілення 

основних шляхів державної політики, спрямованої на врахування найбільш 

значущих потреб та інтересів громадян. Ця проблема є надзвичайно 

актуальною для сучасної України, яка на сьогодні перебуває в кризових 

суспільно-політичних умовах і потребує розробки та налагодження 

ефективного механізму співпраці різних органів влади, інституцій, 

організацій, ЗМІ та громадськості з метою розбудови та втілення якісно нової 

системи демократичних цінностей. 
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Аналітичні центри (англ. мов. «think tanks» – мозкові центри, фабрики 

думки) – недержавні науково-дослідницькі організації, які, як правило, 

зосереджують свої зусилля в різних галузях наук – політики, економіки, 

соціології, права та здійснюють прикладні дослідження, аналіз і 

консультування з внутрішньополітичних та міжнародних проблем, з метою 

надання політикам і громадськості можливості приймати обґрунтовані 

рішення з питань публічної політики. 

Центр аналітичних досліджень «PRAGMA» ЧНУ ім. Богдана 

Хмельницького заснований більше трьох років назад і попри короткий час 

функціонування зарекомендував себе як авторитетний осередок дослідження 

актуальних питань сучасності. Спеціалістами центру проведено близько 50 

досліджень, які охопили різні галузі функціонування суспільства і окреслили 

його нагальні проблеми та суспільні настрої з цих питань. Аналітичні 

дослідження «Прагми» широко висвітлені у ЗМІ і обговорені на круглих 

столах і конференціях, що говорить про практично-прикладне значення 

діяльності Центру. 
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Роман Мельник 

 

РАШИЗМ: ІДЕОЛОГІЧНІ НАРАТИВИ ТА ПОЛІТИЧНА 

ПРАКТИКА 

Початок ХХІ століття для світової спільноти почався по-різному. Світ 

оговтувався від економічної кризи 1998 року, розвиток соціально-

економічних систем налагоджувався, а світова економіка більше-менше 

стабілізувалась. Але були тенденції, що послідовно переросли в негативну 

активність та зміну світоглядних пріоритетів.  

Для західного світу це терористична атака в США та початок різних 

операцій проти тероризму. Для європейського континенту це нові члени ЄС, 

нова валюта тощо. В Україні все було як завжди – розвиток захований в 

політичній кризі і замурований в кучмівській багатовекторності, яка 

ґрунтовно і як рак вросла в тотальну корупцію і постійну деморалізацію та 

демотивацію населення.  

Але відбулась ще одна, на перший погляд ординарна, подія, яка 

розділила історію України, а невдовзі, і всього світу на до і після. 7 травня 

2012 року почалось все те, що привело нас до березня 2014 року, потім до 

лютого 2022 року. Мова йде про інавгурацію Путіна на третій 

президентський строк. Ця подія визначила порядок денний для Росії і 

України на довгі роки. 

Все починалось з несміливих, але широких заяв, що плавно перейшли у 

тотальне формування нової свідомості, релігії, системи. Ідеологічні наративи 

російського шовінізму, «асвабаждєнія» та «руского міра», «третього Риму» 

та «руской вєсни», «побєдобєсія» і «можем павтаріть», тільки набували 

плідного ґрунту схвалення постійно зомбованого населення. Врешті ці течії 

путінізму, як єдино правильні та непогрішні, привели нас до появи новітньої 

ідеології, нового політологічного терміну, нової геополітичної дійсності та 

нової загрози миру і прогресу. Визначення цьому новому явищу руйнації та 

терору – рашизм. 

Увага до цього терміну збільшилась після анексії Криму, що правда не 

через сам факт, а через його ідеологічне наповнення і обґрунтування. Варто 

зазначити, що перехід ідеологічних наративів рашизму до політичної 

практики розпочався значно раніше 2014 року.  

Пропагандистський вплив рашизму на початку 2000-х років 

сконцентрувався на пострадянському просторі, особливо Україні та країнах 

Балтії, де проживають російськомовні громадяни цих країн. Рашистський 

https://cdu.edu.ua/news/maiemo-iednatys-i-rukhatys-upered-oleksandr-cherevko
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наратив тут – це мова, «співвітчизники», яких розділив розпад СРСР 

(аналогія з «фольксдойче» в нацистській Німеччині), паспорт негромадянина 

(nepilsoņi) в Латвії, постійні фантомні болі за «найбільшою геополітичною 

катастрофою» розпадом СРСР і фанатичне бажання нав’язати «рускій мір». 

Варто згадати інцидент на о. Тузла в Україні, переміщення пам’ятника 

загиблим радянським воїнам в Талліні, постійний політичний тиск та 

завуальована підтримка сепаратизму. 

Ідеї рашизму вперше втілились на практиці в 2008 році в Грузії, де ідеї 

і плани були чітко відпрацьовані. Українська влада не приділяла уваги, а 

інколи (може) і не хотіла зважати на виклики і за 6 років отримала війну, а в 

2022 році повномасштабне вторгнення. 

Сучасна політологічна лексика трактує рашизм, як російську 

державницьку квазі-ідеологію, яка є еклектичною сумішшю імперського 

колоніалізму, великодержавного шовінізму, ностальгії за радянським 

минулим, релігійного традиціоналізму. Ґрунтується переважно на культі 

національного лідера, ідеї «особливої цивілізаційної місії», несприйнятті 

західних ліберально-демократичних цінностей та інститутів, яким 

протиставляє євразійську цивілізацію. Маскується під антифашизм, хоч має 

фашистське обличчя і сутність [3, 338-339]. 

Щоб зрозуміти його значення, потрібно подолати відмінності в алфавіті 

та вимові, продумавши наш шлях до досвіду двомовного суспільства, що 

воює з фашистською імперією. «Рашизм» звучить як «фашизм», але зі звуком 

«р» замість «ф» на початку; це приблизно означає «російський фашизм». 

Агресор у цій війні намагається звертатись до минулого, якого ніколи не 

було, до безглуздих і некрофільських розповідей про історію. Росія повинна 

завоювати Україну, каже В. Путін, через хрещення тисячу років тому або 

через кровопролиття під час Другої світової війни. Але російські міфи про 

імперію не можуть стримати уяву українських жертв нової війни. 

Національна ідентичність – це живі люди, цінності та майбутнє, яке вони 

уявляють і обирають. Нація існує, оскільки створює нове, а національна мова 

живе, створюючи нові слова. 

Нове слово «рашизм» є корисною концептуалізацією світогляду 

В. Путіна. Набагато більше, ніж західні аналітики, українці, за останнє 

десятиліття, помітили нахил Росії до фашизму. Не відволікаючись на 

оперативне розгортання В. Путіним розмов про геноцид, вони бачили 

фашистські практики в Росії: культи лідера і мертвих, корпоративну державу, 

міфічне минуле, цензуру, теорії змови, централізовану пропаганду, а тепер і 

війну. руйнування. Навіть коли ми справедливо обговорюємо, наскільки цей 

термін можна застосувати до західних діячів і партій, ми схильні не помічати 

центральний приклад відродження фашизму, яким є режим Путіна в 

Російській Федерації [5]. 

Для світу, приспаного стереотипами і смисловими формами російської 

класики це стало відкриттям, з яким свідомість перших осіб провідних країн 

Заходу змогла впоратися ближче до кінця другого тижня так званої 

«спецоперації». Лише на третьому тижні пересічні громадяни світу, 
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розглядаючи раніше не бачені звірства в онлайн-режимі, відкинули як 

непотріб російську soft power, на примноження котрої Москва витратила 

стільки зусиль. Слово «Росія» та «росіяни» почали писати на Заході — 

всупереч тамтешнім правилам граматики — з маленької літери, заявляючи в 

такий спосіб про їхню неприналежність до кола цивілізованих держав і націй. 

«Культ особи – це зовсім не головне, що характеризує сталінський 

режим. Це не більше, ніж розхожий вислів, який вперше використав М. 

Хрущов. Найбільш страшне в сталінізмі – не глорифікація диктатора, а терор 

і фальсифікації, котрі є суттю його політики», – зазначав незадовго до 

розвалу СРСР історик Р. Конквест. З висоти сьогодення можна додати, що 

найстрашнішим в сталінізмі є його руйнівний вплив на базові ціннісні основи 

відтворення суспільства, масова дисплазія свідомості, що виявлялася в 

мімікрії пересічних обивателів, а також у перетворенні на хижаків цілих 

професійних верств, які працювали на більшовицький терор – фізично та 

ідеологічно, в чекістських катівнях, у радянській пресі та радянській школі. 

Якщо застосувати мову метафор, йдеться про хірургічне видалення Божого 

образу з homo soveticus і перетворення його на особливу соціальну особину, 

що відтворювалася і, на жаль, продовжує відтворюватися в контексті 

антигуманізму. Це, власне, і стало найбільш згубним наслідком 

неподоланого сталінізму [2, 793]. 

Американський політолог українського походження О. Мотиль назвав 

основні ознаки фашизму як політичного режиму, притаманні путінській 

Росії: 

- недемократична політична система, відмінна і від традиційного 

авторитаризму, і від тоталітаризму; 

- етатизм і гіпернаціоналізм; 

- гіпермаскулінний культ верховного лідера (підкреслення його 

мужності, войовничості та фізичної доблесті); 

- загальна народна підтримка режиму і його вождя. 

До цього слід додати «палінгенетичний» міф – наратив про подолання 

занепаду, спричиненого зловорожими внутрішніми і зовнішніми силами, і 

відродження колишньої сили і величі нації. У російському випадку йдеться 

про відродження сили і величі колишніх російської і радянської імперій [4]. 

В. Путін «в намаганні повернути історію назад і відновити Російську 

імперію у колишніх межах взяв на озброєння усі ідеї, що будь-коли надихали 

її правителів. Але фантастичний гібрид «православно-комуністично-

панслов’янської орди», присмачений геополітичним євразійством, не в змозі 

довго існувати у зіткненні з реальним світом. Ідеологічний секонд-хенд не 

здатен рухати історію, хоча, на жаль, і може залити її кров’ю», – писав 

український історик В. Нахманович [1]. 

Сьогодні ми є свідками реінкарнації фашизму в новому обличчі. Ідеї 

рашизму тісно сплелися воєдино в пучок вождя і зомбованих людей з 

примішуванням людиноненависницької пропаганди. В. Путін і його 

політичні нігілісти-герострати ведуть до вбивств та руйнувань, як 
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матеріальних, так і культурних та цивілізаційних. Тому тут завжди буде 

боротьба між цивілізованим демократичним світом та рашизмом.   
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Петро Олешко 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ВЕКТОРА В 

ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛИНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ  

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

Виклики сучасності щодо підвищення якості освіти, докорінного 

оновлення змісту та методики викладання у Новій українській школі 

відповідно до євроінтеграційного поступу України, необхідність адаптації 

системи післядипломної педагогічної освіти до вимог відкритого 

європейського суспільства та умов світового освітнього простору, 

формування готовності педагогів до міжкультурної взаємодії зумовили 

активізацію співпраці науково-педагогічних працівників Волинського 

інституту післядипломної педагогічної освіти (ВІППО) з міжнародними 

фондами, науковими центрами, освітніми закладами, установами і 

громадськими організаціями, актуалізацію їх особистої участі у міжнародних 

освітніх програмах і проєктах, залучення до активних міжнародних контактів 

педагогів та учнів закладів освіти регіону.    

У такому контексті колектив ВІППО упродовж десятиліття 

продовжував традиційну співпрацю з Британською радою в Україні, Гете-

інститутом в Україні, Французьким інститутом в Україні та Корпусом миру 

США в Україні. Поряд з цим відбувався активний пошук шляхів і форм 

розширення міжнародної взаємодії. Зокрема, формувалися зв’язки  з: 

Осередком розвитку освіти (Варшава, Республіка Польща); Осередком 

польської освіти за кордоном (ORPEG); Міжнародним освітньо-методичним 

центром Пірсон-Дінтернал; Міжнародним центром вивчення іноземних мов 
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ТСП, офіційним дистриб’ютером іноземної навчальної літератури в Україні 

видавництва «Hueber»; видавництвами Кембриджського, Оксфордського 

університетів, «Макміллан паблішерз», «Експрес паблішінг» та ін.; Спілкою 

«Брюкеншлаг» у Бад-Зальцуфлен (земля Північний Рейн – Вестфалія, 

Німеччина); Міжнародними асоціаціями вчителів англійської мови TESOL та 

IATEFL+; Асоціацією германістів України (м. Львів); громадським 

об’єднанням «Альянс франсез»; громадською організацією «GlobalOffice», 

ресурсним центром Посольства США в Україні «Вікно в Америку» 

(Волинська державна обласна універсальна бібліотека ім. Олени Пчілки) 

тощо. 

Директорат інституту створює умови для участі науково-педагогічних 

працівників ВІППО у міжнародних ініціативах з підвищення їх кваліфікації. 

Упродовж означеного періоду за кордоном навчалося чотирнадцять 

викладачів інституту. Зокрема, В. В. Вітюк і Н. М. Ткачук пройшли 

десятиденний навчальний тренінг в Осередку розвитку освіти (Республіка 

Польща), що дозволило їм провести семінари-тренінги для методистів-

консультантів ІППО, вчителів-предметників, практичних психологів. 

Перемога у конкурсі педагогічних ідей, що проводився посольством Франції 

в Україні, забезпечила двотижневе стажування з методики викладання 

французької мови у «Французькому альянсі» (Париж, Іль Де-Франс) 

методисту І. Г. Ураєвій. За сприяння спілки «Мости дружби в Україну» 

методисти гуманітарного відділу Т. Б. Шегеліна і О. О. Заїка ознайомилися з 

особливостями системи освіти Німеччини, відвідали освітні заклади різного 

типу в окрузі Ліппе, в тому числі навчальні заняття та різні методичні заходи, 

обмінялися досвідом роботи з німецькими колегами. Багаторічна співпраця 

Г. В. Ягенської з Європейською молекулярно-біологічною лабораторією 

дозволила взяти участь у тренінгах для вчителів Європи, які систематично 

проводяться цим закладом. Зокрема, у 2021 році це був «Tea chertraining «The 

CRISPR revolution – genome editing in basic research and beyond» European 

Learning Laboratory for the Life Sciences (ELLS) EMBL. (Heidelberg, 

Germany)», який оновив знання у галузі редагування генома з допомогою 

CRISPR-Cas – технології, ознайомив з новими методиками викладання 

сучасних біотехнологій у школах Європи.  

У базовому тренінгу проєкту Ради міжнародних наукових досліджень 

та обмінів (IREX) за підтримки посольства Сполучених Штатів Америки та 

посольства Великої Британії в Україні, в партнерстві з МОН України та 

Академією української преси «Вивчай та розрізняй: інфомедійна 

грамотність», метою якого є інтегрування медіаграмотності в систему 

післядипломної освіти, взяли участь М. О. Сташенко, О. В. Рудь, О. Й. 

Дем’янюк, Г. Я. Лук’янчук, Н. А. Поліщук, І. В. Радецька, В. В. Камінська, І. 

Г. Ураєва, що розвинуло їх медіакомпетентності та розширило знання про 

інтеграцію інфомедійної грамотності у навчальні матеріали курсів 

підвищення кваліфікації вчителів різних фахів.   

Суттєвий вплив на зростання фахової майстерності викладачів та 

методистів інституту має також їх участь у науково-методичних заходах, 
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котрі проводяться посольствами різних країн в Україні, фондами, 

українськими освітніми установами та громадськими об’єднаннями, що 

співпрацюють із аналогічними закордонними. 

Зокрема, О. П. Муляр взяла участь у презентації посольством 

Королівства Норвегія в Україні й НГО «Інформаційно-дослідний центр 

«Інтеграція та розвиток»» інтегрованого курсу «Культура добросусідства» 

для Нової української школи та долучилась до розробки регіонального 

компонента – частини другої робочого зошита для дітей і матеріалів для 

батьків і педагогів «Місце, де ми живемо. Волинь». Цей навчальний посібник 

схвалено для використання у закладах освіти України (лист ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України № 22.1/12-Г-

336 від 07.06.2019 р.). Ознайомитися з посібником можна за посиланням: 

https://drive.google.com/file/d/1kqh9GJDKqGC3A5OnpI0P95FIPaj6E4Jk/v

iew. 

Керівництвом інституту підтримується участь науково-педагогічних 

працівників у міжнародних програмах і проєктах.  Це, зокрема: Фінський 

проєкт підтримки реформи української школи «Навчаємось разом», який в 

інституті координувала заступник директора з науково-методичної та 

навчальної діяльності В. В. Вітюк (нею було залучено до участі в програмі 

тренінгів для тренерів «Педагогіка початкової школи: фінський досвід» 

методистів та науково-педагогічних працівників інституту); Польсько-

український проєкт «Уроки з підприємницьким тлом» у рамках Програми 

польської закордонної допомоги Міністерства закордонних справ Республіки 

Польща (участь Л. М. Бондарук, завідувача відділу гуманітарних дисциплін); 

проєкт «Впровадження програми з попередження торгівлі людьми в 

інститутах післядипломної педагогічної освіти» Українського фонду 

«Благополуччя дітей», підтриманий Представництвом Міжнародної 

організації з міграції (МОМ) в Україні за фінансової підтримки Міністерства 

міжнародних справ Канади та підтримки МОН України, до організації 

заходів якого  долучилися Н. М. Казмірчук, Л. І. Турчина, О. І. 

Остапйовський (участь у круглому столі «Незвичайні пригоди для 

надзвичайних дітей: як говорити з дітьми про особисту гідність, особисту 

безпеку та громадянську позицію», у фінальній конференції проєкту 

«Протидія торгівлі дітьми та молоддю в Україні: досягнення та виклики»). 

Результатом проєкту стало впровадження програми на заняттях зі слухачами 

ВІППО. 

Науково-педагогічні працівники інституту долучають і координують 

участь у міжнародних ініціативах та проєктах колективи закладів освіти 

області. Прикладом такої координації, яку здійснювала заступник директора 

ВІППО В. В. Вітюк, стала участь закладів освіти області в україно-

естонському проєкті «Міксіке в Україні» OUMIKSIKE. Організація заходів 

проєкту підтримувалася Міністерством закордонних справ Естонії та 

Міністерством освіти і науки України. Це забезпечило: розвиток 

міжрегіонального та міжнародного партнерства на рівні освітніх закладів і 

підтримку регіональних ініціатив; сприяння професійному розвитку 

https://drive.google.com/file/d/1kqh9GJDKqGC3A5OnpI0P95FIPaj6E4Jk/view
https://drive.google.com/file/d/1kqh9GJDKqGC3A5OnpI0P95FIPaj6E4Jk/view
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педагогів країни, зокрема у використанні сучасних цифрових технологій в 

освітньому процесі, мультипредметних заходів, спрямованих на розвиток 

творчих здібностей учнів (наприклад, використання онлайнових інструментів 

у вивченні мов, практикоорієнтоване вивчення природничих предметів з 

використанням мобільних пристроїв тощо), розвиток усного математичного 

рахунку «Пранліміне» і, в кінцевому рахунку, розвиток спільноти 

користувачів, роботу в онлайн- середовищі «Міксіке». 

Систематичне підвищення лінгвістичного та фахового рівнів, засвоєння 

сучасних технік й ефективних прийомів навчання французької мови, 

підвищення рівня володіння цифровими технологіями забезпечує 

волинським учителям та викладачам французької мови можливість навчання 

на базі міжнародної цифрової платформи PROFLE+, що підтримується 

посольством Франції в Україні, Французьким інститутом в Україні, 

Французьким національним центром дистанційного навчання CNED  

Французького інституту в Україні та координується методистом відділу 

гуманітарних дисциплін Ураєвою І. Г., яка є регіональним тьютором 

PROFLE+. Це навчання, яке складається із чотирьох модулів загальною 

тривалістю 160 годин і оплачується посольством  Франції в Україні, доступне 

для волинських педагогів від березня 2016 року. За цей період його пройшли 

дванадцять учителів Волинської області, котрі отримали відповідні 

сертифікати міжнародного зразка. У 2021/2022 навчальному році навчаються 

на платформі PROFLE+ четверо педагогів ЗЗСО Волині. 

У зв’язку з повномасштабною російською агресією багато сімей із 

дітьми змушені були залишити Україну і тимчасово виїхати у країни Європи, 

де зіткнулися з проблемою незнання мови. Так, зокрема, у франкомовних 

країнах – Франції, Бельгії та Швейцарії – школярі пішли до школи і почали 

вивчати французьку мову «з нуля». У групах «Українці за кордоном» різних 

соціальних мереж поширюються запити на підручники з французької мови 

для українських дітей. Підручники для 1–4 класів нашої авторки Ірини 

Ураєвої, випущені видавництвом «Ранок», викладено у вільний доступ з 

аудіосупроводом. У трагічний для нашої країни час підручники нашого 

методиста набули популярності, стали у пригоді як учням, так і 

європейським учителям, адже вони тепер мають змогу переконатися, що в 

Україні підходи й методи навчання іноземних мов ідентичні з 

загальноприйнятим у Європі. 

Використовуються також можливості закордонних центрів, 

громадських організацій з організації різних форм підвищення кваліфікації 

педагогів як у ВІППО, так і з виїздом груп волинських учителів до Києва, 

інших ІППО, у різні європейські країни (до початку пандемії).  

У межах програми Року французької мови в Україні (2018/2019 

навчальний рік) за ініціативи Французького інституту в Україні та 

«Французького альянсу» проведено міжнародний регіональний практичний 

семінар, у якому взяли участь понад десять волинських учителів закладів 

загальної середньої освіти. Педагоги ознайомилися з інтернет-ресурсами 

Culturethegue, IFProfs, оволоділи цифровими застосуваннями з навчальними 
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іграми, тренувальними вправами, тематичними проєктами, тестовими 

завданнями тощо.  

Завдяки активній участі С. А. Бацмай, методиста відділу гуманітарних 

дисциплін, сертифікованого тренера Британської ради в Україні, у проєктах 

та співпраці з учителями та учнями ЗЗСО області, їх своєчасному 

інформуванню 110 закладів освіти Волинської області взяли участь у 

програмі Європейського Союзу «eTwinning +», у ході якої спільно з 

учасниками з інших країн реалізовують освітні проєкти та удосконалюють 

уміння спілкування англійською мовою; 150 учителів англійської мови 

долучилися до участі в проєкті «Учительська онлайн-спільнота вчителів 

англійської мови». У цьому проєкті Світлана Анатоліївна здійснювала  

організацію і модерування роботи вчителів на платформі 

«OnlineTeachersCommunity», педагоги опрацьовували навчально-методичні 

матеріали, брали участь в онлайн-заходах, вебінарах, спрямованих на їх 

підготовку до викладання англійської мови у 5–6 класах НУШ. Успішною 

була також мотивація учителів англійської мови та учнів до вивчення 

іноземної мови через участь у програмі «GenerationGlobal» Інституту Тоні 

Блера (Великобританія), що забезпечило плідне проведення 

відеоконференцій між учнями із різних країн з актуальних для молоді 

проблем та створювало умови для швидкого оволодіння іноземними мовами. 

Багатогранна співпраця методиста гуманітарного відідлу ВІППО Т. Б. 

Гешеліної, яка опікувалась підвищенням кваліфікації вчителів німецької 

мови, зі спілкою «Брюкеншлаг» (м. Бад-Зальцуфлен, Північний Рейн – 

Вестфалія) зробила можливим налагодження партнерських взаємин закладів 

освіти Волині з німецькими школами. У 2008 році на запрошення Карла-

Германа Крога (у той час – голови Спілки) перша група вчителів Волині 

відвідала Німеччину. Відтоді й до початку пандемії та введення карантинних 

обмежень волинські педагоги щороку на два тижні виїздили до Бад-

Зальцуфлена з метою вивчення системи освіти Німеччини, ознайомлення з 

особливостями методики викладання німецької мови, отримання краєзнавчої 

інформації тощо. Спілкування з німецькими колегами, спостереження за 

окремими заняттями в школах значно збагачує методичний арсенал педагогів 

і дозволяє учасникам закордонних поїздок упроваджувати набутий досвід у 

практику роботи волинських шкіл, ділитися ним на курсах підвищення 

кваліфікації у ВІППО та під час участі в міських та районних семінарах 

учителів іноземних мов, організовувати роботу в творчих групах з метою 

підготовки нових методично-дидактичних матеріалів. 

Результатом міжнародного партнерства став розвиток професійних 

компетентностей науково-педагогічних та методичних працівників ВІППО, 

що  суттєво вплинуло на якість освітнього процесу курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників області. Учителі різних фахів 

отримують інструменти для успішної роботи з учнями та ідеї для 

саморозвитку, методичні консультації й підтримку. І навіть учителі-

початківці не почуваються розгубленими у різноманітті підручників, планів 

та програм.  
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Отже, спільно працюємо над вмотивованістю волинських педагогів, їх 

переконаністю у необхідності застосування інноваційних освітніх 

технологій, професійною і особистісною готовністю до новововведень та 

роботи у нових умовах.    
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Підготовка фахівців із соціальної роботи набуває сьогодні актуального 

значення. Складні події, які вплинули на соціальну взаємодію, а саме – 

пандемія COVID-19 та війна в Україні вимагають негайних  як теоретико – 

наукових осмислень так і кардинальних змін у практико-перетворючій 

площині.  

Особливо гостро постала ця проблема для працівників соціальної 

сфери. Адже значна кількість людей у сучасних реаліях підвладна таким 

подіям і переживанням як: карантинні обмеження; небезпека, що спричинена 

бойовими діями; зруйноване звичне життя; роз’єднання родин; відсутність 

доступу до основних послуг та товарів; гуманітарна криза. Усе це викликає 

необхідність впровадження у практичну діяльність соціального працівника 

нових знань та компетентностей, які пов’язані із вмінням надавати допомогу 

з урахуванням цих обставин. Важливо відзначити, що Міністерство 

соціальної політики України розробило методичні рекомендації щодо 

організації надання соціальних послуг в умовах воєнного стану, у яких чітко 

прослідковується необхідність оволодіння такими компетентностями, як: 

надання соціальних послуг екстрено (кризово), а також вміння самостійно 

визначати особливості організації та надання соціальних послуг [1].  

Що означає бути соціальним працівником в таких 

умовах?  Однозначно, соціальна робота має бути більше, ніж система чи 

процес. В першу чергу, це навички та досвід, які розвиваються протягом 

тривалого періоду шляхом навчання та постійного професійного розвитку. 

Можна стверджувати, що професія соціального працівника має потужну 

ціннісну основу, в основі якої – особистісний вибір заснований на бажанні 

підтримати людей, які знаходяться у складних життєвих обставинах. У 

http://vippo.org.ua/files/about/2021-1643279869537864.pdf
http://vippo.org.ua/files/about/2021-1643279869537864.pdf
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сучасних реаліях, під час навчання майбутнього фахівця з соціальної роботи 

важливим є формування специфічних компетентностей таких як: виняткова 

гнучкість,  готовність до незвичайних подій, вміння вирішувати проблеми, 

навички відрізняти правильну інформацію від неправильної, а також швидке 

отримання знань і подальше їх застосування у повсякденній практиці. 

Здійснюючи аналіз особливостей підготовки фахівця з соціальної 

роботи у сучасних умовах, можна стверджувати, що навчання включає як  

теоретичне оволодіння знаннями, так і розвиток професійно-практичної 

підготовки. На нашу думку, особливого значення у сучасних реаліях набуває 

саме практична підготовка. Зокрема, це – впровадження в освітній процес 

дуальної моделі освіти, тренінгових технологій.  Адже для спеціаліста, який 

буде надавати допомогу у площині «людина – людина» важливо вміти 

застосовувати у своїй діяльності різноманітні технології соціальної роботи, 

навчитись здійснювати які важливо уже під час навчання в освітньому 

закладі. Тому практика майбутніх фахівців соціальної роботи повинна мати 

безперервний характер і відігравати значну роль у становленні спеціаліста. 
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ВПЛИВ СУСПІЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА РОЗВИТОК 

КУЛЬТУРИ 

(ЗАХІДНА ЄВРОПА XVIII-XIX СТ.) 

Музична культура Західної Європи різноманітна, вона завжди 

розвивалася разом із соціальними змінами, що відбуваються в суспільстві. 

Все, що відбувалося в житті окремих держав, народів, знаходило 

безпосереднє відображення у музичній культурі. Гостре неприйняття реакції 

і прози життя, які запанували в суспільстві, породили у 20-ті роки 

романтичний бунт молодого покоління. Романтизм – суспільний і 

культурний рух, який охопив багато країн Європи і найрізноманітніші сфери 

– від філософії і політичної економії до моди на костюми і зачіски. Але саме 

в мистецтво романтизм приніс яскраві результати. Так, своєрідною підставою 

для становлення романтизму, цілого напряму в гуманітарній науці, 

мистецтві, у тому числі й музичному, послужила Велика Французька 

революція кінця ХVIII століття.  

Найважливішою суспільно-історичною передумовою до виникнення 

романтичного напряму стала незадоволеність різних верств суспільства 

https://auc.org.ua/sites/default/files/sectors/u-140/lystoda-rekomendacii_socposlugy_1646898338.pdf
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результатами французької революції 1789-1794 років, тієї буржуазної 

дійсністю, яка виявилася, за визначенням Ф. Енгельса, «карикатурою на 

блискучі обіцянки просвітителів» [4, с.193]. Говорячи про ідеологічну 

атмосферу в Європі періоду виникнення романтизму, Маркс у своєму 

відомому листі до Енгельса (від 25 березня 1868 роки) зазначає: «Перша 

реакція на французьку революцію і пов’язане з нею Просвітлення, природно, 

полягала в тому, щоб бачити все в середньовічному, романтичному світлі, і 

навіть такі люди, як Грімм, не вільні від цього.» [5, с.44]. У цитованому 

уривку Маркс говорить про першу реакцію на французьку революцію і 

Просвітництво, яке відповідає початковому етапу в розвитку романтизму, 

коли в ньому сильні були реакційні елементи (другу реакцію Маркс пов’язує, 

як відомо, з напрямком буржуазного соціалізму). 

Одним з найважливіших стимулів розвитку прогресивного романтизму 

став національно-визвольний рух, пробуджений французькою революцією, з 

одного боку, і наполеонівськими війнами – з іншого. Воно породило такі 

цінні устремління романтизму, як інтерес до національної історії, героїки 

народних рухів, до національного елементу і народної творчості. Вирішальну 

роль зіграла поразка революції і падіння наполеонівського режиму.  

В Європі починається період найсильнішої реакції. Монархи 

об’єднуються в так званий Священний союз, основи якого закладені під час 

Віденського конгресу. Основним важелем реакції є Австрія. Реакція 

пов’язана перш за все з політикою канцлера Меттерніха. Ця реакція 

призводить до того, що перш за все проголошується білий терор, 

розстрілюються або посилаються до Гвіани, на каторгу: і колишні якобінці, і 

колишні наполеонівські ветерани.  

Вважається за потрібне повернути емігрантам все те, чого відняла у 

них революція: землі, замки, майно. Знову відновлюються всі феодальні 

перегородки. Знову встановлюється прірва між станами: для представників 

дрібної буржуазії закриті всі дороги. Під час правління Наполеона говорили, 

що кожен солдат носить у своєму портфелі маршальський жезл. І дійсно – 

син провінційного адвоката Бернадот був маршалом Франції, а пізніше 

королем Швеції; син шинкаря Мюрат був маршалом Франції і королем 

Неаполя, син конюха Лазар Гош був одним з перших полководців Республіки 

і, нарешті, син непоказного корсиканського дрібного чиновника Наполеон 

Бонапарт зумів стати володарем усієї Європи [7, c.96]. 

Відтепер цей період феєричних кар’єр, період, в який миттєво 

створювали репутацію, закінчений. Всі шляхи перед дрібною буржуазією, 

перед народом знову закриті. Для того щоб в армії зробитися офіцером, треба 

було довести, що їх предки протягом трьох або чотирьох поколінь мали 

дворянську кров. Закривається в цей час безліч університетів, які були 

створені під час революції.  

Разом з тим визначальним у становленні ідеології художників нового 

часу стало глибоке розчарування широких суспільних верств в результатах 

Великої французької революції. Виявилася ілюзорність ідеалів епохи 

Просвітництва. Принципи «свободи, рівності і братерства» залишилися 
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утопічною мрією. Буржуазний лад, який змінив феодально-абсолютистський 

режим, відрізнявся нещадними формами експлуатації народних мас. Ошукані 

в кращих надіях, не здатні примиритися з дійсністю, художники нового часу 

висловлювали свій протест по відношенню до нового порядку речей. Так 

виник і склався новий художній напрям – романтизм [16, c.168]. 

Музика першої половини ⅩⅠⅩ ст. швидко еволюціонувала. З’явилась 

нова музична мова; в інструментальній та камерно-вокальній музиці 

особливе місце отримала мініатюра; різноманітним спектром фарб звучав 

оркестр; по-новому розкривалися можливості фортепіано і скрипки; музика 

романтиків була дуже віртуозна [3, c.212]. 

Музичний романтизм проявився в безлічі різноманітних відгалужень, 

пов’язаних з різними національними культурами і з різними громадськими 

рухами. Так, наприклад значно розрізняються інтимний, ліричний стиль 

німецьких романтиків і «ораторський» громадянський пафос, характерний 

для творчості французьких композиторів.  

Контрастна образність, проникливий ліризм, мелодійне багатство, а 

також піднесений смуток і авторське співпереживання визначали поетику 

камерно-симфонічних, вокально-інструментальних творів Шуберта, 

Мендельсона, Шумана, Шопена, Вагнера – яскравих представників 

музичного романтизму XIX ст. [3, c. 312]. 

Одне з основних якостей музичного романтизму – виняткова 

індивідуальність музичних стилів. Це спричинило за собою множинність 

індивідуальних трактувань жанрів, в тому числі і тих, які раніше були майже 

канонічними – симфонії і сонати. Сонатний жанр спирається на вільний, 

фантазійний виклад музичного тематизму і трансформується в жанр сонати-

фантазії. Однак класичний варіант і сонатного, і симфонічного жанрів в 

романтичній музиці зберігається. Формується і абсолютно новий жанр 

симфонічної музики – одночастинна симфонічна програмна поема. 

На першому плані в музичній культурі романтизму виступає пісня як 

жанр. Відповідно до цього піддається змінам вся система музичних жанрів: 

відтепер пісня підпорядковує собі оперу, симфонію, сонату, які продовжують 

своє існування, але вже в інтонаційному наповненні. Інтимно – довірчий тон 

висловлювання перетворює ці жанри, і вони стають більш мініатюрними. На 

інтонаційну сторону музики романтизму в цілому впливав поетичний стиль. 

Тому багато музичних жанрів, що з’явилися в XIX ст., зобов’язані своїм 

походженням поезії, її віршованим формам, наприклад, сонети, пісні без слів, 

ноктюрни, балади [1, c.77].  

У першій половині ХІХ ст. велику славу здобуває італійський 

скрипаль-віртуоз і композитор Ніколо Паганіні. Його виконавська 

майстерність і творчість справили великий вплив на наступний розвиток 

інструментальної музики. У ХVІІ ст. поряд з розвитком нового 

гомофонічного стилю продовжує розвиватися поліфонія, переважно в 

церковній хоровій та органній музиці. Кращі твори для органа відзначаються 

глибиною змісту, піднесеністю, часто віртуозністю. Італія – батьківщина 
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опери – була одночасно і центром старовинної смичкової інструментальної 

культури. Ще в ХVІІ ст. там виникла блискуча скрипкова школа, 

представлена іменами Легренци, Маріні, Верачіні, Вівальді, Кореллі, Тартіні. 

Розвиваючись в тісній близькості до оперного мистецтва, італійська 

скрипкова музика сприйняла його демократичну спрямованість. Виключне 

значення Паганіні пов’язане не тільки з тим, що це був, очевидно, 

найбільший віртуоз-скрипаль в історії музики. Паганіні великий насамперед 

як творець нового, романтичного виконавського стилю [9, c. 35]. 

Творчість польського композитора-романтика Фредеріка Шопена 

пов’язана з традиціями та прагненням відобразити національний дух 

польського народу. Теми свободи, любові до Батьківщини, людині були 

центральними для Шопена. Образ Батьківщини переважає в творах 

композитора, що чується в звучанні його мазурок і полонезів. Композитор 

використовує ритм і характер руху народних танців для передачі досить 

складних почуттів і створення різних музичних образів. Шопен створив нові 

жанри фортепіанної музики: ноктюрни, фантазії, прелюдії, експромти, а 

також романтичні музичні мініатюри. У них передається тонкість і глибина 

почуттів, мелодійна краса, яскрава образність музики, віртуозність і 

проникливість, притаманна виконавській майстерності Шопена. Польський 

композитор написав 2 концерти, 3 сонати, 4 балади, скерцо, ряд експромтів, 

ноктюрнів, етюдів та пісень [8, c.237]. 

Романтичний початок було яскраво виражено в творчості Роберта 

Шумана, німецького композитора, музичного критика, якого по праву 

вважають виразником естетики романтизму. Роберт Шуман є творцем 

фортепіанних циклів («Метелики», «Карнавал», «Фантастичні п’єси», 

«Крейслериана»), лірико-драматичних вокальних циклів, опери «генів», 

ораторії «Рай і Пері», а також багатьох інших творів. Цикл на вірші Гейне 

«Любов поета» представляє собою злиття музики і поезії, в ньому знайшли 

точне відображення поетичні образи, створені великим поетом [4, с.105]. 

Його творам притаманний романтичний прорив і пристрасність. Для текстів 

своїх творів Шуман вибирав творіння кращих поетів – романтиків свого часу. 

Такі теми як самотність, трагічне кохання, скорбота і іронія стають 

вираженням романтичного ладу почуттів. Творчість Мендельсона – одне з 

найбільш значних явищ в німецькій культурі. Культурне життя Німеччини, з 

якою нерозривно пов’язана вся діяльність Мендельсона, в 30-40-х роках 

характеризувалася значним пожвавленням демократичних сил. 

Серед великої і різноманітної спадщини Мендельсона центральне місце 

належить його «Пісням без слів» для фортепіано. Мендельсон звертався до 

цього жанру протягом майже усього свого творчого життя. Закінчений 

музичний стиль, що склався вже в перших «Піснях без слів» (кінець 20-х 

років), не вичерпує собою всі сторони мистецтва Мендельсона [3, c.316]. Але 

він став виразником найбільш типових рис творчості композитора. Саме 

широке проникнення ліричних образів «Пісень без слів» в сонато-симфонічні 

і ораторіальні твори додало останнім характерні «мендельсонівські» риси. У 
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більшості випадків «Пісні без слів» носять характер камерного романсу з 

фортепіанним супроводом. 

Любов до природи, людини, схиляння перед ними, а потім і їх 

обожнювання направляли творче натхнення композитора. Романтики 

прагнули до осягнення духовного, розуму протиставляли почуття, полум’яну 

уяву, вільну гру фантазії. Свобода – бог даної епохи, завдяки якій, на думку 

романтиків, людина здатна піднятися над собою і оточуючими. Зауважимо, 

що композитори епохи романтизму є гордістю як європейської, так і світової 

культури. 
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УДК 37.018"1920/1930"(477.82) 

Лариса Понєдєльник 

 

ЛИТОВЕЗЬКИЙ ПРОСВІТЯНСЬКИЙ ОСЕРЕДОК У 1920-х – НА 

ПОЧАТКУ 1930-х РОКІВ 

На теперішній час досить актуальним для України як держави, яка 

обрала свій курс на Європу, європейські цінності і її життєві стандарти, є і 

вивчення історичного досвіду «Просвіти» і направлення її курсу на 

реалізацію національної ідеї, розбудови громадянського суспільства, 

налагодження культурних зв’язків і порозуміння між народами.  

Історія Волинської «Просвіти» сягає 1916 р., коли в с. Матієві (тепер 

смт. Луків Турійського району) на Ковельщині провідник УГА Д. Вітовський 

був направлений сюди для набору добровольців у легіон УСС. Проте, замість 

військової справи, молодий письменник розгорнув просвітницьку роботу. У 

тому ж році, завдяки студенту Київського університету Івану Федорову, 

відкрився осередок «Просвіти» у с. Тайкури Рівненського повіту. Одними з 

перших були філії  у Рівному (вересень 1917 р.),  Луцьку (17 вересня 1918 р.), 

Дубні (1918 р.), Острозі (1917 р.) і т. д. 

11 січня 1921 року з ініціативи Я. Пучковського, Г. Домбровського та 

інших осередок «Просвіта» був заснований і у селі Литовеж, як філія 

повітового товариства у Володимирі. Перед просвітянами постало одне із 
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головних завдань – виховання національної свідомості серед українського 

народу та  поширення освіти,  збереження рідної культури, захист інтересів 

корінного населення1 

Для початку підшукали приватне приміщення, за яке вносили невелику 

оплату, оскільки членські внески на початковому етапі становили один 

золотий на рік. На організаційних зборах обрали керівництво, так звану раду, 

яка працювала на добровільних засадах. Очолив правління голова, а 

допомагав йому вести ділові справи секретар. З числа членів було 

призначено бібліотекаря. Відтак першим головою Литовежської «Просвіти» 

був обраний Стах Тихонович Музика, секретарем – Григорій Пучковський. 

Серед активних просвітян був і Леон Пучковський – майбутній краєзнавець 

Волині, дослідник історії села Литовеж колишнього Іваничівського району2. 

Пізніше  з теплотою Леон Каленикович пригадував просвітян-односельців 

того ж Стаха Тихоновича Музику, Максима Дем’яновича Грищука, Федора 

Петровича Хруща, Володимира Черчука, Максима Боярчука, Кирила 

Войтюка, Ганну Кунь, Ніну Шляпкіну3. 

Одним із головних напрямків роботи просвітян було поширення 

української книги серед населення. Бібліотеки, як невід’ємна частина 

читалень «Просвіти», організовувалися не тільки у містах, а й у селах. Серед 

них були і такі, що нараховували більше 100 книг. Прикладом можуть бути 

бібліотеки читалень на 1927 р. у населених пунктах Володимирського повіту, 

а саме: Біличі – 250 книг, Литовеж – 200, Туропин – 135, Новосілки – 130, 

Мокрець – 125. 

Ще до того польська влада ініціювала відкриття школи у Литовежі і на 

початок зими 1920 р. було розпочате навчання українською, а згодом 

польською, що «незабаром стала основною як у школі, так і в інших 

установах»4. Тому перед місцевими просвітянами стояло завдання ширити 

українське слово і серед дітей, і серед дорослого населення.  Школа, 

організована просвітянами, відігравала не меншу роль, ніж хата-читальня, у 

піднесенні культурного рівня і національної свідомості українців.  

«Просвіти» виступали ініціаторами відзначення народних свят, 

улаштовуючи концерти, святкові сходини. У т. ч. Шевченкові роковини (9 і 

10 березня), 1 Травня (ще у 1919 р. цей день був проголошеним 

                                                             
1 Пучковський Леон Калинович. Нарис історії села Литовеж.  

Нововолинськ: Мінотавр, 2005.  С. 48. 
2 Краєзнавці Прибужжя: [Електронний ресурс]. Режим 

доступу:http://volodymyrmuseum.com/component/content/article/29-

publications/regional-studies/122-krayeznavtsi-prybuzhzhya 
3 Леон Пучковський про «Просвіту» в селі Литовеж. «Роде наш 

красний…» : Волинь у долях краян і людських док.  Луцьк, 1999.  Т. 3.  С. 

546–539. 

 
4Там само. 

http://volodymyrmuseum.com/component/content/article/29-publications/regional-studies/122-krayeznavtsi-prybuzhzhya
http://volodymyrmuseum.com/component/content/article/29-publications/regional-studies/122-krayeznavtsi-prybuzhzhya
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загальнонародним державним святом), роковини смерті Івана Франка (28 

травня), хрещення України-Руси (14 серпня), свято книги ( 1 жовтня), свято 

«Просвіти» (8 грудня, у роковини заснування товариства 1868 р.) та ін. 

Активними діячами товариства відзначалися учителі, духовенство, молодь, 

серед яких на початках діяльності були представники різних 

національностей. Проте до середини 1920-х років членами «Просвіти» 

практично залишалися лише українці. 

Не останньою ланкою просвітянської діяльності була народна 

самодіяльність, організатором і керівником якої став Федір Петрович Хрущ. 

До його обов’язків відносилась постановка вистав, які нерідко проводили у 

дерев’яних стодолах та клунях. Як і в інших осередках, активісти змушені 

були повідомляти повітового старосту про кожну виставу чи іншу 

урочистість, а той у свою  чергу надсилав для дотримання порядку поліцая5. 

Однак після арештів членів та прихильників місцевого осередку КПЗУ 

1 квітня 1926 р. у Литовежі, коли було заарештовано 26 осіб, засуджено 16, 

до тюремих камер потрапили і просвітянські активісти, серед яких О. П. 

Пучковський, П. К. Намичук та ін. Їх жорстоко катували6. 

Відтак після згаданих подій було посилено поліцейські нагляди на селі, 

заборонено збиратися великими гуртами на вечорницях, збільшено сільську 

нічну варту до 4-х чоловік на кожній ділянці. Як наслідок, культурно- 

просвітницька робота й у тому ж Литовежі майже припинилася. Проте за 

короткий час молодь знову відновила її  масову діяльність7.  

Коли ж  1932 р. товариство «Просвіта» усе ж таки було закрите, 

литовезькі хлопці та дівчата вирішили створити «Гурток сільської молоді». 

Таким чином, можемо стверджувати, що «Просвіта» для волинян була 

тим великим дороговказом, який показував українському народові шлях у 

розбудові національного життя. Незважаючи на заборону, закриття 

просвітянських осередків, нищення національних здобутків, польській владі 

не вдалося остаточно запобігти ідейному відродженню цієї інституції через 

десятки років.  
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Андрій Семенов 

 

Філософія людини та антропний принцип у сучасній освіті 

Філософія завжди 

залишається знанням, яке не тільки 

не співзвучне часу а навпаки, задає 

часу свої виміри… 

М. Хайдегер 

У системі координат сучасної соціокультурної реальності філософія у 

своїх академічних, пріоритетних і перспективних формах (від історії 

філософії і філософії науки до філософської глобалістики, філософської 

прогностики, етичних питань біо- та соціофілософії ) є певним фундаментом 

загальних засад науки про людину, життя людини і самого звернення до 

Людини. Більш того, ось уже протягом десятирічь новітньої геополітичної 

історії філософська думка, філософська рефлексія видається чи не єдиним 

зусиллям інтегративного, інтерактивного та транскордонного світотворення 

людини, світотворення, яке “підживлює" людину феноменами духовного 

світоосягнення: вірою, надією, любов’ю. Саме ці феномени буття людини, як 

вдало відзначив П’ер Адо в “Духовних вправах і античній філософії" 

призводять до “трансформації світобачення і до перетворення 

особистості…ці вправи є творінням не тільки думки, а й усієї психіки 

індивіда… 1; 544 ]. Процес такого світоосягнення протікає в різних 

площинах самовизначення людини: від ідентифікації особистості до 

складних систем моделювання фізичної і антропосоціальної реальності.  

Філософські проблеми освіти і концептуальні питання утвердження 

формули перманентної, у тому числі філософської освіти в сучасному 

транскордонному, гіпердинамічному світі є взаємодоповнюваними та 

взаємоінтегрованими темами. Вони є можливими для впровадження в 

загальну схему соціальної практики і соціальної прогностики лише в 

системній сукупності. На різних рівнях соціально - антропної диференціації 

ці проблемні питання динамічно взаємопов'язані з тенденціями глобалізації 

сучасного світу і, водночас, із завданням розвитку людського в людині, з 

розвитком громадянської культури - з проекцією на створення синтетичних 

соціально-орієнтованих і особистісних форм буття людини. Разом з тим, 

завдання трансформації і моделювання сучасної соціогуманітарної освіти 

досить складне для вирішення в обмежених часових і просторових кордонах. 

Глобальна соціальна динаміка, яка змінює відносно стійкі позиції 

традиціоналізму (цілісність формули політичної структури світу, внутрішню 

системність соціально-економічних параметрів розвитку регіонів і зон, 
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загальновизначеність цивілізаційних пріоритетів і структур державного 

будівництва з відповідними партикулярними традиціями, стійкість позицій 

національних і релігійних культур та інш.) видозмінює і відповідні схеми і 

формули освітньої традиції.  

Саме істотні ознаки трансформації глобальної соціальної динаміки 

ініціюють подвійну резолюцію відносно процесу соціально-антропного 

моделювання: з одного боку, йдеться за пролонгацію принципів 

гуманістичної моралі та етики соціальної відповідальності, відхилення 

практики цілераціональності, орієнтації на ефективність і технічний, 

економічно-фінансовий результат, з іншого боку, - про втілення освітніх 

форм в загальну схему соціальної практики. Ось чому на різних рівнях 

соціальної прогностики доцільно констатувати потребу в створенні нових 

синтетичних методологій дослідження соціально-антропної структури 

глобальної соціальної динаміки та іманентної їй освітньої парадигми. 

У сучасній філософсько-освітній парадигмі принцип гуманізму як і 

раніше наділений певними еталонами загальнолюдського характеру з 

тенденцією (в антропосоціальному плані) до загальнолюдської інтеграції: 

альтруїзмом, свободою волі і вибору, освітою і культурою, соціальною та 

релігійною толерантністю, любов’ю до людини. Причому такий тип 

інтегрування передбачає розуміння спорідненості людини, природи, 

суспільства, Бога. У той же час, свобода, альтруїзм, віротерпимість, діалог 

динамічно реставрують модель самої людини, виконуючи етико-естетичні, 

ціннісно-орієнтаційні і регулятивні функції. Конструктивізм такого 

гуманізму полягає саме в тому, що він передбачає дійсність і дієвість 

автономного і суверенного суб'єкта з особливою організацією життя і 

творчості, виключно йому властивими прагненнями, переживаннями, 

мотивами, інтересами, емоційними і вольовими виявами.  

Насправді, філософія людини не є встановленою і визначеною  

домінантою навчання людини про людину. Філософії взагалі, і філософії 

людини зокрема, не властиво і не може бути властиво ідейне, соціальне 

обґрунтування як керівництво до дії, їй не притаманні абсолютистські 

формули соціальної прагматики і утопії. І все ж саме за нею зберігається 

місце континуальної і, разом з тим, партикулярної традиції руху, 

світопереживання і світоосягнення, площини співпіставлення і сумніву, 

раціонального і ірраціонального. Ще в середині XX ст. Мішель Фуко в роботі 

“Слова і речі" відзначив: “Той спосіб у який людина утвердилася в сучасній 

думці, дозволяє їй грати дві ролі: вона водночас лягає в основу всіх 

позитивностей і присутня-хоч не можна сказати, що вона там у 

привілейованому становищі,- у складі всіх імперичних речей…” [ 1; 492] 

Складність, суперечність самоаналізу, самовизначення людини як 

індивіда і індивідуальності, особи та особистості замикається, зрештою,  на 

єдиній формі антропологічних проблем, а саме, на можливості і реальності 

людської свободи, відповідно на можливості саморозкриття 

індивідуальності. Тут, мабуть, в антропологічному плані пріоритети за 

новітніми спеціальними курсами і модулями академічної освіти: філософією 
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людини, персонологією, віталогією, соціологією і психологією особистості, 

філософією релігії та віри, і технологіями соціогуманітарної освіти – 

громадянською діяльністю, моделюванням, тренинговими модулями, 

віртуальною прогностикою тощо. 

Відповідною повинна бути і предметна спрямованість людинознавства 

- спрямованість на формування, підтримку і розвиток світоглядної культури 

культури людини - в площині інтеграційних процесів на рівні Глобального 

суспільства, етики соціальної відповідальності як форми гуманістичного 

світовідношення людини, розвитку діалогу цивілізаційної і громадянської 

культур. У цьому випадку очікуваним результатом соціально-антропного 

моделювання і розвитку академічного людинознавства може бути 

формування нової системи ціннісних орієнтацій в площині громадянського 

суспільства, яка утримувала б паритетні основи екоантропоцентричних, 

соціоетичних, релігійних, цивілізаційних цінностей, а також проростання 

нового соціального рівня молодіжної культури, орієнтованого на світову 

практику вільного самовизначення, визнання прав індивідуальності і 

особистості, пролонгацію форм світової співдружності і етики колективної 

безпеки. Знайти рішення подібних системних протиріч або ж, принаймні,  

відшукати формулу їх узгодження – одне з пріоритетних завдань сучасного 

рівня філософської антропології, оскільки, за влучному виразом Еріка 

Фромма “Людина народжується як диво природи, перебуваючи в середині її 

і, разом з тим, покидаючи її кордони. Замість втрачених інстинктів вона 

змушена шукати принципи, за якими буде діяти і ухвалювати рішення, їй 

необхідно мати систему організації, яка дозволила б скласти послідовну 

картину узгоджених дій". [2, 162]. 
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ВЧЕННЯ ПРО КРАСУ  

Краса – це основний стимул прагнення людини до прекрасного. Ще з 

дитинства виробляється художній смак і бажання творити красу. Дитина з 

часу, коли може взяти олівець в руки – починає малювати. І часто не просто 

малює, а й відтворює свої внутрішні відчуття, переживання і бажання. І так 

упродовж свого життя людина удосконалює навколишній світ, прикрашає і 

життя, щоб створювати собі  красиве, художньо естетичне і комфортне 

середовище. 

 В епоху тотального релятивізму, втрати художньо-естетичних смаків і 

відсутності стилю в широкому сенсі цього слова актуальних ознак набуває 

необхідність теоретичної розробки проблем краси природи, краси світу 
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природи задля повернення цього регулятиву до ієрархії пріоритетів 

суспільної практики. Феномен краси полягає в альтруїстичному, акцентовано 

неутилітарному способі її буття. 

Краса природи постає атрибутивною ознакою художньо-естетичної 

картини світу і детермінативним фактором світогляду. Саме краса природи 

як духовний генератор і рушійна сила освітньо-виховного процесу слугує 

ефективним інструментом становлення повноцінної особистості. Мислення 

людини є відображенням сутності об’єктивного світу в його істотних 

зв’язках і взаємозумовленості.  

Краса природи подібна до нитки Аріадни: лише за її допомогою можна 

пізнати силу і глибину людської творчості. Краса природи і споглядання 

творів мистецтва містять потужний духовно-емоційний стимул, імпульс до 

творчості, бажання жити і творити за законами природи, залишають у 

свідомості той духовний слід, котрий слугує надійним підґрунтям 

формування високодуховних світоглядних рис особистості. 

Грецька античність ототожнила красу з такими цінностям як міра і 

доречність. Грецьке мистецтво висувало на передній план суб’єктивне 

бачення. Зокрема, майстри живопису віддавали перевагу ракурсам, які дають 

можливість не дотримуватися об’єктивної точності форм. 

Аристотелем була викладена ідея прекрасного, яка полягає в органічній 

єдності змісту і форми предметів природи. Краса розумілася як міра і 

відповідність, коли в речах немає перебільшення. Предмет вважається 

естетично завершеним тоді, коли його зміст втілюється в належній формі, а 

форма наповнюється змістом. 

Глибоко проникли в таємниці краси природи Геракліт і Піфагор. 

Геракліт розумів універсальний рух Всесвіту як саморух матерії, а природу 

розглядав як арену зіткнень різних сил, як поле боротьби протилежностей. 

Власне, в єдності протилежностей він в вбачав красу. Загальним законом 

краси, на його думку, є гармонія – єдність відмінностей, межі та безмежного, 

узгодженість різного, поєднання усього. 

Піфагор та його учні також сприймали світ як насамперед гармонію. 

Він підкреслював гармонію, красу, узгодженість.  

Природа навчила людину створювати красу.  

Природа і архітектура в античних греків утворювали гармонійну 

цілісність: архітектурні комплекси органічно вписувались у природний 

ландшафт. Єдність математики і краси, мистецтва і природи, найбільш повно 

була виражена у піфагорійському вченні про гармонію. 

Гармонія Всесвіту і гармонія людської душі утворюють єдину 

симфонію буття. Краса світу природи проникає в душу людини і наповнює її 

життєвим і світоглядним сенсом. Людина подібна до рослини, яка 

повертається за сонцем, вбираючи його світло і тепло. Так само людина 

вбирає в себе красу світу, засвоюючи його і перетворюючи своє життя на 

принципах функціонування краси і гармонії. 

Закономірності, витонченості і відповідності у побудові власного 

життя також потрібно навчатися. Особливого значення набуває вміння 
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вбачити, розуміти і відчувати красу, вбирати її в себе, аби потім 

використовувати у житті і творчості, думках і вчинках. Людині, яка розуміє 

красу, незручно жити в недосконалому середовищі, тому вона прагне 

впорядковувати своє буття, надати йому такого ж ладу і гармонії, які 

притаманні природі. Споглядальна здатність людини є не пасивною, а 

дієвою: вона спонукає до творчого переосмислення свого життя, до 

саморозвитку і самовдосконалення. 

Зв’язки людини з природою опосередковані суспільними відносинами 

та історичною свідомістю. Люди завжди сприймають природу крізь призму 

свого досвіду і особливостей суспільного буття.  

У часи середньовіччя релігійне відчуження від природи виявило себе у 

різних формах. Насамперед було переосмислено на теологічний лад античне 

вчення про гармонію, міру і пропорції. Стверджувалося, що в природі 

потрібно вбачати не саму природу, а милість Бога, витвір мудрого творця, 

предмет прославляння віри.  

Краса має силу закону. Це наштовхнуло на прагнення розкрити 

математичну основу краси. Зазначеним аспектом займалося чимало 

теоретиків і художників епохи Відродження, завдяки чому була відкрита і 

поглиблено розроблена  перспектива. 

Вчення про красу було поглиблене і розширене за рахунок поняття 

грації як гармонії руху. Архітектор і теоретик мистецтва Альберті 

аргументовано доводив, що гармонія є першоджерелом будь-якої краси. Все, 

що створює природа, сумірне законам гармонії. У природи нема іншої 

турботи, ніж та, щоб її витвір був досконалим. Без гармонії розпадається 

будь-яка єдність. 

Основними видами мистецтва в епоху Відродження були  поезія, 

архітектура, скульптура, живопис. Леонардо да Вінчі називав живопис 

дочкою природи, другим «Я» видимих речей – дерев, води, землі, людських 

тіл. Сила живопису полягає в тому, що він живиться красою природи: чим 

адекватніше живопис відтворює природу, тим він переконливіший. Іншими 

словами, живопис є художньою, образною філософією природи. Відмінність 

між живописом та поезією, на думку Леонардо, полягає в тому, що поет 

висловлює думку слово за словом, поступово, натомість художник 

демонструє ідею відразу, повністю, в усій цілісності й виразності. 

Краса природи відкривається не всім і не одразу, оскільки на цьому 

шляху існує чимало перешкод. Осягнення природної краси є складним ще й 

тому, що воно залежить від глибини пізнання предмету і водночас життєвого 

досвіду суб’єкта пізнання, від природної широти його розуму, а також 

соціальних впливів, котрі роблять предмети здатними або нездатними 

пробуджувати в нас відчуття краси.  

Утім, відсутність одностайності в питаннях естетичного смаку не 

заперечує об’єктивну наявність законів краси. Безперечно, є люди, які здатні 

бачити красу і усвідомлювати її сутність.  

Отже, краса є невід’ємним атрибутом та істотним аспектом усіх форм 

людської діяльності. Вона віддзеркалює якісну досконалість предметного 
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світу, забезпечує зв’язок усіх наукових дисциплін, є своєрідним еsperanto для 

різних сфер знання..Краса  для кожного індивіда виступає як феномен 

сприйняття і відображення світу. І дуже важливо, щоб цей світ, що оточує 

нас, бувгармонійним іпрекрасним. 

 

УДК 355.01(477+(470+571) 

Марія Скільська  

 

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА: ІСТОРИЧНО-ПРАВОВИЙ 

КОНТЕКСТ 

Одним з найбільш жорстоких і ганебних явищ у житті людства є війна. 

Здавалося б, кожна людина повинна знати і розуміти, що конфлікти завжди 

потрібно вміти вирішувати мирно і без використання сили, особливо такої 

сили, яка може призвести до загибелі людини або групи людей. Проте, 

чомусь іноді трапляється так, що це знання просто не працює. Тоді людина, 

яка очолює державу-агресора, сучасний фюрер, відмовляється слідувати 

доводам людського розуму і починає застосовувати силу, бомбардуючи 

мирні міста і села іншої держави, знищуючи все живе.  

24 лютого 2022 року повномасштабним вторгненням російської армії 

розпочався новий етап російсько-української війни. Це війна за незалежність 

і суверенітет України, яка триває з 2014 року. Це також війна за 

цивілізаційний вибір: Україна відстоює свою приналежність до європейської 

цивілізації і водночас – ті засадничі цінності, права і свободи, що лежать в 

основі Західного світу. 

Неможливо зрозуміти наміри і ті воєнні злочини, які вчиняє Росія в 

Україні, без розуміння історичного контексту. 

 Українсько-російські відносини мають довгу і досить суперечливу 

історію, яка нараховує сотні років. Основним її змістом є прагнення Московії 

та її спадкоємців – Російської імперії, Радянського Союзу та Російської 

Федерації – унеможливити становлення незалежної держави Українського 

народу – повноправного члена європейської співдружності націй.  

Набуття Україною незалежності у 1991 році у результаті розпаду СРСР 

від початку розглядалося і розглядається російською верхівкою як прикре 

історичне «непорозуміння», яке повинно бути якнайшвидше виправлене. За 

визначенням В.Путіна цей розпад – «найбільша геополітична катастрофа ХХ 

століття».  

Події останніх років довели, що така точка зору знаходить широку 

підтримку у всіх прошарках російського суспільства. Навіть у лютому 2022 

року згідно з результатами соціологічних опитувань переважаюча більшість 

росіян підтримують агресію проти України.  

У свідомості кремлівського керівництва і значної частини населення 

Росія оточена ворогами, які прагнуть напасти на Росію і провідну роль у цій 

«глобальній змові» відіграє Захід на чолі зі США. Для того щоб вистояти у 

фантомному протистоянні, Росія, на переконання керівництва РФ, повинна за 

будь-яку ціну відновити контроль над втраченими територіями СРСР і 

https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/v-ukrayini-ogolosheno-voyennyy-stan-zberigayemo-spokiy-ta-boronymo-batkivshchynu
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«соціалістичного табору». Ключовим завданням є захоплення України, яке 

повинно кардинально збільшити російські демографічні, політичні, 

економічні, військові та інші ресурси.  

В ірраціональній картині світу кремлівської еліти відновлення 

контролю над Києвом – літописною «матерью городов руских», столицею і 

прабатьківщиною східнослов’янського православ’я – є життєво важливим 

інтересом Росії. Ще після прийняття Верховною Радою України Акта 

проголошення незалежності України, керівництвом РРФСР було підкреслено 

позицію Росії щодо відносин із «союзними республіками», що РРФСР 

залишає за собою право порушити питання про перегляд кордонів.  

Внаслідок тривалих протистоянь, у 1997 році був укладений Договір 

про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською 

Федерацією, згідно з яким сторони зобов’язалися: поважати територіальну 

цілісність одна одної і непорушність існуючих між ними кордонів; будувати 

відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги суверенної 

рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного 

врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою, включаючи 

економічні та інші способи тиску, права народів вільно розпоряджатися 

своєю долею, невтручання у внутрішні справи, додержання прав людини та 

основних свобод, співробітництва між державами, сумлінного виконання 

взятих міжнародних зобов’язань, а також інших загальновизнаних норм 

міжнародного права тощо. Лінія державного кордону, поважати який 

зобов’язалася РФ, була визначена на картах у 2003 році Договором між 

Україною і Російською Федерацією про українсько-російський державний 

кордон.  

Та усі вищезазначені умови грубо порушені Росією. Протягом 

наступних років РФ всіляко гальмувала процес демаркації державного 

кордону з Україною, тобто його позначення на місцевості. 

Загальмувавши дезінтеграційні процеси в РФ та надійно 

зцементувавши економічну і політичну еліту, нове російське керівництво на 

чолі з В.Путіним перейшло до безпосередньої реалізації реваншистської 

стратегії. Спочатку Росія вдалася до застосування силових засобів проти 

України (жовтень 2003 року – криза навколо острова Коса Тузла, січень 2006 

року і січень 2009 року – «газові війни») і Грузії (війна 08.08.08).  

У квітні 2008 року під час Бухарестського саміту НАТО В.Путін заявив 

президентові США Джорджу Бушу: «Україна – це взагалі не держава. 

Частина її територій – це Східна Європа, а частина, і значна, подарована 

нами… якщо Україна піде в НАТО, то піде без Криму і Сходу – вона просто 

розпадеться». 

 Такі уявлення стали основою стратегічного бачення цілей РФ на 

новому етапі експансії. Відповідні положення у прямій або завуальованій 

формі були закріплені у російських стратегічних документах з питань 

зовнішньої і безпекової політики - Стратегії національної безпеки РФ, 

Концепції зовнішньої політики РФ, Воєнній доктрині РФ, а також Концепції 

довгострокового соціально-економічного розвитку РФ.  
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Для реалізації стратегії російські державні органи створили комплексну 

систему примушення держав СНД до єдності. Така система включає в себе 

інструменти політико-дипломатичного, економічного, насамперед 

енергетичного, інформаційно-пропагандистського і у разі доцільності 

військового тиску з широким використанням технологій підривної 

діяльності, теоретично розроблених і практично випробуваних ще за часів 

сталінського СРСР. Складовою цієї системи комплексного тиску стала 

теоретично опрацьована і практично випробувана парадигма «гібридної 

війни». 

Російські спецслужби активізували створення агентурних мереж в 

Україні. Почали діяти численні структури російського впливу всього 

політичного спектра – від праворадикальних і клерикальних до 

комуністичних. Після 2004 року російські спецслужби сформували у 

південно-східних регіонах і Криму розгалужену мережу антиукраїнських 

організацій, контрольовану або навіть очолювану російською агентурою.  

Ще з 2008 року Кремль розпочав пропагандистську підготовку до 

агресії проти України. У пресі, на телебаченні, в Інтернеті реалізовувалися 

пропагандистські кампанії і спеціальні інформаційні операції. Масовими 

накладами видавались різноманітні книжки про майбутню російсько-

українську війну. Ідеологічною основою російської пропаганди стала 

концепція «русского мира». Росія воює з різними країнами уже понад 150 

років і тому виробила свою специфічну тактику ведення «спеціальних 

операцій». 

Російське суспільство інфікувалося ідеями великодержавного 

шовінізму, імперства, неповноцінності інших народів порівняно з 

«найдуховнішим у світі» російським народом, православного 

фундаменталізму. Російська культурна експансія проти України 

здійснювалась свідомо і наполегливо протягом усіх років незалежності.  

Поряд з цим. аналогічні цілі переслідувала й російська енергетична 

політика. У 2009 року за результатами другої «газової війни» Росія 

сформувала потужний інструмент тиску на Україну в енергетичній сфері, 

створила можливості для фінансового знекровлення її економіки. 

Насамперед як інструмент посилення впливу на Україну використовувалися 

політично вмотивовані й економічно необґрунтовані проєкти «Північного» і 

«Південного» потоків. 

Протягом усіх років незалежності України Росія із застосуванням 

усього наявного арсеналу підривних засобів підживлювала антиукраїнські, 

антизахідні та проросійські настрої серед населення Автономної Республіки 

Крим і Севастополя.  

З кінця 1980-х років, коли розпочалося повернення в Крим 

кримськотатарського народу, Кремль розпалював міжнаціональну ворожнечу 

між етнічними росіянами та корінним народом Криму – кримськими 

татарами, усіляко нагнітав ксенофобські настрої серед російськомовних 

жителів Криму. Цілком логічним продовженням цієї політики одразу після 



75 
 

незаконної анексії Криму стало розгортання масштабних переслідувань 

кримських татар та інших суспільних груп за етнічною і релігійною ознакою.  

Чинником сприяння антиукраїнської політики Росії в Криму, а згодом 

одним із провідних інструментів незаконної окупації півострова, став 

Чорноморський флот РФ . Згідно з низкою угод, які були підписані Україною 

і РФ, Україна передала РФ в оренду строком на 20 років низку об’єктів у м. 

Севастополі, Автономній Республіці Крим і у м. Генічеськ (Херсонська 

область), які забезпечували базування флоту. Відповідно до угод Росія могла 

тримати в Криму до 25 тисяч військовослужбовців та зобов’язалась не 

розміщувати ядерну зброю.  

Протягом усіх років базування російського флоту на території України 

Росія фактично порушувала взяті на себе зобов’язання, не допускала 

представників державної влади України до місць тимчасового базування 

свого флоту для проведення інвентаризації наданого в оренду майна і 

земельних ділянок. Орендовані об’єкти використовувались як база для 

ведення розвідувально-підривної, інформаційно-пропагандистської та іншої 

антиукраїнської діяльності.  

Після закінчення військового конфлікту з Грузією у серпні 2008 року 

військово-політичне керівництво Росії інтенсивно організовувало військові 

навчання для маскування масового переміщення військових підрозділів у 

рамках підготовки до незаконної анексії Криму і агресії на Сході України. 

Практичне відпрацювання Росією сценарію військової агресії проти 

України відбулось ще влітку 2013 року, коли відбувалася консолідація 

проросійських сил, організовувалися незаконні збройні формування, 

створювалась політична й організаційна інфраструктура для окупації 

півострова. Російські спецпідрозділи захопили адміністративні будинки 

парламенту та уряду Автономної Республіки Крим. 28 лютого 2014 року 

депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим під дулами автоматів 

«зелених чоловічків» з грубими порушеннями процедури ухвалили рішення 

про призначення референдуму щодо статусу Криму. Починаючи з того ж дня 

підрозділи російської армії встановили контроль над об’єктами критичної 

інфраструктури, аеропортами, перевалами, мостами, розпочали блокування 

українських військових частин і об’єктів на півострові, деякі з яких були 

раптово захоплені.  

Здійснивши збройну агресію проти України та анексувавши Крим, 

Росія брутально порушила міжнародне право, що підірвало засади 

європейської і глобальної безпеки. Відповідно до резолюції № 3314 (XXIX) 

Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року зазначені дії 

кваліфікуються як акт агресії. При цьому були свідомо і зухвало 

проігноровані положення Статуту ООН, Декларації про принципи 

міжнародного права, які стосуються дружніх відносин держав відповідно до 

Статуту ООН 1965 року, Декларації про недопустимість інтервенції і 

втручання у внутрішні справи держав 1982 року, Заключного акта Наради з 

безпеки і співробітництва в Європі 1975 року, Основоположного акту Росія – 

НАТО 1997 року. 
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Непередбачувана поведінка великої ядерної держави, яка відмовляється 

дотримуватися норм міжнародного права і власних зобов’язань та відверто 

зневажає державні кордони, завдала руйнівного удару всьому світовому 

порядку, встановленому після Другої світової війни. 

Незаконна окупація АР Крим та м. Севастополь стала лише першим 

кроком РФ, спрямованим на підрив незалежності і суверенітету України. 

Керівництво Кремля завжди було твердо переконане, що без контролю над 

Україною Росія ніколи не стане державою-світовим лідером, а демократична 

і заможна Україна загрожуватиме збереженню нинішньої авторитарної влади 

в Росії. Саме тому наступним етапом російської агресії стала спроба 

дестабілізувати ситуацію у східних та південних регіонах України з метою 

утворення на цій території квазі-держав чуть не в кожному місті.  

Активну фазу збройної агресії Росії проти України вдалося зупинити 

завдяки мужності українського народу, який став на захист своєї 

Батьківщини у складі Збройних Сил України, Національної гвардії України 

та інших оборонних та правоохоронних органів. Найбільш ефективним 

інструментом тиску на державу-агресора стали політичні та економічні 

санкції країн Заходу. Вони дозволили пригальмувати російську агресію 

проти України, знизити ймовірність широкомасштабного вторгнення.  

Утім, окупованими на початок війни вже були: Автономна Республіка 

Крим, м.Севастополь, частина Донецької та Луганської областей, що складає 

7,2% території України. На сході непідконтрольною Уряду України 

залишається ділянка українсько-російського державного кордону 

протяжністю понад 400 км. Через неконтрольовану ділянку українсько-

російського державного кордону Росія продовжує постачання зброї, 

боєприпасів та пального на окуповану територію Донбасу для посилення 

підрозділів регулярних військ РФ та підтримуваних нею незаконних 

формувань. 

На тимчасово окупованих територіях Росія грубо й системно порушує 

права людини. У Криму переслідуються проукраїнські активісти, поширені 

випадки викрадень людей і вбивств, близько сотні людей перебувають за 

ґратами через безпідставні, політично вмотивовані звинувачення. Тривають 

цілеспрямовані репресії проти кримськотатарського народу. У зоні бойових 

дій на Донбасі значних руйнувань зазнали міста й села, інфраструктура та 

промислові об’єкти. Тимчасова окупація призводить до руйнування 

культурної та історичної спадщини, а також до катастрофічних екологічних 

наслідків як на Донбасі, так і в Криму. 

Агресивна політика Росії спрямована не лише проти України. Росія 

порушила територіальну цілісність Молдови та Грузії, заявляла про 

територіальні претензії та про готовність «захищати» російськомовне 

населення країн Балтії.  

Розпочавши широкомасштабне вторгнення в Україну, В.Путін заявив, 

що йде воювати проти українського нацизму. Головною метою так званої 

«спеціальної операції», а насправді війни проти нашої держави, очільник 

Кремля назвав «денацифікацію» та «демілітаризацію» України. Натомість 
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насправді ознаки нацистської ідеології проявила саме російська федерація та 

війська окупантів на нашій землі.  

Уже понад три місяці триває війна. З часу повномасштабного 

вторгнення російської армії на мирну Українську землю закатовано і вбито 

сотні людей, знищено важливі об’єкти інфраструктури на всій території 

країни, розгромлено цілі населені пункти. І це у ХХІ столітті!   

Утім, кожна війна колись закінчується. Пануванню великих світових 

загарбницьких держав також приходить кінець. Історія знає приклади краху 

великої Римської імперії, обширного татаро-монгольського ханства, 

нацистсько-фашистської Німеччини та ін. Така ж доля чекає і рашистську 

путінську Росію.  

 

УДК 355.233.2:172.15 

Марія Скільська  

 

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 

Патріотичне виховання – це планомірна виховна діяльність, 

спрямована на формування у вихованців почуття патріотизму, тобто доброго 

ставлення до свого народу і Вітчизни. Метою національно-патріотичного 

виховання є формування у молоді високої патріотичної свідомості й гідності, 

почуття любові до України, дбайливе ставлення до рідної мови, культури, 

традицій, відповідальності за природу, потребу зробити свій внесок у долю 

Батьківщини, інтерес до міжнаціонального спілкування, прагнення праці на 

благо рідної країни, її народу, поваги до видатних вітчизняних історичних 

діячів, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків.  

Цілі покоління українців були виховані в дусі відчуження від рідної 

землі та національного самозречення. В нас формували почуття національної 

меншовартості, комплексу неповноцінності. Наш народ намагалися 

позбавити усіх ознак культурної та духовної самостійності. 

Сьогодні єдиний шлях повернення державності – національно-

патріотичне виховання молоді.  

Патріотичне виховання охоплює соціальні цільові, функціональні, 

організаційні та інші аспекти. Головною складовою цього виховання є 

формування у молоді любові до рідної країни, що здійснюється насамперед 

сім’єю та безпосереднім соціальним оточенням вищого навчального закладу, 

в якому здобувач вищої освіти перебуває певний період свого життя через 

передавання певних культурних традицій, звичаїв.  

Тож, національно-патріотичне виховання є одним із головних 

пріоритетів у підготовці фахівця з спеціальною чи вищою освітою.  

Особлива відповідальність за захист державно-конституційного устрою 

України, забезпечення законності та стабільного правопорядку лягає на плечі 

майбутніх юристів. Лише той, хто має не тільки високі професійні, морально-

психологічні та духовні якості, але й патріотизм, здатен виконати свій 

обов’язок професійно і гідно. Саме тому, на вищі навчальні заклади 

покладається почесний обов’язок формування у студентів почуття 
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патріотизму, любові до України, виховання громадянина патріота, здатного 

захищати й охороняти права та свободи громадян, забезпечувати 

справедливість і законність у державі. 

Патріотичне виховання має чітку цільову настанову – готувати 

кваліфікованих фахівців та достойних членів суспільства і виступає 

невід’ємною складовою системи забезпечення національної безпеки України. 

У сучасних умовах актуальним завданням є теоретичне переосмислення 

підвалин патріотизму, формування нових підходів до національно-

патріотичного виховання молоді.  

Свого часу український історик, дипломат і теоретик українського 

консерватизму В. Липинський писав: «Бути патріотом – це значить бажати 

всіма силами своєї душі створення людського, державного і політичного 

співжиття людей, що житимуть на Українській землі. Бути патріотом – це 

значить шукати задоволення не в тім, «щоб бути українцем», а в тім, щоб 

було честю носити ім’я українця. Бути патріотом – це значить вимагати 

гарних і добрих учинків від себе, як від українця, а не ненавидіти інших 

тому, що вони «не українці». Врешті, бути патріотом, це значить, будучи 

українцем, виховувати в собі громадські, політичні, державотворчі 

прикмети…»  

На сьогоднішній день патріотичне виховання здобувачів вищої освіти в 

багатьох вищих навчальних закладах світу займає одне з провідних місць у 

системі національних пріоритетів. Повага і любов молодих громадян до 

власної Батьківщини, мови, традицій та культури виступають невід’ємними 

складовими державної політики.  

Так, у Сполучених Штатах патріотичні почуття і гордість за власну 

країну прищеплюються американцям із самого дитинства. Непересічне 

значення у цьому процесі відіграє активна пропаганда державних символів 

через засоби масової інформації, культуру та інститути громадянського 

суспільства – школи, університети, різноманітні скаутські і молодіжні 

організації.  

Найбільш активно до ідей патріотизму залучають у Китаї, де ця 

діяльність становить основу державної політики і координується 

Комуністичною партією, Комуністичним союзом молоді та Федерацією 

молоді Китаю.  

На сьогоднішній день державна політика України у сфері національно-

патріотичного виховання реалізується відповідно до положень Конституції 

України, Законів України «Про освіту», «Про оборону України»,  «Про 

правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX 

ст.», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 

їхньої символіки», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні 1939–1945 рр.», Стратегії національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді на 2019–2024 рр. Концепція національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді  тощо.  
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Перелічена нормативно-правова база свідчить про те, яке велике 

значення надається  патріотичному вихованню. На перших етапах важко 

усвідомити особі необхідність патріотизму. Але завдяки нормативним актам, 

майбутні юристи розвиваються і сприймають поняття «патріотизм» як 

необхідну і невід’ємну складову їхньої роботи.  

На сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма загроза 

денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння у сферу 

впливу іншої держави, виникає нагальна необхідність переосмислення 

зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення 

патріотичного виховання молоді – формування нового українця, що діє на 

основі національних та європейських цінностей. 

Основою патріотичного виховання є:  повага до національних символів 

(Герба, Прапора, Гімну України); участь у громадсько-політичному житті 

країни;  повага до прав людини;  верховенство права;  толерантне ставлення 

до цінностей і переконань представників іншої культури, а також до 

регіональних та національно-мовних особливостей;  рівність усіх перед 

законом;  готовність захищати суверенітет та територіальну цілісність 

України. 

Формування світогляду майбутніх фахівців створює надійне підґрунтя 

для синтезу знань, отриманих під час вивчення соціально-гуманітарних 

дисциплін. У свідомості студентів формуються морально-патріотичні 

цінності. Від знань та системи ціннісних орієнтацій залежить поведінка 

майбутнього фахівця, його життєва позиція, яка може бути як творчо 

активною, так і пасивно пристосовницькою.  

Національно-патріотичне виховання є одним із головних пріоритетів і 

органічним компонентом розвитку освіти. В основу цього виховання мають 

бути покладені принципи гуманізму, толерантності, демократизму, 

наступності та спадкоємності поколінь. Це підкреслено в Національній 

доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті.  

І саме викладацький склад університетів має допомагати здобувачам 

вищої освіти досягти того результату, щоб вони були справжніми патріотами 

і виконували покладені на них обов’язки професійно і справедливо.  

Патріотичне виховання молоді є важливою та невід’ємною складовою 

навчання. Це питання вимагає постійного вивчення та вдосконалення. 

Становлення та розвиток України як сучасної європейської держави можливі 

за умови гарантування її національного права. Війна, проблеми соціально-

економічного становища українського суспільства на сучасному етапі, 

зниження рівня життя більшості населення, його розшарування, знецінення 

традиційних моральних норм і цінностей, пропаганда жорстокості, 

бездуховності, насильства негативно впливає на моральні цінності молоді.  

Головним пріоритетом національно-патріотичного виховання студентів 

є формування у особистості ціннісного ставлення до ідеї розвитку 

української державності. Навчальні заклади є базовими, профільними вузами 

підготовки фахівців для структур державних органів влади.  
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Поряд із навчальним процесом в навчальних закладах загартовуються 

та виробляються якості, які в подальшому будуть необхідні студенту, як 

майбутньому юристу 

Патріотичне виховання молоді на сьогодні є важливою та невід’ємною 

складовою для забезпечення національної безпеки України. Воно  

ґрунтується на вивченні норм моралі, їх дотриманні, орієнтований на 

усвідомлення пріоритету загальнолюдських цінностей та інтересів, 

виховання поважного ставлення до культури, історії, мови, звичаїв і традицій 

українського народу. 

Основою психолого-педагогічного аспекту виховання є вивчення 

психологічних особливостей молоді, їх урахування в процесі підготовки до 

спеціальності; проведення методичної роботи з узагальненням і поширенням 

передового досвіду патріотичного виховання, вдосконаленням форм і 

напрямів цієї діяльності;  передбачає формування глибоких правових знань, 

прищеплення правової культури.  

Питання патріотичного виховання молоді є таким питанням 

національної безпеки, що потребує постійного вивчення та вдосконалення, 

що здійснюється у формі лекцій, бесід, розповідей, екскурсій до музеїв , 

установ, підприємств, вищих навчальних закладів, зустрічей із цікавими 

людьми. 

Як свідчить практика, більшість навчальних закладів взагалі не 

проводять вищеперераховані заходи, цим самим показують своє байдуже 

ставлення до патріотичних цінностей своєї держави. 

Патріотизм складає найважливішу ціннісну основу будь-якого 

демократичного суспільства і виступає суттєвим внутрішнім мотивом для 

саморозвитку і розкриття всіх потенціальних соціальних можливостей в 

духовній, економічній і соціальних сферах життя суспільства. Тому мета 

навчального закладу на сучасному етапі – виховати молодь гуманною, 

творчою, добросовісною, відповідальною, з активною життєвою позицією, 

яка могла б гідно реалізувати себе. 
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затверджена на колегії МОН України 26. 03. 2015 р. 

4. Липинський В. Україна на переломі, 1657—1959 : замітки до 

історії укр. держ. буд-ва в XVII-ім ст. Ч. 1. Відень ; Київ: Вид. Дніпров. 

Союзу Спожив. Союзів України («Дніпросоюз»), 1920. 304 с. (Історичні 

студії та монографії ; т. 3). 
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Галина Романчук 

 

УЧАСТЬ ВОЛИНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ У МІЖНАРОДНИХ 

ПРОЄКТАХ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ В 

РЕГІОНІ 

Одним із пріоритетів діяльності Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти (ВІППО) щодо організації освітнього процесу та 

забезпечення сучасного рівня умов підвищення професійної компетентності 

педагогів є міжнародна співпраця, участь науково-педагогічних працівників 

ВІППО у міжнародних програмах і проєктах й залучення до них учителів та 

учнівської молоді області.  

Традиції участі колективу інституту, закладів освіти Волині у проєктах  

Європейського Союзу, США та окремих країн Європищодо становлення 

демократичного суспільства в Україні та розвитку громадянської освіти 

почали складатися на початку 2000-х років.  

Одним із перших проєктів, до якого долучилися науково-педагогічні 

працівники інституту (Г. В. Бондаренко, завідувач кафедри теорії та 

методики викладання шкільних предметів, Р. А. Арцишевський, професор 

цієї ж кафедри, та І. Є. Остапйовський, доцент кафедри управлінської 

діяльності) як учасники навчання викладачів та методистів інститутів 

післядипломної педагогічної освіти України, став проєкт Тасіс «Освіта для 

демократії в Україні» (2000–2002 рр.). Метою цього проєкту була підготовка 

педагогів до  включення елементів громадянської освіти в суспільно-

гуманітарні науки. Реалізація завдань проєкту відбувалась через активне 

впровадження в освітній процес курсів підвищення кваліфікації вчителів 

різних фахів, класних керівників спецкурсів та спецсемінарів, проведення 

циклів проблемних семінарів з громадянської тематики у містах і районах, 

що  значно активізувало цей напрям діяльності у школах регіону.  

За підтримки проєкту «Освіта для демократії в Україні» в області з 1 

вересня 2001 року запроваджено пілотування курсу громадянської освіти 

«Ми – громадяни України» в луцьких школах ЗОШ № 26 (учитель В. О. 

Михальчук) і ЗОШ № 2 (учитель Є. О. Редько) та Жидичинській ЗОШ 

Ківерцівського району (вчитель І. М. Майданець) [11]. 

Упродовж 2001/2002 та наступного навчальних років ВІППО та 

педагогами-експериментаторами пропагувався курс «Ми – громадяни 

України» і велась підготовка вчителів до його викладання. Зокрема, 

Всеукраїнська асоціація вчителів історії та суспільних дисциплін «Нова 

Доба» (центр у Львові) силами своїх тренерів провела низку семінарів-

тренінгів і забезпечила вчителів комплектом підручників «Ми – громадяни 

України» для класу та методичним посібником для вчителя [14].   

Паралельно розгорталася співпраця ВІППО та педагогів області з 

«Новою Добою» у контексті долучення закладів освіти області до акції 

«Громадянин», яка проводилась у 20 країнах світу. У 2000 році «Нова Доба» 

стала координатором проведення суспільної акції школярів України 
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«Громадянин». У 2002 році вперше в ній взяли участь команди нашої області. 

На заключному турі акції в Києві Волинь презентували кращі – школярі ЗОШ 

№ 16 м. Луцька (консультант – вчитель географії Н. С. Пушкар) і 

Жидичинської ЗОШ (консультант – вчитель історії І. М. Майданець) [17].  

За ініціативи ВІППО (А. В. Дьоміна, Н. С. Пушкар) та громадської 

організації «Ремікс» (С. І. Ніліпюк) упродовж 2004/2005 навчального року в 

закладах освіти області пройшла суспільна акція школярів Волині «Я – 

господар своєї школи», яка мала за мету стимулювання позитивної 

соціальної дії та розвиток життєвих, соціальних компетенцій учнівської 

молоді шляхом їх активної участі в громадській діяльності щодо вирішення 

актуальних проблем шкільного життя. До оргкомітету надійшли десятки 

проєктів, кращі з яких друкувались у всеукраїнській учнівській газеті «Бриз», 

інформаційному спонсорі проєкту. Журі визначило дванадцять переможців 

акції, які презентували свої напрацювання на обласному святі «Школярі 

обирають дію» [10]. Школярів-учасників та педагогів-консультантів 

відзначили дипломами управління освіти і науки Волинської ОДА та 

подарунками. 

У цьому ж навчальному році розпочалося втілення в практику роботи 

шкіл факультативного курсу «Волинезнавство» (автор Г. В. Бондаренко, 

завідувач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів 

ВІППО, професор), зміст якого сприяє вихованню громадянських якостей 

учнів.   

Досягнуті успіхи закладів освіти області забезпечили включення 

Міністерством освіти і науки України Волинської області як пілотної у 

наступний проєкт Тасіс «Громадянська освіта – Україна», який тривав з 

березня 2005 р. до березня 2008 р. та фінансувався програмою Європейського 

Союзу для України. Вже у першому випуску інформаційного бюлетеня 

«Вчимося бути справжніми громадянами», який видавався у рамках цього 

проєкту, презентувались як найкращі практики в Україні досягнення 

колективів Луцьких НВК № 26 та гімназії № 18 [18; 9].  

Науково-педагогічні працівники ВІППО працювали у робочих групах 

декількох напрямків, зокрема, з розробки навчальних планів і програм, 

навчальних матеріалів для вчителів і учнів та підготовки вчителів 

(організація семінарів, тренінгів на місцях з питань громадянської освіти). 

Координатором проєкту в області було призначено С. Є. Демкову, методиста 

ВІППО. Першим кроком координації участі 25 пілотних закладів освіти став 

комплекс навчально-методичних семінарів для їх директорів, педагогів 

різних фахів та класних керівників, які дозволили педагогічним працівникам 

визначитись з напрямами особистої участі у проєкті [6].  

Заклади освіти краю взяли активну участь у програмі мініпроєктів для 

підтримки позакласної роботи з розвитку демократії у загальноосвітніх 

навчальних закладах [4]. З презентованих на конкурс мініпроєктів з Волині 

міжнародне журі відібрало понад десять робіт. Зокрема, проєкт «В океані 

рідного народу відкривай духовні острови» ЗОШ І–ІІІ ст. № 5 м. Ковеля 

(вчитель-консультант С. А. Меченко). У школі з метою поповнення 
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шкільного краєзнавчого музею експозицією «Вишивки Ковельщини» було 

створено експедиційні загони, які зібрали зразки вишивок, ознайомилися з 

техніками вишивання, дослідили та описали їх своєрідності та особливості, 

символічне значенням орнаментів і підготували матеріали до випуску 

кольорового буклету «Вишивка рідного краю» [5].  

Високо оціненим був також проєкт школярів Колонської ЗОШ І–ІІІ ст.  

Іваничівського району (вчитель-консультант М. В. Матушевська), 

результатом якого стало створення кімнати-музею села Колона та випуск 

путівника «Нариси історії села Колона». 

Юнацький рух загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів с. Жидичин, 

долучившись до конкурсу мініпроєктів й отримавши фінансову підтримку 

Європейської комісії в Україні, підготував до видання збірку матеріалів щодо 

результатів громадської діяльності школярів у 2006/2007 навчальному році 

«Стежина» (вчитель-консультант І. М. Майданець) [19]. 

Завдячуючи участі в мініпроєкті «Шкільна газета – голос громади» 

учнів 10-х класів ЗОШ І–ІІІ ст. с. Дубечне Старовижівського району 

(учитель-консультант Л. П. Махун) розпочалось видання шкільної газети 

«Діалог», а учні 8–11-х класів цієї ж школи, співпрацюючи з вчителем-

консультантом Л. П. Махун, розробили проєкт «Велика поліська родина», 

метою якого визначили вивчення та пропаганду позитивного досвіду 

багатодітних сімей як одного з напрямів виходу з демографічної кризи; 

популяризацію традицій поліської обрядовості, засад народної родинної 

педагогіки; допомогу в реалізації талановитих дітей з багатодітних родин; 

організацію родинного свята «Велика родина – міцна Україна» [1]. Підсумки 

багатогранної роботи з реалізації цього проєкту презентовані у збірнику 

матеріалів про великі поліські родини «Нехай сім’я буде такою» [3; 12].  

Участь ВІППО у проєкті «Громадянська освіта – Україна» стала 

стартовим майданчиком не лише для реалізації творчого потенціалу окремих 

педагогів, але й дала поштовх для участі багатьох сільських шкіл у 

міжнародних ініціативах, стала для педагогічних колективів, вчителів та 

учнів підгрунтям для подальшого використання проєктних технологій в 

освітньому процесі. Це яскраво засвідчує досвід вчителя історії ліцею с. 

Дубечне Дубечненської сільської ради Ковельського району Волинської 

області Л. П. Махун. Для прикладу назвемо основні заходи та проєкти, які 

вона організовувала та брала участь упродовж п’яти років поспіль. У 2018 

році в рамках «Програми сприяння громадській активності “Долучайся!”»,що 

здійснюється Pact в Україні, проводила у ВІППО обласний семінар для 

вчителів «Особливості методики та практичних аспектів викладання курсу 

“Громадянська освіта” та семінар-тренінг “Методичні особливості організації 

пошуково-проєктної роботи на основі місцевої історії”» [13, с. 62]. Як 

менеджер молодіжних освітніх проєктів з грантовою підтримкою 

Британської ради в Україні в 2019 році залучала школярів до конкурсу 

проєктів з програми «Активні Громадяни» (проєкт «Сучасний простір 

мистецтва та освіти для сучасної дитини»).  
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Дубечненські школярі стали переможцями конкурсу мініпроєктів 

соціальної дії, спрямованих на подолання та пом’якшення наслідків та 

протидію поширенню пандемії COVID-19 в Україні у рамках проєкту 

«Мистецька взаємодія проти соціальної дистанції» (здійснювався в 2020–

2021 роках за підтримки Британської ради в Україні).  

У 2019–2022 навчальних роках Людмила Петрівна входила до складу 

журі Всеукраїнського конкурсу учнівських молодіжних проєктів «Радянське 

минуле. (Пере)осмислення історії», що реалізовувався представництвом DVV 

International в Україні у партнерстві з Фондом Кербера та у співпраці зі 

Всеукраїнською асоціацією викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова 

Доба», міжнародною мережею історичних конкурсів EUSTORY за підтримки 

Міністерства закордонних справ Німеччини. Вона стала співавтором 

посібника «Як працювати з радянським минулим на уроках історії», що 

виданий за матеріалами цього конкурсу в 2020 році. 

https://competition.novadoba.org.ua 

Активна громадянська позиція Л. П. Махун забезпечує її особисту 

участь як  координатора команди Дубечненської громади у міжнародному 

проєкті «Розумна взаємодія», спрямованому на розвиток міжсекторальної 

взаємодії та електронного врядування (проєкт триває упродовж 2018–

2022років).  

Участь у Програмі мініпроєктів проєкту «Громадянська освіта – 

Україна» Волинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради 

стимулювала бажання педагогічного колективу вести дослідно-

експериментальну роботу з теми «Громадянська освіта як фактор 

формування життєвих компетентностей особистості», яка тривала у 2006–

2011 роках [20]. У ході дослідно-експериментальної роботи відбулась 

інтеграція громадянської освіти у зміст шкільних предметів, запровадження 

спеціальних навчальних курсів із громадянської освіти для ліцеїстів, зокрема 

курсів «Ми – громадяни України» і правознавство (учитель М. В. Євтушина).    

Проміжні результати участі педагогічних та учнівських колективів 

шкіл Волині в проєкті «Громадянська освіта – Україна» презентувались на 

обласній конференції «Громадянське становлення суб’єктів педагогічного 

процесу» [7]. У матеріалах конференції акцентувалась увага на інтеграції 

громадянської освіти в навчально-виховний процес (О. Врублевська, с. 33–

37, Р. Кубова, с. 78–82, В. Сендецька, с.123–126), у шкільні курси 

правознавства (І. Сидорчук, с. 126–131), української мови та літератури (Г. 

Максимчук, с. 95–97), літератури рідного краю (Є. Назарук, с. 103–107), 

зарубіжної літератури (І. Бойко, с.13–20), географії (Г. Баран, с. 3–8), екології 

(Н. Бердоус, с. 8–12), хімії (С. Джабка, с. 46–49),  фізики (Л. Шмідт с. 131–

135); на питаннях науково-методичного супроводу викладання громадянської 

освіти, виховання особистості громадянина та патріота (Т. Бурнишева, с. 20–

22; С. Ващинець, с. 22–25, Л. Воробей, с. 25–33, Н. Дністрянська, с. 49–52, Є. 

Євтушок, с. 55–59, Н. Пушкар, с. 118–123), на умовах і особливостях 

підвищення кваліфікації педагогів різних фахів (А. Дьоміна, c. 52–55, А. 

Луцюк, c. 82–86) тощо.   

https://competition.novadoba.org.ua/
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Значимою віхою розгортання проєктного руху в контексті 

громадянської освіти та виховання стала участь ВІППО у програмі «Школа 

як осередок розвитку громади», яку з 2003 року в Україні реалізовував 

Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» за фінансової підтримки Фонду 

Чарльза Стюарта Мотта та міжнародного фонду «Відродження». За 

ініціативи працівників лабораторії «Сільська школа» ВІППО (Н. М. Ткачук, 

Н. А. Поліщук) у 2008 році з метою поширення ідей Програми на Волині та 

вдосконалення моделі громадсько активної школи до проєкту долучились 

заклади освіти області. Це зумовило становлення громадсько активних шкіл 

в регіоні та суттєві зміни у механізмах управління їх діяльністю, розгортання 

соціального проєктування й співпраці зі ЗМІ тощо [15]. 

Таким чином, участь освітян Волині у міжнародних проєктах стала 

значимим чинником становлення та розвитку громадянської освіти та 

виховання в закладах освіти області, набуття педагогами досвіду проєктної 

роботи та широкого використання проєктування в освітньому процесі, 

зростання ролі учнівського самоврядування та громадської активності 

випускників. 
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Особливості та засоби вивчення іноземної мови в умовах 

дистанційного навчання у закладах вищої освіти 

Розвиток всесвітньої мережі Інтернет зробив доступ до інформації та 

розповсюдження освітнього контенту доступним значній частині населення 

світу і допоміг трансформувати сучасну освіту відповідно до потреб 

цифрової ери. Цифровізація (діджиталізація) освітнього процесу спричинена 

потребою у широкому впровадженні інноваційних технологій, появою нових 

вимог до фахівців, зокрема до формування ключових компетентностей, і 

нового цифрового покоління  в умовах пандемії та війни.  

Про потребу у розвитку електронного навчання і формування цифрової 

компетентності учасників освітнього процесу зазначається й у Наказі 

Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про 

Національну освітню електронну платформу» [4].  

Найбільш поширеною формою організації освітнього простору у 

багатьох університетах по всьому світу є дистанційне навчання (elearning). 

Можливості Інтернету та виникнення на його базі нових освітніх програм, які 

надають студентам можливість, не виходячи з дому здобувати бажану освіту 

не тільки у вітчизняному закладі вищої освіти, але й навчатися закордоном. 

Існують різноманітні підходи щодо термінологічного визначення 

поняття «дистанційне навчання». У Наказі Міністерства освіти і науки 

України «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» під 

дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття 

знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який 
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відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від 

одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке 

функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій [3]. 

У науковій літературі загальновизнано, що дистанцiйне навчання ‒  це 

форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних 

технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв 

на рiзних етапах навчання, самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної 

мережi з різних банків знань, проектні роботи, тренінги та інші види 

діяльності. Джерелом інформації в цих моделях є бази даних у віртуальному 

навчальному середовищі, координатором навчального процесу – викладач, а 

інтерпретатором знань – студент [1]. 

Основними принципами системи дистанційного навчання, яка 

базується, як зазначалося вище, переважно на самостійному отриманні 

необхідного обсягу і якості знань та передбачає поєднання широкого спектру 

традиційних і новітніх інформаційних технологій, є: гнучкість, 

пріоритетність, відповідність технологіям навчання, модульність, 

динамічність, адаптивність, неперервність, креативність і відкритість. 

Використання цих технологій дозволяє студентам поповнити перелік вмінь і 

навичок, які в подальшому визначать успішність людини в будь-якій сфері 

діяльності. До них відносять: 

– вміння самостійно планувати свою діяльність; 

–  вміння приймати рішення, робити вибір і нести за нього 

відповідальність; 

– вміння працювати в інформаційному просторі (відбирати 

необхідну інформацію, структурувати і використовувати для прийняття 

рішення по певній задачі); 

– вміння подавати результати діяльності з використанням 

інформаційних технологій; 

– навички самоосвіти [5]. 

Як бачимо, особливість дистанційної форми навчання полягає в тому, 

що більша частина навчального процесу складається саме із самостійної 

роботи студентів із засвоєння навчального матеріалу, який має бути 

заздалегідь підготовлений і потім наданий студенту. Тому, головною 

вимогою до сучасного студента під час дистанційного навчання є високий 

стартовий рівень освіти та наявність навичок самостійної роботи. Система 

дистанційного навчання розрахована переважно на достатньо свідомих 

студентів, які не потребують постійного контролю з боку викладача. Тому, 

важливу роль у процесі дистанційного навчання відіграє мотивація слухачів, 

їхня здатність до самоорганізації. Для розвитку вищезазначених умінь 

важливими компонентами дистанційного навчання є: створення практичних 

ситуацій під час навчального процесу, можливість для студента проявити 

себе, чіткість організації навчального процесу та індивідуального підходу 

тощо. 
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Засоби, що забезпечують у дистанційному навчанні використання усіх 

форм взаємодії, є сучасні інформаційні телекомунікаційні технології, які 

дають студентам змогу самостійно долучатися до найрізноманітніших 

інформаційних джерел – електронна пошта, відеоконференції, чати, форуми, 

веб-сайти, онлайн-бібліотеки, файли розсилок. Усі ці засоби часто 

комбінуються з традиційними друкованими матеріалами.  

Засобами для вивчення іноземної мови в умовах дистанційного 

навчання є два типи навчальних платформ: зовнішні платформи, змістове 

наповнення яких індивідуально розробляє навчальна інституція, з 

урахуванням мети навчання та аналізу потреб студентів (наприклад, Moodle, 

Web Course Tools); внутрішні платформи, що відображають зміст уже 

розроблених навчальних курсів (наприклад, Mackmillan English Campus, 

MyEnglishLab, CALL) [2, с. 253].  

Платформа Google Classroom ‒ це сервіс, що пов’язує Google Docs, 

Google Drive і Gmail, дозволяє організувати онлайн-навчання, 

використовуючи відео-, текстову та графічну інформацію, проводити 

тестування, контролювати, систематизувати, оцінювати діяльність студентів, 

переглядати результати виконання вправ, застосовувати різні форми 

оцінювання, коментувати й організовувати ефективне спілкування зі 

студентами в режимі реального часу. Основним елементом Google Classroom 

є групи. Функціонально групи нагадують структурою форуми, оскільки вони 

дозволяють користувачам легко відправляти повідомлення іншим 

користувачам. Здобувачі освіти та педагог мають змогу вести онлайн-бесіди 

в режимі реального часу з комп’ютера або мобільного пристрою, учасники 

команди можуть показувати свої екрани, дивитись і працювати разом над 

усім. Також платформа дозволяє за допомогою Google-форм збирати 

відповіді учнів і потім проводити автоматичне оцінювання результатів 

тестування. 

Zoom ‒ сервіс для проведення відеоконференцій та онлайнзустрічей. 

Для цього потрібно створити обліковий запис. До відеоконференції може 

підключитися будь-який користувач за посиланням або ідентифікатором 

конференції. Заняття можна запланувати заздалегідь, а також зробити 

посилання для постійних зустрічей у певний час. Відеоконференції можна 

проводити також за допомогою Microsoft Teams, Google Meet, Skype, тощо.  

Хмарні технології Microsoft Office 365 ‒ це безкоштовне рішення для 

організації електронної пошти для студентів, співробітників і викладачів, а 

також набір призначених для користувача сервісів для взаємодії і спільної 

роботи. Завдяки використанню хмарних технологій розгортання рішення 

відбувається в стислі терміни і з мінімальними витратами (для навчальних 

закладів дані сервіси безкоштовні).  

Microsoft Teams надає можливість студентам, викладачам, зустрічатися 

в реальному часі, працювати разом, створювати контент і ділитися 

ресурсами. 
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Спеціалізовані портали пропонують як теоретичні ресурси, так і 

практичні інструменти. Основні ресурси для безкоштовного вивчення мови 

онлайн:  

‒ BBC Learning English ‒ масштабне відділення BBC, присвячене 

вивченню англійської мови. На сайті доступні навчальні курси для різних 

рівнів. Частина курсів поділяється за тематикою: англійська в університеті, 

на роботі, у новинах тощо.  

‒ British Council LearnEnglish ‒ ресурс для вивчення англійської мови 

від Британської ради, департаменту уряду Великої Британії, що займається 

поширенням британської культури. На сайті можна вивчати граматику, 

лексику, покращувати навички з письма та вимови.  

‒ Duolingo ‒ платформа для вивчення іноземних мов. Англійську 

можна вивчати як на сайті проекту, так і за допомогою мобільного додатку. 

Додаток зручний для початківців, які хочуть зрозуміти базову лексичну та 

граматичну структуру мови. Вправи для рівня Intermediate та Advanced також 

доступні.  

‒ TED ‒ організація, присвячена мотиваційним пізнавальним лекціям 

англійською мовою. Рекомендується для глядачів із уже наявними знаннями 

з англійської, які хочуть покращити свої навички сприймання мови на слух. 

На сайті доступні субтитри [6]. 
Дистанційне навчання зайняло своє почесне місце в освітній 

діяльності, адже існує чимало переваг його використання, а саме свобода і 

гнучкість, індивідуальність, мобільність, самостійний вибір темпу навчання, 

залучення більшої кількості людей різних вікових груп, просте формування 

віртуальних спільнот, що дає можливість обговорення між викладачами 

певних проблем, вирішення спільних завдань, обміну досвідом чи 

інформацією тощо.  

Саме розвиток дистанційного навчання сприяє еволюції всієї освітньої 

діяльності, адже мова йде не про заміну методів навчання. А саме про 

вдосконалення з метою досягнення бажаних результатів, а саме заохочення 

слухачів до навчання та самовдосконалення. Згідно з концепцією розвитку 

дистанційного навчання, розвиток освітньої системи в Україні повинен 

призвести до: 

‒ появи нових можливостей для оновлення змісту навчання та методів 

викладання дисциплін і розповсюдження знань; 

‒ реалізації системи безперервної освіти «через все життя», включаючи 

середню, довузівську, вищу та післядипломну;  

‒ індивідуалізації навчання при масовості освіти [7]. 

Труднощі, які виникають під час реалізації дистанційного курсу – це 

неузгодженість між плановою та фактичною тривалістю виконання завдань, 

що потребує внесення відповідних коректив до програми курсу. Крім того, 

орієнтованість на технічні засоби, постійна концентрація на екрані монітора, 

тривале включення у віртуальний світ не може не відобразитися на 

внутрішньому стані студента. 
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Отже, дистанційне навчання є перспективною сферою розвитку освіти 

в умовах її цифровізації. Водночас таке навчання у разі потреби дозволяє 

забезпечити індивідуальну освітню траєкторію здобувача освіти, а також 

неперервність освітнього процесу. Використання системи дистанційної 

освіти під час викладання іноземної мови підвищує інтерес студентів до 

навчання та сприяє зростанню їх мотивації щодо вивчення іноземної мови, 

залучення до процесу навчання ресурсів різних сайтів та порталів, а також 

використання мобільних додатків підвищує ефективність навчального 

процесу. 
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попередження можливої катастрофи, яка зробить неможливим існування 

людини на Землі.  

У практиці життєдіяльності освітніх закладів особлива відповідальність 

з реалізації екологічної освіти і виховання лежить на педагогічних 

працівниках. Тому в системі післядипломної педагогічної освіти одним із 

акцентів діяльності стає формування готовності учителів різних фахів до 

інтегрування екологічних знань у свої предмети, суттєвого оновлення їх 

знань та ціннісних орієнтацій у контексті цієї проблеми та забезпечення 

набуття відповідних практичних вмінь в організації роботи з учнівською 

молоддю. 

Одним із практичних шляхів втілення цих завдань стає залучення 

педагогічних працівників та учнівської молоді до проєктної діяльності.  У 

цьому напрямі на початку 2000-х років активно працювала старший викладач 

кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів Волинського 

інституту післядипломної педагогічної освіти (ВІППО), народний вчитель 

України Надія Степанівна Пушкар. Вона однією з перших в області з групою 

учнів ЗОШ № 16 м. Луцька взяла участь в суспільній акції школярів України 

«Громадянин», координатором якої була Всеукраїнська організація 

викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба» за підтримки 

Міністерства освіти і науки України та Центру Меригона Університету штату 

Огайо (США). У 2002 році проєкт «Недостатнє озеленення шкільної садиби» 

членів природничої секції шкільної філії міського наукового товариства 

«Ерудит» (вчитель-консультант Н. С. Пушкар) вже був відзначений 

вимпелом «Переможець суспільної акції школярів України “Громадянин”» на 

підсумковій презентації проєктів у м. Київ [3, с. 17].  

З 2002 року Надія Степанівна на курсах підвищення кваліфікації 

вчителів різних фахів у ВІППО вела спецкурси «Метод проєктів – практика 

особистісно орієнтованого навчання», в яких акцентувалась увага на 

використанні проєктної технології у викладанні шкільних предметів. Завдяки 

активній позиції викладачів кафедр ВІППО (Н. С. Пушкар, А. В. Дьоміна, Л. 

О. Щоголєва та ін.) проєктна діяльність набула широкого поширення в 

школах області. Цьому сприяли проведені ними семінари-практикуми для 

педагогічних колективів окремих закладів освіти, голів методичних 

об’єднань освітян різних фахів в містах і районах області, організація 

діяльності творчої групи педагогів області матеріали з проблеми 

впровадження вчителями-предметниками проєктних технологій в освітній 

процес, моделювання уроків, їх апробація та видання методичного посібника 

«Взаємодія вчителя та учня в проєктній площині» (Луцьк, 2006).  

У формуванні системи роботи ВІППО з педагогами з екологічної 

проблематики особливу роль відіграли педагогічні читання «Екологія 

природи і людини», проведені кафедрою спільно з відділом фізико-

математичних дисциплін (Н. П. Дроботова) в  містах Володимирі-

Волинському, Ковелі та Луцьку, у Володимир-Волинському, Горохівському, 

Іваничівському, Ковельському районах та педчитання «Екологічне виховання 

на уроках фізики» (відбулися на базі ВІППО) [1]. Традиційними стали також 
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обласні педагогічні читання на базі ВІППО «Чорнобиль: наслідки, уроки, 

проблеми», які проводились в квітні 2006, 2011 і 2016 років [4].  

      Новим стимулом розвитку екологічної освіти і виховання в 

закладах освіти області стало впровадження в їх діяльність навчально-

методичного комплексу «Зелений пакет». З метою підвищення екологічної 

грамотності школярів і сприяння реалізації концепції сталого розвитку, 

Координатор проектів ОБСЄ в Україні підтримав ще у 2009 році ініціативу 

Міністерства освіти і науки України щодо впровадження проєкту «Зелений 

пакет» в Україні. Розпочатий проєкт «Зелений пакет – Україна» було 

спрямовано на розвиток інноваційних освітніх інструментів. Матеріали 

Зеленого пакету були розроблені Регіональним екологічним центром для 

Центральної та Східної Європи у співпраці з болгарськими, угорськими, 

польськими та українськими фахівцями у галузі освіти і охорони 

навколишнього середовища. Навчально-методичний комплекс «Зелений 

пакет», як мультимедійний засіб впровадження екологічної освіти та освіти 

задля сталого розвитку в умовах ХХІ сторіччя, є надзвичайно актуальним і 

доречним з огляду на ті обставини, що в рамках проекту «Зелений пакет – 

Україна» проводиться інтеграція українського контексту до компонентів 

навчальних матеріалів. Запровадження  в Україні «зелених стандартів» в 

освіті шляхом створення навчального комплексу «Зелений пакет» 

спрямовано, в першу чергу, на формування виваженого еко-центристського 

світогляду у дітей завдяки отриманню глибоких і міцних екологічних знань 

[2]. 

   За підтримки Координатора проєкту підготовлено та видано такі 

елементи навчального комплексу «Зелений пакет для середньої школи»: 

Посібник для вчителя, гра «Дилеми», методичні рекомендації та 

інтерактивний компакт-диск, щоб найкращим чином відобразити реалії 

України та наочно представити конкретні приклади з охорони довкілля в 

навчальних матеріалах. Крім того, було сформовано колекцію DVD фільмів.  

Цими матеріалами було забезпечено частину закладів освіти з усіх міст 

і районів   області. Координатор проєкту в області Н. В. Ясінська розробила 

програму спецкурсу «Зелений пакет – екологічна освіта задля сталого 

розвитку», який викладався на курсах підвищення кваліфікації вчителів 

різних фахів у ВІППО, що зумовило формуванні позитивного емоційного, 

гуманістичного, суб’єктного, ціннісного ставлення до світу природи, 

активізацію практичної участі вчителів та учнів у збереженні довкілля. 

Проблема постійного науково-методичного супроводу діяльності 

педагогів з організації екологічної роботи з дітьми залишається 

визначальним напрямом системи підвищення кваліфікації вчителів у 

Волинській області. 
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РОЗВИТОК САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Інформаційне суспільство ставить високі вимоги до майбутніх 

фахівців-професіоналів у будь-якій галузі. Це обумовлено потребою 

соціально-економічного розвитку держави та політичним сьогоденням. 

Відповідно до потреб суспільства формується попит на тих чи інших 

фахівців, що визначає зміст та критерії соціального замовлення по кількості 

та якості цих фахівців та ставить відповідні вимоги до вищої освіти загалом. 

Виходячи з цього, замовлення суспільства формує основні параметри самого 

освітнього процесу, який покликаний готувати фахівців, які володіють не 

лише професійними знаннями та практичними навичками, але й здатних 

творчо, креативно мислити та самоудосконалюватися. 

Нині в закладах вищої освіти, не дивлячись на жорстку регламентацію 

процесу навчання, студенти мають реальну можливість не лише обирати 

спектр вибіркових дисциплін, які на їхню думку, допоможуть їм мати кращу 

теоретичну підготовку, але й на практиці максимально можливо їх 

апробувати. Проте і в одному і в іншому випадках, основна роль відводиться 

самостійній роботі здобувача освіти. Адже левову частку теоретичних і 

практичних знань та навичок вони здобувають в процесі самостійного 

навчального і наукового пошуку. 

Визначальною рисою освіти (як вищої, так і професійної і повної) в 

наш час є інтенсифікація навчання, тобто передача значного об’єму 

навчальної інформації студенту під час визначеного незмінного терміну 

навчання, але без зниження вимог до якості знань. Саме це і ставить перед 

педагогами завдання привчити, заохотити, надихнути студента на самостійну 

роботу. 

Спостерігається тенденція в ЗВО щодо зниження рівня предметної 

успішності і зростає кількість здобувачів освіти, які не можуть через низький 

рівень шкільної підготовки, відсутності або нерозвиненості навичок та 

звичок самостійної роботи засвоїти курси обраної спеціальності. Що дає нам 

можливість зробити висновок, що самостійна робота студента є однією з 

визначальних проблем сучасної освіти. Це пов’язано з тим, що об’єм 

інформації, яку повинен засвоїти студент в процесі навчання постійно 

збільшується, а терміни навчання – ні. І саме тому вирішальну роль відграє 

те, наскільки студент сам хоче вчитися. Разом з тим, розвиток самостійності 

в навчанні пов’язаний з розвитком творчого потенціалу особистості, так як 

самостійність – необхідна умова творчої діяльності.  
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Сучасна система освіти активно включається в процес творчого 

розвитку і саморозвитку особистості, з метою забезпечення ефективної 

адаптації особистості в соціум і сприяє формуванню активної готовності до 

критичного осмислення (перероблення) і свідомого вибору інформації, яка 

надходить зовні. 

Випускники ЗВО повинні бути не лише професійно грамотними 

спеціалістами, але і бути готовими до постійної самоосвіти, саморозвитку, 

бути відповідальними за свої висновки, дії та вчинки. 

При вивченні творчого саморозвитку особистості в системі освіти, слід 

орієнтуватися на ідею про те, що для саморозвитку особистостіслід створити 

творчу атмосферу, в якій особистість буде мати можливість до 

самореалізації, самоствердження, самовизначення, самоуправління. 

В наукових дослідженнях в різних сферах – психології, педагогіки, 

історії – прослідковується ідея про те, що основу творчого саморозвитку 

особистості кожна людина створює сама собі. У практичній реалізації ідеї 

творчого саморозвитку особистості слід забезпечувати усвідомлення 

студентами необхідності дотримання низки принципів: самопізнання, 

творчого самовизначення, творчої самореалізації, самоудосконалення та 

рефлексії, у контексті яких здійснюватиметься організація освітнього 

процесу та управління ним. 

Саме ці принципи не лише повинні стати принципами професійної 

діяльності майбутнього спеціаліста, але повинні знайти свій прояв при 

взаємодії систем навчання, виховання та управління з особистістю, яка є 

суб’єктом у взаємодіючих системах, функціонування яких сприяє процесу 

становлення самостійної творчої особистості. 

Самостійна робота – це ціленаправлений процес, що організовується та 

виконується в структурі навчання для вирішення конкретних навчальних та 

пізнавальних завдань. Це основа функціонування систем навчання та 

управління при їх взаємодії. 

Реалізація самостійної роботи під час навчання у ЗВО вимагає від 

студентів виконання ряду функцій: визначення мети самостійної роботи; 

планування та раціональний розподіл часу для самостійного навчання; 

вміння самостійно набувати знання із різних джерел з використанням 

сучасних інформаційних технологій; вміння проявляти способи пізнавальної 

діяльності, адекватні меті і завданням самостійної роботи (аналізувати, 

систематизувати, узагальнювати, тощо); здатності до самоаналізу та 

самооцінки, здійснення контролю і самоконтролю при виконання 

навчального навантаження; здатності до самопізнання і саморозвитку як 

суб’єкта самостійної навальної діяльності; прагнення до «самоосвіти 

впродовж всього життя». 

Система вузівської освіти складається з трьох підсистем: системи 

управління, виховання та навчання, які знаходяться у постійній взаємодії, 

проте кожна з них має свій склад, свою структуру та спосіб функціонування. 

Кожен викладач повинен не лише знати ці системи, але й забезпечувати 



96 
 

синхронність їх взаємодії для забезпечення розвитку як закладу освіти так і 

кожної особистості зокрема. 

Наукові дослідження підтверджують думку про те, що надання 

можливості студентам самостійно приймати рішення щодо змісту і форм 

оволодіння майбутньою спеціальністю, сприяють не лише виробленню у 

студентів звичок до самостійної роботи але й навичок організації 

індивідуальної траєкторії розвитку. 

І завдання ЗВО – створити максимальні умови ефективного 

навчального середовища, яке враховує розвиваючий потенціал 

індивідуального самостійного навчання в умовах, що постійно змінюються. 

 

УДК 640.4:378 

Надія Брунда 

 

ФАХОВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ 

ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. 

Ринок праці стає все більш вимогливим до майбутніх спеціалістів 

готельної справи, навчання яких має відбуватися на високому 

кваліфікаційному рівні теоретичної та практичної підготовки. А також 

створення та удосконалення системи професійної освіти. Ця система вимагає 

залучення досвіду інших країн, котрі  вважаються в освіті  уже  визнаними 

лідерами сфери обслуговування. Якщо проаналізувати  систему підготовки 

фахівців готельного господарства різних країн, можна сказати, що вони 

пропонують різні програми навчання та дають можливість діяти  принципу 

неперервності навчання. Тобто, отримати дипломи бакалавра, магістра та 

диплом післядипломної освіти поетапно. В  такій підготовці професійних 

фахівців  значну частину  посідає практика.  В закордонних закладах освіти 

(не менше ніж 50% загальної навчальної підготовки відводиться на 

практичну підготовку), а в  Україні є проблемою  для української системи 

підготовки. Індустрія готельного бізнесу є лідером за створенням робочих 

місць. За даними Ради зі світового туризму і подорожей, протягом наступних 

десяти років цей важливий економічний сектор створить 136 млн. нових 

робочих місць по всьому світу, що приведе до їх потенційного зростання до 

330 млн.  А значить, число робочих місць і можливості зробити кар'єру в цій 

галузі швидко збільшуватимуться. 

Згідно досліджень Віндюка Андрія Валерійовича (професор кафедри 

туристичного, готельного та ресторанного бізнесу НУ "Запорізька 

політехніка).  

З метою з’ясування стану професійної підготовки майбутніх фахівців 

гостинності у вищих навчальних закладах було проведено анкетування серед 

фахівців готельних та туристичних підприємств м. Запоріжжя. В анкетуванні 

брали участь 43 фахівці, які працюють у таких готелях, як “Інтурист”, 

“Джаз”, “7 Днів”, туристичних підприємствах “Символ”, “Пріма-Тур”, 

“МріяКомТур”. Думки опитаних фахівців готельних підприємств щодо того, 

чи відповідає, на їх погляд, рівень професійної підготовки 
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фахівців з гостинності сучасним вимогам, розподілилися, тільки половина 

респондентів вважає, що професійна підготовка фахівців відповідає тією чи 

іншою мірою сучасним вимогам. А значить, що перед вищими навчальними 

закладами стоїть завдання змін навчальних програм, поглибленого вивчення 

професійно-практичних дисциплін. Підготовка студентів до майбутньої  

фахової діяльності в умовах інтегрованих ринків праці та освіти. Європейські 

країни мають свої особливості розвитку вищої освіти. В основі структури 

вищої освіти європейських країн зазвичай є два цикли навчання: “бакалавр” 

(три роки навчання) та “магістр” (два роки навчання). До таких європейські 

країни відносяться: Велика Британія, Франція, Греція, Португалія, Ісландія, 

Ірландія, які здійснюють професійну підготовку майбутніх фахівців з 

гостинності за двома ступенями: “бакалавр” та “магістр”, немає ступеня 

“спеціаліст”. Термін навчання в різних зарубіжних країнах є неоднаковим. 

Більша частина  зарубіжних готельних  комплексів сьогодні не вважає за 

доцільне економити на навчанні кадрів. Під час організації професійно-

практичної підготовки менеджерів індустрії гостинності в Європі основну 

увагу спрямовано на формування професійних навичок слухачів за основною 

технологією майбутньої професії. І обов’язково враховують загальні вимоги 

програми підготовки, класифікацію і норми обслуговування, що встановлені 

правилами “нормування і процедури класифікації готелів”.Основна частина 

європейських шкіл готельного бізнесу профілюють свої  програми для 

майбутнього універсального менеджера гостинності. В європейських країнах 

спостерігається обов’язковість ступеневого навчання, тобто проходження 

майбутнім фахівцем таких рівнів професійної підготовки: а) учнівство, або 

освіта стажиста;б) базова професіоналізація: первинний досвід самостійної 

трудової діяльності (коледж); отримання диплома бакалавра, навчання для 

здобуття диплома магістра; післядипломне навчання (систематична 

перепідготовка і підвищення кваліфікації). А також  діє система 

обов’язкового навчання на конкретному підприємстві, де є  професійне 

зростання працівника. Надалі з попереднім проходженням курсу 

перепідготовки на нову посаду. В європейських країнах є програми 

професійного навчання менеджерів гостинності, підходи до професійного 

підбору абітурієнтів, працевлаштування випускників,  а також варіанти 

спеціалізації обов’язково  переглядаються кожні п’ять років. Наприклад, 

розглянемо досвід професійної підготовки майбутніх фахівців з гостинності у 

Швейцарії. Початок підготовки майбутніх фахівців для галузі індустрії 

гостинності в Європі почався ще наприкінці ХІХ ст. Варто зазначити, що 

підготовка фахівців готельного сервісу в Європі почалась у1893 р. у 

Лозаннській школі готельного господарства (Ecole hoteliere de Lausanne), яка 

на той час являла собою вищий заклад професійної освіти. Ця система 

включає п’ятимісячну практику у готелях і ресторанах. Протягом цих 

практик студент повинен здобути навички технологічної поведінки. 

Лозаннська школа взаємодіє з Департаментом міжнародного навчання, який 

був створений Швейцарською асоціацією готелів. Функція департаменту 

спрямована на забезпечення задоволення заявок на навчання і стажування, 
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що надходять з усіх країн світу. А також Швейцарії функціонують десятки 

приватних шкіл готельного менеджменту.  

Одним з відомих у світі швейцарських навчальних закладів, де 

здійснюється підготовка фахівців готельної справи, є швейцарська школа 

готельного менеджменту – SHMS (Swiss Hotel Management School). 

Випускники SHMS працюють у готелях усього світу, а деякі також уже 

відкрили власний бізнес і вступають як роботодавці. Тут навчаються 

студенти з усього світу: із Таїланду, Китаю, Іспанії, Аргентини, Колумбії, 

Південної Кореї, Індії, Австралії та інших країн світу. На сьогодні в Україні в 

готельній справі зайнято 0,1% економічно активного населення. Для 

порівняння: у Великобританії, яка за чисельністю населення майже така ж, як 

і Україна - 10,3%. В цілому ж в світі в туристично-готельному бізнесі зайнято 

більше 8% працездатного населення, а по прогнозах найближчим часом 

можна чекати 9% і більше - тобто десь близько 260 млн. чоловік. 

 Так, студенти однієї з кращих міжнародних шкіл готельного 

менеджменту у Швейцарії - Swiss Hotel Management School (SHMS) після 

першого семестру навчання проходять стажування протягом 4-6 місяців. У 

SHMS також існує програма для людей з вищою освітою, охочих поміняти 

спеціальність, - Postgraduate Diploma, де річна програма складається з 5 

місяців навчання і 4-6 місяців стажування, що дозволяє студентам отримати 

досить повну уяву про діяльність готелю і методи управління ним. Навіть 

магістерська програма MA in International Hotel an Tourism Management, яка 

працює на базі університету Дербі у Великобританії, включає 5 місяців 

академічного курсу в Coux Palace і 5 місяців стажування в будь-якій країні (в 

цей час студенти навчаються дистанційно).  

Однією із перспективних тенденцій розвитку готельного господарства 

України є орієнтація також на екологічність. Сьогодні у світі все більшої 

популярності набуває рух за охорону навколишнього середовища. 

Піклуючись про екологічну рівновагу, люди все частіше міняють свої звички 

й уподобання. Готелі теж залучені в цей процес і намагаються в міру 

можливостей відповідати поняттю “еко-готель”. Загострення проблем, 

пов’язаних з розвитком індустрії гостинності, стало поштовхом для розвитку 

еко-готелів. Що таке екологічний готель − це екологічно сертифіковане 

житло, яке має за мету поліпшення стану навколишнього середовища 

шляхом зведення до мінімуму власного негативного впливу на довкілля. Еко-

готель як інноваційна концепція гостинності має ряд особливостей, якими він 

відрізняється від звичайного в нашому розумінні готелю. Зокрема: 

залежністю від природного середовища, екологічною стійкістю, збереження 

навколишнього середовища, забезпеченням екологічної програми підготовки 

кадрів; урахуванням місцевої культури; забезпеченням економічної віддачі 

для місцевої громади та ін. Крім того, екологічні готелі повинні 

дотримуватися суворих “зелених” принципів для того, щоб їх відвідувачі 

були впевнені у тому, що вони перебували в безпечному, нетоксичному й 

енергозбережувальному житлі. Світове господарство налічує понад 226 

готелів. Еко-готель характеризується мінімальним навантаженням на 
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довкілля і базується на таких постулатах: енергоефективність, зниження 

водоспоживання, переробка та утилізація відходів, а також екологічна 

просвіта персоналу і гостей. Просуванню екологічних ідей у сфері світової 

індустрії гостинності сприяли дослідження соціологів, які показали, що люди 

згодні доплачувати за екологічну чистоту. Майже 90% опитаних заявили, що 

готові платити більше за еко-технології. Кожен третій з цих людей готовий 

платити на 12% більше. 

Як показує аналіз передового досвіду профільних вищих навчальних 

закладів за межами України, найважливішою складовою навчання є практика 

(інтернатура). Отже, актуальні питання підготовки фахівців готельного 

господарства слід вирішувати з огляду на світовий досвід. Нагальною 

проблемою практичної підготовки студентів є також відношення керівників ( 

власників) готельного бізнесу. Більшість з них не розуміють або не хочуть 

розуміти важливості стажування майбутніх спеціалістів. Заклади готельного 

бізнесу бажають отримати висококваліфікований персонал і не приймати 

участі в його підготовці. Навіть підприємства, які погодилися взяти студентів 

на стажування, недостатньо приділяють уваги молодим фахівцям. Викладачі 

навчальних закладів хочуть отримати від студентів звіт про роботу, виконану 

ними (відповідно до кваліфікаційних вимог), але, студенти не завжди можуть 

описати свою практику, тому що підприємство не часто дає можливість  

відпрацювати практичні навички.  

На мій погляд, є актуальною організація круглих столів з участю 

представників університету і представників підприємств готельного бізнесу в 

регіоні, де б учасники заходів були в змозі обговорювати і вирішувати 

проблеми  підготовки кваліфікованих кадрів для підприємств готельно-

ресторанного господарства. Важливим для процесу практичної підготовки 

студентів є також створення при навчальному закладі учбово-виробничого 

готелю еталонного зразка з  усім навчально-методичним забезпеченням. Так, 

у Київському національному торговельно-економічному університеті досвід 

роботи студенти отримують в центрі учбових тренінгових фірм (це комплекс 

змодельованих віртуальних підприємств, який включає готель, туристичну 

фірму і ресторан). Для студента практика під час навчання у закладі – це і 

можливість з’ясувати, яка робота його чекає після отримання диплома, 

перевірка його знань, можливість аналізувати свої професійні надбання, 

плани на майбутнє для реалізації своїх мрій щодо власного готельного 

бізнесу. Стажування може стати початком постійної роботи.  

Рівень обслуговування споживачів готельно-ресторанних послуг в 

Україні відповідатиме світовим стандартам лише в тому випадку, якщо кадри 

для готельної сфери готуватимуть також у відповідності зі світовими 

стандартами практичної і теоретичної підготовки майбутніх фахівців. 

Відповідно до чинного законодавства (КЗОТ України), вся внутрішня 

документація всіх без виключення суб’єктів господарювання країни (щодо 

заповнення трудових книжок, розробки і затвердження посадових (робочих) 

інструкцій, штатних розкладів, наказів по кадровій роботі, підготовці 

(перепідготовці) кадрів відповідного напряму тощо) повинна відповідати 
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двом ключовим стандартам професійно- класифікаційної сфери - 

Національному класифікаторові України ДК 003:2005 «Класифікатор 

професій» (далі - КП) і Довіднику кваліфікаційних характеристик професій 

(далі - ДКХП) з його галузевими випусками. На сьогоднішній день КП 

містить 8543 професійних найменувань робіт (професій, посад, 

спеціальностей). За період його дії 9 змінами було внесено близько 2000 

позицій, в т.ч. виключено 172 застарілих професії, введено 1345 нових 

найменувань. У КП розміщено 30 професій сфери готельного господарства і 

27 професій для ресторанного бізнесу. Серед цих професій 42 (73,7 %) 

перейшли з класифікаційної сфери радянського часу і розміщені в окремих 

вітчизняних галузевих випусках ДКХП («Житлове і комунальне 

господарство населених пунктів», «Водний транспорт» (розділ «Річковий 

транспорт») і так далі). Для відповідних професій ресторанного бізнесу 

кваліфікаційні характеристики розміщені у випуску ДКХП «Торгівля і 

громадське харчування» (№ 65). Слід мати на увазі, що в більшості випадків 

розроблені кваліфікаційні характеристики зорієнтовані на працівників 

готелів і установ харчування традиційного «радянського, пострадянського» 

рівня. На 15 нових професій відповідного напряму кваліфікаційні 

характеристики відсутні взагалі. Перед керівниками готельного бізнесу 

постає проблема розробки профільних вітчизняних професійних стандартів 

до європейського рівня кваліфікаційних вимог, завдань, обов'язків, які 

висуваються працівникам. А також виключення застарілих і введення нових 

професій профільного напряму. Нові стандарти, щодо підготовки спеціалістів 

готельного бізнесу створили великі вимоги: у кожному учбовому закладі, 

який готуватиме або вже готує фахівців готельних послуг, повинен бути 

учбово-виробничий готель еталонного зразка зі всім навчально-методичним 

забезпеченням, лабораторія-бар, учбові лабораторія-ресторан сучасні 

лінгафонні кабінети тематичного напряму, комп'ютерно- інформаційне 

забезпечення (автоматизовані системи управління готельними 

підприємствами), тощо. І в цьому питанні потрібні викладачі-фахівці і 

програма підвищення їх кваліфікації по спеціальностях. Відповідно до 

Державного стандарту ДСТУ 3739 «Положення про ведення національного 

класифікатора ДК 003 «Класифікатор професій» ініціаторами відповідних 

змін разом з центральними виконавчими органами влади можуть виступати 

об'єднання (асоціації) працедавців. Професійний підхід допоможе зробити 

таку роботу ефективнішою. Зважаючи на те, що в Україні більшість професій 

готельного бізнесу у навчальних закладах, які готуютьмайбутніх спеціалістів, 

створені декілька років тому, потрібно звернути увагу на світовий досвід. 
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УДК 808.5 

Руслана Васюра  

 

Риторика вербальної атаки і захисту 

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 ми відразу ж розуміємо один одного, а іноді не можемо 

налаштуватися на одну хвилю з 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 переважна 

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.  

Ще Аристотель визначав риторику як "здатність знаходити можливі 

способи переконання щодо кожного предмета". 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 – поводження людини, 

виявлене через мову, що є відбиттям її внутрішніх установок і переконань 

[3]. 

Стан, коли не вистачає слів, щоб гідно відповісти опоненту, виникає, 

якщо ми не маємо прийомів, методів та інструментів, необхідних для того, 
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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 йдуть у 

відповідь на різні нападки, що опонент або свідки розмови починають 

думати, що в даній ситуації вчинили б так само.  

Засоби впливу на окремого співбесідника чи на значну аудиторію 

слухацьку чи 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 Бредемайєр визначає три різновиди 

атак на конкурента, це 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 супереникові 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 [1].  

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. 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 наших 

невдач, особливо якщо воно доповнюється замовчуванням наших успіхів, 

поступово знищують нас. Під впливом усього цього негативу, і не бажаючи 

того, людина все ж таки потрапляє в зловісну хмару комплексу 

неповноцінності, поступово стає деморалізованою і розчарованою і самою 

собою і життям. Неприємно те, що саме в цій ситуації людина не знаходить 

слів, щоб захистити найцінніше і найдорожче в собі – себе саму [3]. 

Для цього слід навчитись розпізнавати свого вербального ворога, 

оцінювати його і використати такі стратегії, які найкраще застосовувати, щоб 

перемогти його. 

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 [1].  

І третій різновид атак, це міжусобиці. Відомо багато міжусобних воєн, 

наприклад, між Coca-Cola і Pepsi, між Burger King і McDonald's, а також між 

Ford и General Motors. Усе це класичні приклади компаній, що конкурують і 

ведуть боротьбу між собою роками. 

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 
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політик-оратор, який займає певну позицію і обстоює 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 будь-якої 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 вашого 

виступу. Так, в момент битви, коли аргументів не залишиться, або ви 

втратите контроль, ви зможете почати оперувати ними. Плюс до того, ви 

додасте в свій виступ більший відсоток конкретики, що безсумнівно буде вам 

на руку. Думки, які повторюються кілька разів в переконливій формі, 

перетворюються в умах слухачів в справжні, незалежно від того, наскільки 

правдива ця думка. 

Найгірша стратегія це перетворювати свій виступ в експромт. До 

виступу необхідно ретельно готуватись яким яскравим оратором би Ви не 

були. Кращий варіант – це заздалегідь продумана роль і манера поведінки, 

стратегія і репліки. Необхідно продумувати будь-які дрібниці, від 

зовнішнього вигляду до того як буде звучати Ваш голос.  

Не можна вважати, що противник буде доброзичливий і ласкавий з 

вами; в реальному житті навіть найприємніший оратор зачіпає за живе, тому 

перед будь-яким словесним змаганням потрібно готуватися саме до нечесної 

боротьби. 

Необхідно подумати які саме саркастичні репліки може відпускати ваш 

противник, за що він зможе вхопитися та заздалегідь ретельно продумати 

відповіді на ці репліки, це дозволить вам не розгубитися в запалі сутички. 

Спілкування між людьми  важливий для суспільства процес. При 

правильному підході ви можете розмовляти з ким завгодно і домагатися яких 

завгодно результатів. Для того, щоб якомога рідше потрапляти в ситуації, 

коли слова ранять нас дуже глибоко, або ви не готові до словесної атаки, слід 

мати правильні слова, правильно їх вимовити в правильний час, 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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УДК 378(477) 

Андрій Гусак  

 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ 

Провідною ідеєю Національної Доктрини розвитку освіти в Україні у 

XXI столітті від 17 квітня 2002 року (№ 347/2002) щодо модернізації вищої 

школи є підготовка кваліфікованого працівника відповідного рівня і 

профілю, конкурентноздатного на ринку праці, компетентного, 

відповідального, який вільно володіє своєю професією та орієнтується в 

суміжних галузях діяльності, здатного до ефективної роботи зі спеціальності 

на рівні світових стандартів, готового до постійного професійного зростання, 

соціальної і професійної мобільності [5, с. 3-9]. 

Перетворення вищої освіти в Україні проходить на тлі складних 

суспільно-економічних процесів, які ускладнюють реформування і задають 

певні тенденції у розвитку всього освітнього простору.  

На думку О.Попової, у ньому будуть поглиблюватися: а) глобалізація 

освіти, яка відбиває цілісність, організованість освітньої системи; б) 

подальше входження в світовий освітній простір; в) реорганізація освіти з 

урахуванням її етнічного компонента, з орієнтацією на інтереси регіону; г) 

гуманізація освітнього простору, в тому числі через гуманітаризацію освіти, 

через практичне оволодіння гуманістичною методологією; д) 

фундаменталізація освіти та її інформатизація, що обумовлюється 

парадигмальними змінами науки на рубежі ХХ-ХХІ століть, її спрямованістю 

на перехід у міждисциплінарну стадію; розширенням інформаційного поля та 

комп’ютеризацією освіти, педагогічного моніторингу; е) диверсифікація 

освітньої системи на всіх рівнях і в усіх ланках, що виявляється підставою 

для прояву різного роду новацій; є) інтеграція на всіх рівнях і в усіх 

компонентах педагогічних систем; ж) комерціалізація освіти, перетворення її 

на сферу реалізації освітніх послуг відповідно до освітніх потреб населення; 

з) демократизація освіти» [7, с.60]. 

Реалізація загальнодержавних програм здійснюється завдяки 

оволодінню професією, яка, як певний вид діяльності, вимагає відповідної 

підготовки.  

До базових понять професійної підготовки майбутніх 

спеціалістіввідносяться такі поняття, як: «підготовка», «професійна 

підготовка», «загально-професійна підготовка», «фахова підготовка», 

«психолого-педагогічна підготовка», «спеціальна підготовка», «технологічна 

підготовка», «методична підготовка», «практична підготовка». 

Професійна підготовка спеціаліста - це процес здобуття професійної 

освіти з окремого напряму його підготовки, у результаті якого формуються 

загальнопрофесійні та фахові компетенції. 

У структурі професійної підготовки фахівця чільне місце займає 

загальнопрофесійна підготовка, яка передбачає засвоєння навчальної 

професійно-орієнтованої інформації та є базовою щодо фахової підготовки. В 
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свою чергу, фахова підготовка включає спеціальну, технологічну та 

практичну підготовки. 

Спеціальна фахова підготовка передбачає формування теоретико- 

методологічних знань та вчень, що визначають основні сфери професійної 

діяльності фахівця. Найчастіше це відбувається у вигляді засвоєння 

фундаментальних дисциплін, які визначають певну професію. 

Технологічна фахова підготовка позв’язана з формуванням 

процесуальних аспектів реалізації професійних функцій фахівця. Вона 

реалізовується в освоєнні певних методик, технологій, тренінгів, вправлянь 

тощо. 

Практична фахова підготовка передбачає формування прикладних 

компетенцій, які забезпечують трудову діяльність майбутнього спеціаліста за 

окремою спеціальністю. Це найчастіше відбувається у формі виконання 

практичних завдань, різного роду практик, стажувань тощо. 

Цілісна структура підготовки фахівця, представлена на рисунку 1. 

 
Рис.1 Модель підготовки спеціаліста у ВНЗ 

Підготовка майбутнього спеціаліста до професійної діяльності - 

складна проблема сьогодення і об'єкт багатьох наукових досліджень у 

філософії, психології, педагогіці. У сучасній теорії та практиці вітчизняної та 

зарубіжної педагогічної освіти накопичені значні наукові напрацювання, які 

можуть слугувати основою для удосконалення різних аспектів професійної 

підготовки майбутніх спеціалістів. 

Проблеми професійної підготовки розглядали сучасні педагоги- 

науковці: О.Абдуліна, Л.Ахмедзянова, Е.Белозерцева, І.Богданова, 

Н.Боритко, В.Володько, М.Волошкіної, Ф.Гоноболіна, С.Гончаренко, 

Р.Гуревич, Т.Ільїної, М.Євтух, С.Єлканова, В.Кан-Калик, Е.Карпова, Н.Кічук, 

В.Крутецький, Ю.Кулюткіна, З.Курлянд, В.Лозова, З.Меретукової, 

А.Мойсеюк, Н.Ничкало, О.Падалка, Г.Панченко, О.Пєхота, Л.Пуховська, 

Підготовка спеціаліста

професіна

загально професійна фахова професійна

спеціальна фахова

технологічна фахова

практична фахова

науковасвітоглідна
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М.Сметанський, С.Сисоєва, Л.Спіріна, Г.Сухобська, Н.Тализіна, Г.Троцко, 

М.Фрумкіна, Р.Хмелюк, О.Цокур, Н.Шайденко, М.Ярмаченка та ін. 

Європейські вимоги до підготовки майбутнього спеціаліста, якості їх 

професійних кваліфікацій і компетенцій, професійне вдосконалення 

педагогів - перебувають на сьогодні у центрі уваги країн-членів 

Європейського Союзу.  

Проаналізуємо структурні складові дидактичної підготовки за різними 

науковцями. 

Таблиця 1 

Структурні складові дидактичної підготовки за різними авторами 

Науковець Структурні компоненти дидактичної підготовки 

Л.Клінберг [1] дидактичне проектування, організація дидактичного 

процесу, дидактичний аналіз 

В.Якунін [9] формування цілей, інформаційне забезпечення навчання, 

прогнозування, прийняття рішень, організація виконання, 

спілкування, контроль і оцінка результатів, корекція 

навчальної діяльності 

Л.Подимова  

[4, с.22-27] 

формування цілей, організація сприйняття та осмислення 

нового матеріалу, організація закріплення та застосування 

знань на практиці - поточний контроль та регулювання, 

отримання зворотнього зв’язку 

Ю.Кулюткін  

[3], 

Г.Сухобська [8] 

конструювання предметного змісту діяльності, 

конструювання форм взаємовідносин у навчальній 

діяльності 

В.Подзолков [6, 

с. 73-75] 

дидактичні знання, ставлення до дидактичних знань, 

дидактичні погляди, уявлення, інтереси, дидактична 

спрямованість мислення, вміння та навички по здійсненню 

навчальної діяльності 

Л.Колодкіна, 

Е.Кузьміна, 

М.Боброва [2] 

система дидактичних знань, система дидактичних умінь та 

навичок, досвід оцінно-емоційного ставлення до 

дидактичної діяльності 

 

Проблема розгляду використання компетентісного підходу до 

організації підготовки майбутнього спеціаліста та визначення комплексу 

необхідних професійних кваліфікацій, умінь і компетенцій, які будуть 

актуальними в умовах динамічних перетворень усіх сфер життя 

європейського суспільства на сьогодні є дуже важливою. 
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УДК 81ʹ243:378 

Людмила Гусак  

 

КРИТЕРІЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО 

АСОЦІАТИВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Підготовка студентів - майбутніх учителів до асоціативного навчання 

іноземних мов молодших школярів передбачає, насамперед, формування 

готовності. Готовність до асоціативного навчання іноземних мов молодших 

школярів є узагальненим результатом процесу підготовки у визначеному 

аспекті. Вона проявляється у позитивному ставленні до своєї педагогічної 

діяльності; адекватності до вимог діяльності; професійних рисах характеру, 

здібностей, темпераменту, мотивації; необхідних знань, умінь, навичок; 

стійких професійно важливих особливостей сприймання, уваги, мислення, 

емоційних і вольових процесів. 

Враховуючи результати проведеного теоретичного аналізу поняття, ми 

вважаємо, що «готовність студента до професійно-педагогічної діяльності» - 

це важлива інтегрована якість і стійка особистісна характеристика 

майбутнього вчителя, що виявляється у його здатності здійснювати 

ефективну педагогічну діяльність і є результатом процесу професійної 

підготовки вчителів у ВНЗ. 

Аналіз перерахованих підходів до визначення критеріїв переконує в 

тому, що всі вони тією чи іншою мірою відображають ефективність та якість 

процесу, який вивчається, пов’язані з раціональним вирішенням виховних 

завдань, показують залежність результату від часу, вказують на відповідність 

результату меті підготовки спеціаліста. Виходячи з вищевикладеного, 
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враховуючи специфіку досліджуваного об’єкта, можна стверджувати, що 

готовність майбутніх учителів (студентів) до асоціативного навчання 

іноземних мов у початковій школі, як складова загальної готовності до 

професійної діяльності, містить чотири основні компоненти: мотиваційно- 

ціннісний, когнітивний, процесуальний і рефлексійно-результативний. 

Відповідно до предмета нашого дослідження зауважимо, що виокремлення 

готовності майбутніх учителів до асоціативного навчання іноземних мов 

молодших школярів у структурі загальної професійно-педагогічної 

готовності є умовними через їх взаємопроникнення і взаємозумовленість, 

абстрактними, теоретично пристосованими для розв’язання завдань 

дослідження. Виключення будь-якого з компонентів веде до зниження якості 

професійно-педагогічної діяльності. Очевидно, що кожний з перерахованих 

компонентів готовності містить загальні для професійно-педагогічної 

готовності елементи, проте нас цікавлять специфічні елементи, характерні 

для майбутньої організації студентом навчально-пізнавальної діяльності 

молодших школярів на засадах асоціативності. Кожному з них відповідають 

визначені характеристики. У сукупності вони характеризують підготовку 

майбутніх вчителів до здійснення асоціативного навчання іноземних мов 

молодших школярів, яке можна і необхідно цілеспрямовано організовувати, 

скерувати, досягаючи при цьому необхідних результатів. 

Необхідною і найважливішою передумовою визначення ефективності 

підготовки майбутніх учителів іноземної мови початкових класів є 

обґрунтування відповідних критеріїв, показників та рівнів сформованості їх 

готовності до впровадження асоціативного навчання молодших школярів. 

Означені вище положення обумовили необхідність визначення 

критеріїв і показників готовності студентів до асоціативного навчання 

іноземних мов . Саме на їх основі ми зможемо забезпечити діагностично-

прогностичний характер підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

асоціативного навчання іноземних мов молодших школярів. 

Обґрунтуванню критеріїв та показників оцінки ефективності різних 

педагогічних явищ, систем і процесів із філософських, психологічних та 

педагогічних позицій присвячено спеціальні дослідження [2, с. 359;3;4; 5; 7]. 

Вивчення питання про критерії в педагогічних і психолого-

педагогічних дослідженнях показало наявність декількох основних підходів 

до їхнього розуміння. У використанні понять «критерій» та «показник» в 

основу було покладено їх тлумачення в енциклопедичній і спеціальній 

літературі. Критерій виражає мірило для визначення, оцінки предмета або 

явища, ознаку, взяту за основу класифікації, за якою відбувається оцінка, 

порівняння педагогічних явищ, процесів. 

Якісна сформованість, ступінь вияву критерію виражається в 

конкретних показниках. Критерій за своїм обсягом є ширшим поняттям, ніж 

показник, а останній характеризується рядом ознак. Показник, який є 

компонентом критерію, служить типовим та конкретним виявом сутності 

якостей процесу чи явища, що підлягає вивченню. Водночас, пріоритет 
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належить тим показникам, які характеризують виявлення якості, насамперед, 

у діяльності, поведінці, вчинках [1, с.57-71]. 

Варто також відзначити, що у ряді наукових праць використано різні 

оригінальні підходи до визначення критеріїв і показників оцінки та рівнів 

ефективності підготовки студентів до різних видів практичної діяльності. 

Проте вивчення літератури показує, що єдиних та всебічно обґрунтованих 

рекомендацій щодо обґрунтування даних дослідницьких позицій у 

педагогічних дослідженнях ще не вироблено. Вибір критеріїв і показників 

готовності, насамперед, тісно пов’язаний із тими компонентами, які 

дослідники визначають у структурі готовності. Це спонукає нас до 

здійснення самостійної процедури їх розробки. 

У виділенні й обґрунтуванні критеріїв сформованості готовності 

майбутніх учителів початкової школи до асоціативного навчання іноземних 

мов молодших школярів ми виходили з таких базових положень: 

— критерії сформованості готовності мають бути тісно пов’язані з 

метою формування готовності майбутніх учителів до асоціативного навчання 

іноземних мов ; 

— критерії повинні відображати основні закономірності формування 

особистості майбутніх учителів до асоціативного навчання іноземних мов ; 

— сукупність критеріїв повинна відображати як процесуальні, так і 

результативні аспекти ефективності підготовки майбутніх учителів до 

асоціативного навчання іноземних мов ; 

— за допомогою критеріїв повинні встановлюватися зв’язки між всіма 

компонентами досліджуваної системи; 

— критерії як засіб оцінки сформованості готовності мають бути тісно 

пов’язані та відповідати сутності та структурі готовності майбутніх учителів 

початкової школи до асоціативного навчання іноземних мов молодших 

школярів; 

— якісні показники повинні виступати в єдності з кількісними, 

зокрема, кожен із компонентів готовності може бути представлений і якісно 

(наприклад, зміст засвоєних знань), і кількісно (об’єм засвоєних знань, рівень 

їх засвоєння тощо). 

Нами виокремлено критерії та показники, за якими визначаються рівні 

сформованості мотиваційно-ціннісного, когнітивного, процесуального і 

рефлексивно-результативного компонентів готовності майбутніх фахівців 

іноземної мови початкової школи до асоціативного навчання іноземної мови 

молодших школярів, як необхідного теоретичного підґрунтя для дослідження 

ефективності підготовки майбутніх фахівців до викладання іноземної мови в 

початковій школі. 

Здійснене теоретичне обґрунтування критеріїв готовності майбутніх 

учителів початкової школи до асоціативного навчання іноземних мов 

молодших школярів було покладено в основу діагностичної роботи на етапах 

констатувального та формувального експериментів. 
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УДК 378(477) 

Тарас Гусак  

 

КОМПЕТЕНТНІЙСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ 

В організації сучасної системи освіти та підготовки спеціалістів 

використовується значна кількість підходів. Серед них найбільш 

поширеними є системний, міждисциплінарний, діяльнісний, комплексний, 

особистісно-орієнтований, особистісно-діяльнісний. Вказані підходи 

методологічно обґрунтовані з позицій філософії, психології та педагогіки і 

широко представлені в науково-педагогічній літературі. 

Порівняно недавно отримали визнання - ситуаційний, контекстний, 

поліпарадигмальний, інформаційний, ергономічний та ін. До цієї групи 

відносять також і компетентісний підхід. Поштовхом до його розробки стали 

праці Жака Делора та матеріали Інституту освіти Ради Європи. Кожний з 

підходів має право на існування, оскільки пропонує певний спосіб чи шлях 

розв’язання досліджуваної проблеми. У сфері підготовки фахівця 

надзвичайно важливим є застосування компетентнісного підходу, оскільки 

він зорієнтовує викладацьку діяльність педагога та навчально-пізнавальну 

діяльність студента на формування професійних компетенцій як передумов 

розв’язання професійних функцій спеціалістів певного профілю. 

Необхідність застосування компетентнісного підходу у європейському 

освітньому просторі зумовлена процесами інтеграції та глобалізації світової 

економіки; стандартизацією європейської освіти на засадах Болонської 

угоди; переходом до інформаційного суспільства, де основною одиницею 

виміру соціально-економічного життя є вміння оперувати та застосовувати 

інформацію, а не просто володіти нею. Такий підхід обумовлюється зміною 

інноваційної освітньої парадигми  включення в підготовку фахівця 
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сукупності переконань, цінностей, соціальних компетенцій тощо. Істотним, 

як зазначає І. Зимня, є й той факт, що універсалізація перетворень у галузі 

освіти, забезпечення студентської й викладацької мобільності, міжнародне 

визнання ступенів, уведення освітніх кредитів, - все це передбачає також 

певну термінологічну уніфікацію. Це стосується й поняття компетентності [2, 

с. 9]. Включення компетентнісного підходу до стандартизації змісту освітніх 

галузей є, на думку багатьох міжнародних експертів, одним із ключових 

моментів розроблення стандартів освіти [3]. 

Відправним моментом розробки компетентнісного підходу у 

вітчизняній педагогічній науці стали праці відомих психологів В. Давидова, 

П. Гальперіна, В. Шадрікова, П. Ерднієва, І. Якіманської. Орієнтація на 

засвоєння узагальнених знань, умінь і способів діяльності була основою 

розвивальних моделей навчання представлених ними. На сьогодні, 

компетентнісний підхід до організації вищої освіти є одним із найбільш 

перспективних. Він вимагає відходу від традиційних когнітивних орієнтацій 

вищої освіти, її методів і технологій. На сучасному етапі компетентісний 

підхід ліг в основу модернізації всієї європейської системи вищої освіти. 

Питання втілення компетентнісного підходу висвітлено у нормативних 

документах у галузі розвитку вищої вітчизняної освіти, зокрема: 

Національній доктрині розвитку освіти, Концепції розвитку освіти до 2010 

року, Програмі розвитку освіти в Україні 2006-2010 років, Постановах 

Кабінету Міністрів України «Забезпечення якості вищої освіти  важлива 

умова інноваційного розвитку держави і суспільства» (2007 р.), «Вища освіта 

України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи» (2008 р.); 

наказах МОН України «Про затвердження плану дій щодо забезпечення 

якості вищої освіти України та інтеграції у європейське світове 

співтовариство на період до 2010 року» (№ 612, 2007), «Про запровадження у 

вищих навчальних закладах Європейської кредитно-трансферної системи» 

(№943 2009р.) та інших. Проблемі компетентнісного підходу присвячені 

праці багатьох науковців країн-учасниць Болонського процесу, зокрема: 

В.Байденко, В.Болотова, А.Гребнєва, Э.Зеер, І.Зимньої, Т.Ісаєва, A.Павлова, 

В.Рябова, Н.Селезньова, В.Серікова, Э.Симанюк, Ю.Татур, Ю.Фролова, 

А.Хуторского, В.Шадрикова, W.Hutmacher, R.White та ін; і в працях 

українських науковців, таких як: Н.Бібік, Л.Ващенко, О.Локшина, О.Овчарук, 

Л.Паращенко, О.Пометун, С.Раков, О.Савченко та ін. 

Досліджуючи актуальність компетентнісного підходу щодо підготовки 

фахівця, С.Хазова виділяє притаманні йому особливості, що є важливими для 

розвитку сучасної системи освіти. На її думку, до них відносяться такі: 

загальна, соціальна та особистісна значущість знань, умінь, навичок, якостей 

та способів продуктивної діяльності; чітке визначення цілей професійно- 

особистісного удосконалення, які виражені у поведінкових та оцінювальних 

термінах; виявлення певних компетенцій, які також є цілями розвитку 

особистості; формування компетенцій як сукупності смислових орієнтацій, 

які ґрунтуються на осягненні національної та загальнолюдської культури; 

наявність чіткої системи критеріїв виміру, які можна обробляти за 
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допомогою статистичних методів; надання педагогічної підтримки 

особистості, яка формується, та створення для неї «зони успіху»; 

індивідуалізація програми вибору стратегії для досягнення мети; створення 

ситуацій для комплексної перевірки умінь практичного застосування знань та 

надбання цінного життєвого досвіду; інтегративна характеристика 

особистості, що пов’язана з її здатністю удосконалювати наявні знання, 

уміння та способи діяльності в процесі соціалізації та накопичення досвіду 

життєдіяльності [0]. 

І.Бургун актуалізує компетентнісний підхід, здійснюючи його 

порівняння з традиційним. Автор вказує, що особливість компетентнісного 

підходу полягає в зміщенні акценту з нагромадження нормативно визначених 

знань, умінь та навичок до формування й розвитку в учнів здатності 

практично діяти, застосовувати індивідуальні техніки й досвід успішних дій 

у ситуаціях професійної діяльності та соціальної практики. При 

традиційному й компетентнісному навчанні кінцевим результатом освіти є 

розвиток певних особистісних якостей, але різниця полягає в шляхах 

формування цих якостей. Якщо в основі традиційного підходу лежить 

досягнення результатів за рахунок набуття необхідних знань, то в 

компетентнісному  отримання досвіду самостійного розв’язання проблем. 

Компетентнісний підхід не заперечує ролі знань, умінь та навичок, а 

зосереджує увагу на готовності учня використовувати отримані знання для 

розв’язання проблем, що виникають у реальному житті [1]. 

С.Ісаєнко та О. Ільїна пишуть, що у найбільш загальному значенні 

наявні трактування компетентнісного підходу дозволяють розуміти його як 

оцінку підготовленості фахівця певного освітньо-кваліфікаційного рівня до 

професійної діяльності на основі наявності у нього визначених стандартами 

компетенцій [4]. 

О.Пометун трактує компетентнісний підхід як формування загальної 

компетентності людини, що є сукупністю ключових компетентностей, як 

інтегрованої характеристики особистості, яка має сформуватися в процесі 

навчання і містити знання, вміння, ставлення, досвід діяльності й поведінкові 

моделі особистості [5, с.8]. 

В дефініції компетентністного підходу Н. Бібік виділяє дві 

методологічно важливі складові: «компетенція» і «компетентність». При 

цьому компетенція  питання, в яких людина добре обізнана, володіє 

пізнанням та досвідом; компетентність - володіння відповідними знаннями і 

здібностями, які дають людині змогу ґрунтовно судити про певну сферу й 

ефективно в ній діяти. 

Отже, розкриття сутності компетентнісного підходу можливо зробити 

шляхом аналізу понять «компетенція» / «компетентність». Науковий аналіз 

засвідчує складність, неоднозначність і багатомірність трактування як самих 

понять «компетенція» і «компетентність», так і заснованого на них підходу 

до процесу і результату освіти. У сучасній науково-педагогічній літературі 

трактування понять «компетентність» і «компетенція» суттєво відрізняються. 

file:///C:/Users/користувач/Downloads/Збірник_конференції_8_22%20%20%20%20%20%20(1).docx%23bookmark528
file:///C:/Users/користувач/Downloads/Збірник_конференції_8_22%20%20%20%20%20%20(1).docx%23bookmark528
file:///C:/Users/користувач/Downloads/Збірник_конференції_8_22%20%20%20%20%20%20(1).docx%23bookmark137
file:///C:/Users/користувач/Downloads/Збірник_конференції_8_22%20%20%20%20%20%20(1).docx%23bookmark137
file:///C:/Users/користувач/Downloads/Збірник_конференції_8_22%20%20%20%20%20%20(1).docx%23bookmark241
file:///C:/Users/користувач/Downloads/Збірник_конференції_8_22%20%20%20%20%20%20(1).docx%23bookmark241
file:///C:/Users/користувач/Downloads/Збірник_конференції_8_22%20%20%20%20%20%20(1).docx%23bookmark415
file:///C:/Users/користувач/Downloads/Збірник_конференції_8_22%20%20%20%20%20%20(1).docx%23bookmark415
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Компетентність - це здатність фахівця реалізовувати отримані 

компетенції, здатність до розв’язання певного виду діяльності сукупністю 

певних професійних компетенцій. 

Компетенція  це наявність можливості виконання завдання, 

компетентність  це здатність його виконання. Компетенція носить 

професійно-функціональний характер, а компетентність забезпечує 

функціональну реалізацію певного виду діяльності. В руслі нашої проблеми 

професійна компетентність майбутнього учителя початкової школи при 

викладанні іноземної мови носить асоціативно-креативний характер. 

У нашому трактуванні компетенцій і компетентностей 

компетентнісний підхід передбачає підготовку фахівця як процесу 

формування компетентностей, що дозволяє реалізовувати професійні функції 

фахівця. Він включає в себе діяльнісний та системний підходи. Діяльнісний 

підхід дозволяє виділити компонентну складову підготовки фахівця, а 

системний - забезпечити цілісне та послідовне (етапне) функціонування 

структури цієї підготовки. 

Оскільки, поняття компетентність історично сформувалось як ознака, 

що вказує на рівень професійної підготовки спеціаліста, а компетентісний 

підхід до професійної підготовки є домінуючим у європейському освітньому 

просторі, то в контексті нашого дослідження постає потреба дослідити 

поняття професійної компетентності як готовності до професійної діяльності 

майбутніх учителів та його структури. Вирішенню цього питання 

присвячений наступно параграф нашого дослідження. 

Список використаних джерел: 

1. Бургун І.В. Актуальність упровадження компетентнісного підходу в 

освітню практику. URL: http://www.nbu.gov.ua. 

2. Врублевская Е.С. Индивидуализация содержания самостоятельной 

работы студентов как фактор развития их профессиональной 

компетентности: дис. канд.пед.наук: 13.00.08. Магнитогор.гос.ун-т.- 

Челябинск, 2002. 185 с. 

3. Голубєва М.О. Визначення ключових компетентностей майбутніх 

учителів: європейський досвід URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/Ped/2008_84/03_golybeva_mo.p

df. 

4. Ісаєнко С.А. Компетенція і компетентність фахівця у контексті 

його професіоналізму URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvnau_ppf/2011_159_4/11isa.pdf. 

5. Пометун O. I. Дискусія українських педагогів навколо питань 

запровадження компетентнісного підходу в українській освіті. 

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 

перспективи. Бібліотека з освітньої політики. К.: К.І.С., 2004. 112 с. 

Хазова С. А. Показатели конкурентноспособности как критерии 

профессиональной компетентности специалистов по физической культуре и 

спорте. URL: http://www.adygnet.ru/konfer/konfifk2006/soob/3/3Hazova.htm. 

 

http://www.nbu.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/Ped/2008_84/03_golybeva_mo.p
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/Ped/2008_84/03_golybeva_mo.p
http://www.nbuv.gov.ua/portal/
http://www.adygnet.ru/konfer/konfifk2006/soob/3/3Hazova.htm


114 
 

УДК316-057.21:005.95 

Валентина Любчук 

 

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЧИННИК ПІДГОТОВКИ 

СПЕЦІАЛІСТА-СОЦІОЛОГА. 

Динамічний розвиток сучасного суспільства вимагає швидкого 

реагування на виникаючі ризики. Без планування власної навчальної та 

професійної діяльності складно уявити успішну особистість. Останні 

виклики показують необхідність пошуку оптимальних шляхів та засобів, які 

могли б забезпечити виконання поставлених завдань та уникнення стресових 

ситуацій та професійного вигорання. 

Огляд останніх публікацій показує актуальність тайм-менеджменту як 

у виробничій діяльності, та і в інших галузях людської життєдіяльності, 

зокрема в освіті проблеми тайм-менеджменту актуалізуються в контексті 

управління установою освіти (Назимко О.), організації особистого тайм-

менеджменту (Закусило Т., Месюра В.), застосування тайм-менеджменту у 

самостійній роботі студентів (Лялюк О., Лялюк А., Поліщук О.) та ін. 

Сучасна система вищої освіти за останні три роки була змушена 

реагувати на суспільні виклики, пов’язані із пандемією COVID-19 та війною 

в Україні. Необхідні були механізми запровадження дистанційного навчання 

із збереженням якості викладання. Окрім цього, постали проблеми із 

самоорганізацією студентів, оскільки значна частина навчального матеріалу 

мала бути засвоєна студентами самостійно. Тому необхідність планування 

власного часу є на сьогодні одним із пріоритетних завдань, на нашу думку, 

як для викладачів, так і для студентів. 

Мета публікації полягає у з’ясуванні впливу тайм-менеджменту у 

підготовці соціологів. 

Потрібно зазначити, що є різні визначення поняття тайм-менеджмент. 

На нашу думку, тайм-менеджмент є науковим підходом, що передбачає 

організацію часу і підвищення ефективності від його використання. Є два 

важливих правила, яких варто дотримуватися щоб досягнути бажаних 

результатів: 1) складати список важливих справ; 2) вміти розставляти 

пріоритети важливості. Спеціалісти по тайм-менеджменту виділяють 7 його 

основних принципів, орієнтація на які теж дозволить чітко спланувати свій 

день та вирішити поставлені завдання: 

1) плануйте свої дії; 

2) формуйте бажаний результат у конкретні цілі та завдання; 

3) фіксуйте ваш план дій; 

4) розставляйте пріоритети; 

5) фокусуйтеся на головному; 

6) аналізуйте свій досвід і створюйте свої правила тайм-

менеджменту; 

7) плануйте відпочинок [1] 
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З огляду на вище перелічені принципи, основний акцент на чітке 

визначення завдань, обов’язкову їх фіксацію та розподіл на важливе та менш 

важливе. 

Для того щоб застосувати технологію тайм-менеджменту, необхідно 

ознайомитися із його методами. Вибір методів, на наш погляд, повинен 

здійснюватися студентом, виходячи із його особистісних характеристик та 

можливостей у застосуванні. Є методи, як спрямовані на виокремлення 

справді глобальних та важливих завдань (система Франкліна Б., принцип 

Парето П., метод «з’їжте жабу на сніданок»), або методи, в основі яких 

розставляння пріоритетів (АБВ-аналіз, метод «Слона»), є інші методи, 

наприклад, метод «Помідор», що передбачає робити невеликі перерви між 

виконанням справ (25 хвилин роботи та 5 хвилин – перерва) та інші [2, С. 19] 

Для ефективної діяльності студентів, на нашу думку, важливими є два 

моменти: 1) вміння та бажання студента організувати свій час, оскільки 

багато студентів навчаються та працюють одночасно; 2) сприяння вузів у 

організації начального процесу, зокрема це може проявлятися у формуванні 

індивідуальної траєкторії навчання студентів. 

Перший момент, безумовно, стосується особистості кожного студента, 

його бажання та можливостей у засвоєнні програми навчання, отриманні 

знань, умінь та навичок. Другий момент складніший і залежить, значною 

мірою, від умов того чи іншого вишу. Зокрема, у Волинському 

національному університеті імені Лесі Українки розроблено відповідне 

Положення про індивідуальну траєкторію навчання студентів, в якому 

зазначено, що індивідуальна траєкторія навчання враховує особистісний 

потенціал студентів, їхні бажання, мотивацію, інтереси. Така траєкторія може 

бути реалізована через індивідуальний навчальний план, в якому зазначають 

види робіт та строки виконання [3]. Тому, якщо студент дотримується усіх 

вимог, на наш погляд, це дозволить йому ефективно спланувати свій час та 

оптимально засвоїти навчальний матеріал. 

У контексті підготовки саме спеціалістів- соціологів є деяка специфіка. 

Зокрема для обрання методів тайм-менеджменту важливим є врахування 

становлення саме фахівця з соціології. Виробничі практики та публікації 

вимагають самостійного проведення або участі студентів у соціологічних 

дослідженнях, які вимагають теж чіткого планування, кожен етап є 

визначеним та послідовним. Це теж необхідно враховувати студентам та 

вишу у надання якісних освітніх послуг.  

Підсумовуючи, зазначимо, що тайм-менеджмент справді є важливим 

для формування навчальної діяльності студентів. Він залежить як від 

зовнішніх чинників, так і внутрішніх. Його ефективність зростає при обранні 

методу, що підходить конкретному студенту та його можливостям. Водночас 

виші теж пропонують своє бачення навчальної діяльності студентів, зокрема 

через формування індивідуальної траєкторії навчання. Наскільки тайм-

менеджмент може бути ефективним у навчанні студентів-соціологів потребує 

додаткових науко-дослідницьких розвідок. 

Список використаних джерел: 



116 
 

1. Тайм-менеджмент URL:https://bigenergy.com.ua/fnansi/dloviy-

svt/1454-tajm-menedzhment--7-golovnix-principiv-upravlinnya-chasom.html 

2. Лялюк О., Лялюк А., Поліщук О. Використання студентами тайм-

менеджменту під час самостійного навчання в університетів. Педагогіка 

безпеки. Том 5. 2020. № 1. С. 18-25 

3. Положення про порядок формування індивідуальної траєкторії 

навчання студентів Волинського національного університету імені Лесі 
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УДК 9.1 

Роман П’єх  

викладач рисунку і живопису Тернопільського фахового коледжу 

 

ЗАКОНИ КОМПОЗИЦІЇ, ПРОПОРЦІЙНОСТІ І ГАРМОНІЇ 

В основі закону композиції і пропорційності лежить філософія 

гармонії. У навколишньому світі все пристосовано для спільного 

співіснування. Все зайве, надлишкове поступово іде, а недостатнє поступово 

розвивається, досягаючи деякого тимчасового рівноваги – гармонії. У таких 

випадках говорять про доцентрових (об'єднавчих) і відцентрових 

(роз'єднувальних) процесах.  

У давньогрецькій філософії ідеалом гармонії (від грец. – стрункість, 

домірність) була космічна система з її абсолютним порядком і 

організованістю. синонімами слова «гармонія» є стиль, краса, щаслива сім'я, 

успішна організація, музичні співзвуччя. 

Знання засобів і якостей основ композиції, їх закономірностей – основа 

професійної підготовки, фундамент успішної творчої діяльності дизайнера. 

Композиція (лат. compositio – з’єднання частин, приведення їх до порядку) – 

це організація, розміщення і зв'язок різнорідних елементів художньої форми, 

що надають витвору єдності та цілісності. 

Виділення головного в композиції пов’язане з особливістю зорового 

сприйняття людини, яка фіксує свою увагу, насамперед, на сильному 

подразнику. Це може бути рух, світлові ефекти, або зміна умов освітлення, 

контрастів тощо. 

 В середині XIX ст. економісти Ф. Бастіа (Франція) і Г.Ч. Кері (США) 

створили теорію гармонії інтересів, в якій капіталізм зображувався як 

гармонійне суспільство, засноване на наданні різними класами взаємних 

послуг. Гармонія передбачає наявність сукупності елементів, процесів і їх 

співвідносність (пропорційність 

Всі закономірності побудови композиції підпорядковані головному 

закону – закону гармонії форми та змісту. 

Роль композиції – систематизація та організація. 

Художні засоби композиції: 

https://bigenergy.com.ua/fnansi/dloviy-svt/1454-tajm-menedzhment--7-golovnix-principiv-upravlinnya-chasom.html
https://bigenergy.com.ua/fnansi/dloviy-svt/1454-tajm-menedzhment--7-golovnix-principiv-upravlinnya-chasom.html
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/202102/Polozhennia_poriadok_formuvannia_indyvidualnoi_traiektorii.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/202102/Polozhennia_poriadok_formuvannia_indyvidualnoi_traiektorii.pdf
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- симетрія (грец. symmetria – співрозмірність) – простий і ясний 

засіб композиції. Симетрія – це строго закономірне розміщення однакових 

частин форми відносно осі чи площини, що проходить через центр фігур. 

Симетрія легко сприймається, забезпечує порядок і різноманіття; 

- асиметрія – зорова рівновага нерівних елементів композиції. 

Обов’язковими є вісь рівноваги і збалансованість композиції. Асиметрична 

композиція пропонує динамічну систему, активну ритмічну організацію 

композиції, засновану на контрастах і рівновазі; 

- статика (грец. statike) – стан спокою чи рівноваги. Геометрична 

правильність сприймається як статичність; 

- динаміка (грец. dynamikos – сильний) – стан руху, хід розвитку, 

зміни, дії. Діагональна композиція, контрасти надають формі активності, 

динаміки; 

- пропорції – взаємозв’язок частин і цілого, виступають у вигляді 

різноманітних математичних відношень. Пропорції – організація порядку 

елементів на основі певного співвідношення розмірів; 

- контраст – порушення закономірностей по відношенню до 

сусіднього елемента, особлива помітність протилежного; 

- ритм (грец. rhythmos – течія) – рух; засіб утворення композиції, 

надання їй звучання. Найхарактернішим прикладом ритмічної побудови 

зображення є численні зразки класичних орнаментів. Ритм завжди був і є 

сьогодні у всіх видах мистецтва, в усі часи. Мистецтво Давньої Греції, добре 

усвідомивши явище ритму і симетрії, стало більш важливим у порівнянні з 

мистецтвом Єгипту. Зображення людини в більш звичних позах, у більш 

активних рухах дозволило давньогрецьким художникам через різнобічні 

ритми досягти дуже виразних композицій. Певний ритм ми бачимо в 

розписах ваз, ритмічно побудовані живописні композиції класичного періоду 

Греції. В епоху Відродження ритм вважався одним з головних завдань 

композиції. 

- фактура – характер поверхні. Фактура, як і форма, розмір, колір є 

орієнтиром в навколишньому світі. Легко знайти різницю в фактурі, але 

досить нелегко дати їй словесне описання. Для цього необхідні образні 

порівняння, метафори. Сприйняття фактури проходить на чуттєвому рівні; 

- колір – виконує комунікативну функцію (виділення, вирізнення, 

об’єднання, розділення та інші дії кольорової організації). Він несе не лише 

об’єктивне інформаційне навантаження, але й «враховує» суб’єктивні умови, 

національну специфіку об’єкта, що створюється 

Оскільки людині властиво шукати порядок, систему, єдність у всьому, 

їй доступне і сприйняття закінченості композиції. В композиції не повинно 

бути чогось зайвого чи чогось не вистачати. Кожен її елемент має право на 

своє місце серед інших компонентів. Всі елементи композиції мають бути 

узгоджені між собою, підпорядковані головному і кожен по-своєму сприяти 

його домінуванню. 

Чіткість і простота рішення сприяють легкості сприйняття. 

Почуття міри – першооснова гармонії композиції. 
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Гармонія – це природний еволюційний процес, що відбувається на всіх 

рівнях світової цивілізації: держав, галузей, організацій, сім'ї і навіть однієї 

людини. 

Гармонію слід розглядати тільки суб'єктивно (гармонія для кого, для 

чого). Гармонізація елементів організації для отримання прибутку істотно 

відрізняється від гармонізації елементів для комфортної роботи персоналу і 

т.д. Якщо конкретна мета не поставлена, то гармонізація все одно йде для 

якоїсь неформальної мети. Гармонізацію зупинити не можна.  

Закон композиції і пропорціональності звучить так: кожна матеріальна 

система прагне зберегти у своїй структурі всі необхідні елементи 

(композицію), що знаходяться в заданій співвідносності або заданому 

підпорядкуванні (пропорції). 

Свідома реалізація закону композиції і пропорційності в організації 

вимагає обов'язкового використання набору принципів планування, 

координації та повноти. 

 Закон гармонії – один з основних законів природи. В природі панує 

гармонія. Гармонія – це з'єднання компонентів об'єкта в єдине органічне ціле.  

Всі закони природного світу забезпечують зрештою реалізацію закону 

гармонії.  

Кожна складна система прагне до гармонії - станом, коли композиція і 

пропорції оптимальні. Говорячи про композицію, маємо на увазі 

співвідношення і взаємне розташування частин досліджуваного цілого.  

Пропорційність – це кількісне співвідношення, відповідність з чим-

небудь Пропорційність часто розуміється як відповідність. Закон композиції і 

пропорційності в найбільш явній формі застосовується в архітектурі і 

мистецтві.  

Художник, працюючи над картиною, прагне до гармонії, 

використовуючи відомі прийоми, наприклад, «правило золотого перетину». 

В економіці використання закону допомагає вирішувати проблеми 

планування, виробництва, розподілу, обліку, стимулювання та ін. Хороший 

менеджер через досягнення композиції і пропорційності прагне створити 

гармонійне підприємство. 

 У щоденній діяльності ми спостерігаємо це загальне прагнення до 

гармонії У природі все гармонійно: все, що не працює на вищу мету, 

відсікається; все, що надмірно, поступово відмирає, досягаючи оптимальної 

композиції і пропорційності. Невідповідність між частинами, елементами 

системи називається диспропорцією. Диспропорції знижують ефективність 

організації та сприяють її руйнуванню. 
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Надія Пушкар 

 

РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ 

ЗАСОБАМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Головною метою реформування освіти в Україні є забезпечення її 

якості. Освіта націлена на розвиток у здобувачів педагогічних спеціальностей 

компетентностей, які необхідні для успішної самореалізації. Кожен педагог в 

сучасному світі  має бути поінформованим, вміти аналізувати, висловлювати 

та  доказово захищати власну думку, робити узагальнення різноманітної 

інформації, давати оцінку певним явищам. Одним із чинників забезпечення 

якості початкової ланки загальної середньої освіти в Україні є підготовка 

майбутніх педагогічних кадрів, які зможуть ефективно впроваджувати нові 

ідеї в практику сучасної  української школи. Всі розумові процеси вчителя 

супроводжує мислення як психологічний процес. Одним із  шляхів 

формування професійної компетентності сучасного вчителя, який має 

свободу творчості та постійно розвивається самостійно, є критичне 

мислення. Учителю в процесі професійної діяльності дуже часто доводиться 

вирішувати нетипові проблеми, які вимагають критичного мислення для їх 

оцінки з різних позицій та прийняття правильного і виваженого рішення. 

Вважаємо, що проблема формування критичного мислення у здобувачів 

педагогічної освіти на даному етапі її розвитку є надзвичайно актуальною.  

Цьому питанню присвячені роботизарубіжних вчених Д. Брунера, Дж. 

Брауса, М. Ванштейна, О. Клейнос, Ю. Кулюткіна, Дж. Чері,  Д. Халперн, Р. 

Пола та інших. Серед вітчизняних вчених вагомий внесок зробили Г. Костюк, 

Т. Олійник, О. Пометун, С. Терно, О. Тягло, М. Шеремет та інші. 

«Критичне мислення – це спосіб мислення, який допомагає 

орієнтуватися в інформаційному середовищі для пізнання себе і світу» [ 2 ]. 

Бєлкіна-Ковальчук О. В. розглядає критичне мислення як «один із 

шляхів формування професійної компетентності студентів педагогічних 

спеціальностей» [1, с. 100]. 

На думку О. Пометун, вчені  «під критичним мисленням розуміють 

особливий тип, спосіб мислення, який поєднує: процеси аналізу, 

синтезування та обґрунтованої оцінки достовірності / цінності інформації; 

здатність людини визначати проблеми, знаходити їх причини і передбачати 

наслідки, формулювати альтернативні гіпотези їх розв’язання; генерувати чи 

змінювати свою позицію на основі фактів і аргументів; ухвалювати зважені 

рішення – чому довіряти та що робити далі» [4, с. 8].  

О. Тягло наголошує на тому, що «виховання критичного мислення 

потрібно вводити у викладання будьякої академічної дисципліни, тим самим 

підвищуючи ефективність засвоєння не тільки критичного мислення, а й 

відповідної дисципліни, осучаснюючи освітній процес загалом» [5, с 245]. 

Ми поставили за мету розглянути можливості розвитку критичного 

мислення у студентів  фахового педагогічного коледжу в процесі вивчення 

педагогічної навчальної дисципліни. 
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«Феномен критичного мислення потрібно вивчати і осмислювати як  

один з суттєвих  елементів складніших утворень – мислення вищого порядку, 

сукупності серцевинних для праці вмінь [5, с. 240]. 

Критичне мислення дає можливість особистості керувати своїм 

розумом, що є дуже важливим у житті та професійній діяльності. Ознаками 

студента, який мислить критично, є незалежність мислення, активність, 

допитливість, компетентність, уміння дискутувати, увага до думок  інших, 

самокритичність. 

 Співпраця студента та викладача під час освоєння педагогічної 

навчальної дисципліни може стати одним  із важливих варіантів розвитку 

критичного мислення, яке розглядається науковцями як «складний процес, 

який починається із залучення інформації, її критичного осмислення та 

закінчується прийняттям рішення»[1, с. 103]. 

Важливим на нашу думку для майбутнього фахівця є розуміння ним  

мети  вивчення навчальної дисципліни, усвідомлення її місця в практичній 

діяльності. Завдання викладача полягає в посиленні мотивації  кожного 

здобувача педагогічної освіти до вивчення певної  педагогічної дисципліни 

як важливої складової ефективного освітнього процесу та в майбутній 

професійній діяльності. Педагогу варто мати в арсеналі «набір розумових 

стратегій і операцій, опанування яких передбачає вільне використання 

людиною мисленнєвих операцій високого рівня»[ 4, с. 9]. 

Викладач педагогічних дисциплін постійно створює креативне освітнє 

середовище з використанням інформаційно-комунікативних технологій, 

впроваджує мультимедійні засоби, продумує методику ведення занять, 

спрямовуючи студентів на розвиток критичного мислення. Це позитивно 

впливає на саморозвиток компетентної особистості, здатної до ефективної 

комунікації в професійній діяльності та в соціокультурному середовищі, яка 

здатна шукати, аналізувати, оцінювати, творити в ім’я майбутнього. 

Навчальні заняття включають  етапи актуалізації знань, осмислення 

нового матеріалу та рефлексії. 

Під час проведення лекційних занять викладач не лише надає 

інформацію, використовуючи різні  сучасні засоби навчання, а проводить 

обговорення окремих питань, спрямованих на осмислення студентами змісту 

поточної чи попередньої теми. Поставлені проблемніпитання  та пошук 

відповідей на них сприяють розвитку критичного мислення. Викладач може 

скористатися різними методичними прийомами. Розвитку творчих 

здібностей, уяви, вмінню нестандартно мислити сприятиме застосування 

прийому «синкан», який дозволяє у великому обсязі інформації відібрати 

основну та в стислій формі її відтворити в новій інтерпретації. Розвитку 

вищого мислення сприяє прийом « мозкового штурму», який включає етапи: 

організаційний, визначення проблеми, мозковий штурм, групування, оцінка, 

відбір, дії. Він заснований на принципах різноманітності ідей, толерантності 

та включення значної кількості учасників. Цей прийом допомагає знаходити 

нові рішення через виявлення індивідуальних здібностей кожного, спонукає 

до розвитку. «Мозковий штурм» вважається успішним, якщо народжується 
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кілька ідей, що визначають можливий шлях вирішення проблеми. Стратегія 

«асоціативний кущ» сприяє підвищенню інформаційної та мотиваційної 

складових на основі набутих знань. На етапі осмислення нового матеріалу 

доречним буде упровадження стратегії  «фішбоун» (зображення схеми у 

вигляді риби). Вона включає проблему(голова), причини виникнення 

(«верхні кістки»), факти, що підтверджують причини («нижні кістки»), 

висновки(«хвіст»). Ця стратегія допомагає  «встановити причинно-наслідкові 

зв’язки та зробити правильні висновки» [3, с.135]. 

Упровадження прийому «постановка студентами запитань» щодо 

опрацьованої теми, сприяє активізації розумової діяльності та розвитку 

критичного мислення. Він може бути застосований на різних етапах заняття. 

Викладачу варто спонукати студентів до постановки запитань, що 

потребують відповідей на вищих рівнях розумового розвитку. Ефективним є 

прийом «пошук та аналіз інформації Інтернету». Викладач пропонує 

здобувачам освітніх послуг знайти відповідну інформацію,  проаналізувати її 

та висловити власну думку на поставлене питання. 

Важливим етапом заняття є процес рефлексії. Доречно використати  

«діаграму Венна» ( кілька кіл з записами, що частково  накладаються одне на 

одне для визначення подібності та відмінності), що дає змогу коректувати 

власні дії та міркування. Студенти, оцінюючи зміст наданої інформації, 

форми  роботи, власну участь та активність, висловлюючи пропозиції, 

розвивають критичне мислення. 

На семінарських заняттях обговорюють певні питання теми. Для 

обміну думками із запропонованої для вирішення проблеми викладач може 

організувати дискусію, яка розвиває не лише критичне мислення, активність, 

здатність висловлювати думку, а й спонукає до продуктивного мислення, 

застосування набутих знань та умінь. Запорукою успішної дискусії є така її 

послідовність: введення студентів в проблему, конкретизація завдань, 

обговорення, підведення підсумків. Продуктивність дискусії  багато в чому 

залежить від того, наскільки студенти володіють необхідною інформацією 

для формування певної точки зору та обґрунтування її. Наприклад, під час 

вивченні теми «Педагогічні технології в початковій школі» можна 

обговорити окремі питання (Які на вашу думку педагогічні технології будуть 

найефективнішими в навчанні першокласників? Чому ? Які педагогічні 

технології  ви застосували б для розвитку комунікативних навичок дітей? Як 

саме? Чи згідні ви з тим, що навчальна гра є ефективною в освіті молодших 

школярів? Обґрунтуйте свою думку). 

Під час проведення практичних занять ефективною є не тільки 

індивідуальна, але й командна робота. Працюючи в команді, студенти 

обмінюються інформацією, ідеями, обговорюють протилежні думки, 

висловлюють погляди на певну проблему, роблять висновки та пропозиції. 

Заслуговує на увагу залучення здобувачів педагогічної освіти до проєктної 

діяльності. Наприклад,  під час вивчення теми «Особистість учителя Нової 

української школи» студенти виконують груповий творчий проєкт «Я – 

успішний майбутній учитель». Він включає визначення проблеми, 
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постановку мети та планування кінцевого проєктного продукту ( власна 

модель учителя НУШ), підбір  джерел інформації, розподіл обов’язків в 

групі, проведення теоретичних та практичних досліджень, узагальнення 

зібраних матеріалів та презентацію проєктного продукту перед  групою, 

наголошуючи на тому, як працювали та який результат отримали. Розвитку 

критичного мислення також сприяє  обговорення представлених моделей 

різними підгрупами (Чи вдалим є  запропонований проєктний продукт? 

Чому? Наскільки ефективною була презентація?).  Важливим є самоаналіз    

участі в проєкті (Що вдалося найкраще? Що дала участь у проєкті для 

кожного? Які були труднощі? Що змінили б, якби виконували проєкт вдруге? 

На яку тему хотіли б виконати проєкт в майбутньому? Чому? Що приваблює 

вас в проєктній діяльності?). Обмін думками, пошук шляхів вирішення 

проблеми через проєктну діяльність та досягнення поставлених цілей сприяє 

розвитку критичного мислення. Студенти не лише демонструють знання, 

розуміння та застосування, але й аналізують, синтезують та ь оцінку, 

здійснюючи мисленнєві операції високого рівня. 

Ефективні стратегії можна запропонувати здобувачам педагогічної 

освіти для самостійного опрацювання питань та запису основного.Прийом 

«читання з позначками» дозволить здобувачам педагогічної освіти виділяти 

знайому, незнайому,  суперечливу та недостатню інформацію, роблячи на 

полях відповідні позначки. Це сприяє кращому засвоєнню матеріалу, дає 

поштовх до поглиблення та розширення знань,  будить думку, розвиває 

мислення. 

На думку вчених критичне мислення є основою наукового мислення. 

Освоюючи педагогічну дисципліну, студенти беруть участь в науково- 

дослідній роботі. Отримані результати відображають у своїх перших 

наукових доробках,  якими діляться з присутніми, виступаючи на науково- 

практичних конференціях. Наприклад, в КЗВО «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради щороку проводиться науково- практична 

студентська конференція «Волинська весна: перші паростки науки».  Це 

своєрідний старт у подальші наукові дослідження, розвиток педагогічних 

компетентностей майбутніх учителів, які будуть творити Нову українську 

школу.  

Важливим є зворотний зв’язок із здобувачами педагогічної  освіти під 

час обговорення проведеного заняття. Це надає їм можливість  на основі 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії дати оцінку та висловити власну думку  щодо  

його ефективності, запропонувати шляхи подальшого удосконалення 

співпраці . Аналіз результатів проведеного анкетування серед студентів щодо 

викладання навчальної дисципліни після її повного освоєння, яке 

запроваджене в КЗВО  «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, допомагає викладачу у пошуку ефективніших прийомів, методів і форм 

роботи, які б сприяли розвитку критичного мислення,  що, безперечно, 

сприяє формуванню загальних і професійних компетентностей у майбутніх 

фахівців .  
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Отже, рівень сформованості критичного мислення у здобувача 

педагогічної освіти розкриває ставлення особистості до освітнього процесу, 

його світосприйняття, світоспілкування, в значній мірі впливає на його 

діяльність і життя в перспективі. Викладач  навчальної дисципліни, 

спрямовуючи студентів на розвиток критичного мислення, вносить свою 

вагому частку у підготовку високопрофесійного фахівця, який працюватиме 

на майбутнє України. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

Проблеми і перспективи вивчення розвитку інформаційної 

діяльності та соціальних комунікацій  

 

УДК 004.7 

Валерій Голотюк, Юрій Каун 

 

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ ПРОДУКТОВОГО 

МАГАЗИНУ 

Вступ. Економіка України переживає кризу, пов’язану з військовою 

агресією московії та наслідками пандемії SARS2-Covid19. В таких умовах 

змінюється рівень реалізації промислових товарів та послуг, рівень 

споживання продовольчих і непродовольчих товарів, структура їх 

споживання.  

На споживчому ринку особливий інтерес становлять основні товари 

споживчого кошика – м’ясні, молочні, бакалійні товари та товари першої 

необхідності.  

Без використання комп’ютерної мережі неможлива діяльність 

практично будь-якого підприємства. Процес модернізації мережі 

перманентний і актуальний, бо забезпечує своєчасне виявлення недоліків 

мережі та їх усунення. 

Метою дослідження є аналіз особливостей створення мережі 

продуктового магазину. 

Основний зміст і результати роботи.  

На роздрібну торгівлю впливають багато факторів: політична та 

економічна ситуація в світі, дохід споживачів, розвиток технологій. Тому 

тренди в роздрібній торгівлі постійно змінюються.  

Продуктові магазини - це магазини біля дому, "продукти в пішій 

доступності". Споживач має великий вибір серед представлених торгових 

точок в залежності від власних уподобань. 

Оператори ринку уповільнили темпи розвитку і відкривають в Україні 

все менше і менше магазинів. Це пов'язано з різними факторами: починаючи 

з економічною кризою, і закінчуючи низькою купівельною спроможністю 

українців. Через ринок невеликі магазини поряд з будинком в Україні 

реалізуються в основному продукти харчування та інші товари першої 

необхідності. Моніторинг ринку продуктових магазинів в Україні дозволив 

скласти його товарну структуру, в якій переважають такі продукти, як: 

 м'ясо і м'ясні вироби; 

 молочні продукти; 

 хлібобулочні вироби; 

 цукор. 

 рослинні жири; 

 овочі; 

 яйця; 

 риба і рибопродукти; 
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 фрукти і ягоди; 

Хоча можуть бути і спеціалізовані магазини для певних груп товарів. 

Магазин крокової доступності наповнюється асортиментом продуктів 

першої необхідності, що зазвичай людина хоче купити після роботи. Ці 

торгові точки найчастіше відвідуються пенсіонерами і домогосподарками. 

Основною перевагою цих закладів, що розташовані в спальних районах 

міста, є близькість до будинку та продаваність товарів. 

Хоча можуть бути і спеціалізовані магазини для певних груп товарів. 

Війна зруйнувала логістичні ланцюжки від виробників до споживачів. 

Розбомблено та згоріло багато виробництв, складів, заблоковані морські 

шляхи експорту та імпорту товарів, різко змінився склад покупців (одні 

виїхали за кордон, інші перемістились з території бойових дій). Тому 

змінився асортимент товарів і з’явились диспропорції: одні види товарів 

стали дефіцитом, інших надлишок.  

Для невеликого продовольчого магазину до 100 кв. м. список 

першочергового обладнання може виглядати так: 

 Стелажі, прилавки і вітрини.  

 Касові апарати та обладнання для продавця. 

 Відеоспостереження. 

 Обладнання для власника (адміністратора) 

 Морозильні камери і холодильники. 

 Кондиціонер. 

На кожному робочому місці має бути блок безперебійного живлення 

(ББЖ, UPS) - автоматичний пристрій, що дозволяє підключеному 

комп’ютерному обладнанню деякий час (як правило – 5-15 хв) працювати від 

акумуляторів ББЖ при зникненні електричного струму або при відхиленні 

його параметрів від допустимих норм. 

Також необхідне ПЗ для каси, складу, ціноутворення, роботи з 

постачальниками, операційні системи, драйвера, антивірусні програми.  

Фізично локальна мережа будується через безпровідний зв’язок за 

технологією Wi-Fi для зменшення капітальних витрат.  

Периферійне обладнання під’єднується за допомогою USB – 

інтерфейсу.  

Для підключення до Інтернету використовується роутер 

(маршрутизатор, router)  мережевий пристрій, який дозволяє підключати 

локальну мережу до Інтернету через виділену лінію або модем (ADSL 

модем)  мережевий пристрій, який дозволяє підключати локальну мережу 

до Інтернету через звичайну телефонну лінію та одночасно користуватися 

телефоном і Інтернетом. На модемі/роутері по замовчуванню ввімкнутий 

DHCP-сервер. 

Економічні умови звели процес модернізації до простого ремонту 

техніки, заміни на рівнозначні, забезпечення стабільної роботи мережі та 

покращення систем відеонагляду і фіксації в зв’язку з випадками 

мародерства. 
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Висновки. В дослідженні наведені фактори впливу на ринок 

продуктових магазинів, характеристики темпів розвитку ринку, основні 

товари споживчого кошика, особливості створення мережі продуктового 

магазину. В дослідженні наведені особливості модернізації мережі 

продуктового магазину в межах збереження необхідних властивостей. Також 

були вказані фактори впливу на процес модернізації мережі магазину. 

 

УДК 004.91:378 

Галина Герасимчук, Оксана Ляшенко 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ 

ДОКУМЕНТООБІГУ В УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

У світлі сучасних перетворень управління закладом вищої освіти 

опановує новий соціокультурний простір, що характеризується 

інноваційністю та інтеграційністю. Він не просто кардинально змінює форми, 

методи управління, реалії взаємин суб’єктів навчального процесу, він 

потребує принципового оновлення сутності найважливіших понять і 

категорій управлінської діяльності, систем документообігу в організації 

навчального процесу в закладах освіти. Відтак, це обумовлює необхідність 

проведення активного пошуку і використання комп'ютерних інноваційних 

інформаційних технологій.  

Разом з тим, сьогодні процеси інформатизації освіти пов’язані з її 

цифровізацією. Згідно Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства 

України на 2018-2020 роки «Цифровізація» - насичення фізичного світу 

електронно-цифровими пристроями, засобами, системами та налагодження 

електронно-комунікаційного обміну між ними, що фактично уможливлює 

інтегральну взаємодію віртуального та фізичного, тобто створює 

кіберфізичний простір [1]. Основною метою цифровізації є досягнення 

цифрової трансформації існуючих та створенні нових галузей економіки, а 

також трансформації сфер життєдіяльності у нові більш ефективні та сучасні. 

При цьому, усе більшого поширення набувають мобільні, адаптивні та інші 

види цифрових пристроїв. Аналіз розвитку таких технологій дозволяє вести 

мову про те, що водночас, відбуваються певні видозміни і в управлінській 

діяльності. 

Однією з найважливіших умов успішного функціонування будь-якого 

закладу вищої освіти є ефективний обмін інформаційними потоками між 

підрозділами університету, тобто наявність системи якісного документообігу 

та автоматизованих систем збирання й обробки даних. У цей час, незважаючи 

на досить сучасну обчислювальну базу, що мають більшість університетів і 

деканатів ЗВО, процеси інформаційного обміну застарілі й не оптимальні, 

або повністю відсутні. Працівникам деканатів доводиться виконувати 

величезний обсяг рутинної роботи з обліку й обробки зростаючих обсягів 

даних. Визначені процедури виконуються з метою забезпечення якісного 

навчання, звітності, надання інформації в різні підрозділи ЗВО (фінансово-

економічне управління, відділ кадрів, приймальна комісія й ін) для прийняття 
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якісних рішень, щодо процесу навчання та його корекції. В цих умовах, вся 

інформація  подається в різних форматах при відсутності єдиної системи 

інформаційних  стандартів освіти.  

Необхідність впровадження інформаційно-довідкової системи (ІДС) 

документообігу та збору й обробки даних навчальних деканатів, що 

автоматизує їх основні функції, у цей час не викликає сумнівів ні в 

адміністрації, ні в співробітників підрозділів і служб ЗВО. Однак, очевидно, 

що час локальних версій систем (наприклад, у масштабах факультету) 

пройшов, і мова йде про створення повно функціональних інтегрованих ІДС, 

що дозволяють отримати обмін інформацією між всіма підрозділами закладу 

(деканати, кафедри факультетів, бухгалтерія, приймальна комісія, відділ 

кадрів й ін.).  

Для підвищення ефективності, якості та прозорості вищої освіти в 

Україн 5 травня 2021 року, Рада виконавчих директорів Світового банку 

затвердила проєкт «Удосконалення вищої освіти в Україні заради 

результатів». З-поміж 4 компонентів презентовані також ключові завдання 

для цифровізації вищої освіти, зокрема: 

 Модернізація інформаційно-аналітичної системи вищої освіти; 

 Запровадження Національного онлайн-опитування студентів і 

Єдиної електронної системи конкурсного державного фінансування наукових 

досліджень і розробок закладів вищої освіти; 

 запуск і удосконалення цифрових рішень освітніх вимірювань 

навчальних досягнень; 

 цифрова інфраструктура для організації навчання в закладах вищої 

освіти для забезпечення безперервності освітнього процесу за допомогою 

технологій дистанційного навчання, розробки та запуску електронних систем 

управління навчанням [2]. 

На сьогодні для досягнення цілей щодо цифровізації Луцького 

національного технічного університету ми опрацювали величезний масив 

даних, документів, запитів та звітності, яку структурні відділи подають до 

департаментів освіти або інших органів, а також які взаємодіють в середині 

університетської системи обміну інформацією. Проаналізували основні 

процеси та документи, які зараз ведуться в паперовому вигляді, на 

доцільність їх проведення на сьогодні та можливість спрощення через 

реалізацію в електронному вигляді через автоматизовану систему управління 

(АСУ) (рис.1).  

 
Рис. 1 – Головне вікно АСУ ВНЗ Луцького національного технічного 

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P171050
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P171050


128 
 

університету 

Для забезпечення реалізації використовується АСУ ВНЗ Науково-

дослідного інституту прикладних інформаційних технологій. Зокрема, 

встановлено автоматизовану систему «Деканат», що є основною частиною 

системи АСУ і виконує головні функції з автоматизації адміністративних та 

навчально-методичних процесів. Така впроваджена АСУ під потреби 

Луцького національного технічного університету дозволить автоматизовано 

вести облік та здійснювати управління студентським контингентом і 

професорсько-викладацьким складом. Зокрема, в системі: 

 формуються навчальні плани (в т.ч. індивідуальні); 

 розподіляються навантаження по кафедрах; 

 готуються екзаменаційні відомості; 

 формуються зведені дані щодо проведення і результатів сесії; 

 створюються відповідні звіти, за допомогою АС «Конструктор 

звітів»; 

 дані про результати іспитів автоматично вносяться в особисті 

справи; 

 формуються дані для друку відомостей, звітів та додатків до 

диплому; 

 розклад занять; 

 електронний журнал успішності. 

Отже, застосування нових інформаційних технологій дозволить 

вирішити завдання цифровізації управління закладом на якісно новому рівні, 

забезпечить інформаційну підтримку прийняття рішень з урахуванням 

мережних інформаційних технологій, власне на базі електронного 

документообігу, автоматизованої обробки і відображення даних, а також  на 

платформі сучасних інструментальних програмних засобів.  
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Дмитро Дьомін, Олена Бундак 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА МОЖЛИВОСТІ 

ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ 

Пригадуючи міф про титана Прометея, який всупереч волі Зевса  

поцупив вогонь зі священної гори Олімп та подарував його людям, 

зустрінемо згадку про «запалювальне скло». За допомогою цього скла з 

гірського кришталю, древні греки не тільки запалювали вогонь від сонячних 

променів, жерці святилища Бога лікування Асклепія в Еподові припікали ним 
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поранення [1]. А ще задовго до подій грецької історії, десь близько 2000 року 

до н.е. перші лінзи з гірського кришталю та кварцу виготовлялись у 

древньому Єгипті та Месопотамії.  

Проте дійсно масове застосування оптичних лінз розпочалось із 

винаходу та практичного застосування перших окулярів. Цей стрибок стався 

1286 року в Італії [2]. Того ж самого року англійський вчений Роберт Бекон 

здійснює опис прототипу зорової труби вже з двома лінзами [3]. Пройшло ще 

майже триста п’ятдесят років, і голландські оптики Ханс Ліпперсгей, Захарій 

Янсен та Яків Мециус  у 1608 році  незалежно один від одного створили  

першу зорову трубу. Вдосконалюючи винахід голландців, Галілео Галілей 

сконструював перший бінокль – дві скріплені зорові труби. Майже одночасно 

з Галілеєм було розроблено зорову трубу «Кеплеровської системи». У 1665 

році її вдосконалив монах  Ширль, під’єднавши до труби дві додаткові лінзи. 

Зовнішню, яка обернута до об’єкту, він назвав об’єктивом, а зовнішню, 

обернуту до спостерігача, – окуляром [4].  

Починаючи від XVII століття, вдосконалений винахід знайшов широке 

застосування перш за все на флоті та в арміях різних держав. Користуючись 

зоровими трубами або біноклями, можна було  швидше,  ніж «неозброєним» 

оком, побачити загрозу, спостерігати за нею ще з більшої відстані, заздалегідь 

оцінювати ризики та будувати захист. Це приклад того, як перші наукові 

досягнення практично сприяли розширенню оптичної зони безпекового 

комфорту. Пройшло ще майже 150 років, і винайшли цілий оптичний прилад 

прикладного застосування – фотоапарат. Ще сто років наукових пошуків та 

експериментів – і з’явились передумови розробки справжньої системи 

відеоспостереження (Сlosed Circuit Television). 

Громадянин США, інженер та вчений В.К.Зворикін, у 1923 році подав 

заявку на телебачення, яке ґрунтується повністю на електронному принципі.  

А вже в 1931 році він створив першу у світі передавальну електронну трубку 

з мозаїчним фотокатодом, яку назвав іконоскопом [5]. Першим об’єктом 

телепередачі зображення став 103-поверховий хмарочос Емпайр Стейт 

Білдінг, що в Нью-Йорку. За допомогою передавача потужністю 2,5 кВт 

здійснили передачу відеосигналу з іконоскопу на відстань у 100 кілометрів. 

Сигнал було прийнято на кінескоп конструкції професора Б. Розинга, що 

знаходився в будівлі RCA (Radio Corporation of America).  

Таким чином, 1932 рік вважається початком ери телебачення [6]. 

Початком ери оптико-електронних систем (відеоспостереження) прийнято 

вважати 1941 рік. Цього року фахівці німецької компанії Siemens на чолі з 

головним спеціалістом Вальтером Брухтом (Walter Bruch)завершили розробку 

та практично застосували  «замкнену систему телебачення» (CCTV) [7]. 

Творення та розвиток системи відеоспостереження).  

Як вже було зазначено вище, починаючи із зорової труби, основні 

досягнення першочергово застосовувались у тих сферах діяльності людей, які 

так чи інакше впливали на посилення безпеки життєвого простору. Тому для 

ознайомлення з найбільш показовими досягненнями щодо можливостей 

оптико-електронних приладів та систем варто звернути увагу на космос 
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(космічна оптична розвідка), авіацію (розвідувальні безпілотні апарати, 

сучасна броньована техніка, та громадська безпека).  

Насамперед, варто зазначити, що всі оптико-електронні прилади 

можуть створюватися для роботи в ультрафіолетовому діапазоні 

випромінювання, видимому діапазоні (1=0,38-0,76 мкм) та діапазоні 

інфрачервоних променів (1=0,76-14 мкм) [8]. Основним недоліком ОЕС, які 

працюють у видимому діапазоні випромінювання є природні перешкоди: 

туман, сніг, дощ та хмари. Тому їх застосування ефективне на висотах вище 

10 кілометрів, а ось ті, що працюють у діапазоні інфрачервоних променів, 

ефективні на будь-яких висотах.  

Тепер перейдемо до прикладів можливостей ОЕС з космічних висот, які, 

до речі,  для розвідувальних супутників починаються від 600 кілометрів над 

землею. З липня 1963 року американці розпочали запуски супутників КН-7 з 

роздільною здатністю 0,4 метри. Потім, у 1967-1984 роках, літали КН-8, які 

дозволяли отримувати знімки з роздільною здатністю 0,3 метри. Наприкінці 

1980-х років почали експлуатуватися вдосконалені супутники серії КН-

11(масою близько 14 тон). Вони працюють у інфрачервоній частині спектру 

випромінювання та дозволяють бачити об’єкти розміром 15 сантиметрів [9], 

за деякими іншими джерелами – щонайменше 10 сантиметрів з висоти 680 

кілометрів. Необхідно також зазначити, що спостереження з космосу за 

допомогою ОЕС характеризується так званою властивістю надзвичайної 

видимості. Так, дно з борту морського судна «проглядається» за допомогою 

приладів на глибину до 70 метрів, а із супутників – до 200 метрів; при цьому  

видно і об’єкти, що знаходяться на шельфі [10].  

На сьогодні найбільша роздільна здатність, яку забезпечують 

комерційні супутники, становить близько 25-30 сантиметрів. Проте ця межа 

пов’язана не з технічними, а із законодавчими обмеженнями щодо публікації 

знімків певної роздільної здатності [11]. Варто зазначити, що такі дрібниці 

розвідувальні супутники за допомогою ОЕС можуть розглядати у смузі до 

100 кілометрів. А об’єкти до 1 метра – у смузі до 1000 кілометрів.  

Останнім часом широке застосування отримали супутники 

дистанційного зондування землі (ДЗЗ) з ОЕС надвисокої роздільної здатності. 

Сучасні супутники цього класу стали основним джерелом інформації з 

космічного простору про різні об’єкти на поверхні землі і не тільки [12]. Так, 

наприклад, американський оператор ДЗЗ DigitalGlobe має у власному 

розпорядженні супутник ДЗЗ WorldView-3 із розпізнавальною здатністю 30 

см. Ця компанія має дозвіл від уряду США на продаж супутникових знімків із 

розпізнавальною здатністю до 40 см [13].  

Тепер про можливості ОЕС в авіації. На відомому сучасному 

безпілотному літальному апараті (БпЛА)  Bayraktar TB2 встановлено 

стабілізовану ОЕС Wescam CMX-15D. З висоти польоту в 6 кілометрів за 

ідеальних умов (ступеня освітленості, атмосферних перешкод, застосування 

маскування) БпЛА здатен побачити (виявити) ціль типу «танк» на відстані до 

80 кілометрів. А з відстані у 20 кілометрів його ОЕС дозволяє роздивитись, 

чи є, наприклад, у кабіні автомобіля водій [14].  
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Наведемо приклад щодо можливостей ОЕС, які застосовуються на 

бронетехніці. Ізраїльська компанія  Nir-Or повідомила про завершення 

поставок до армії нової відеосистеми (ОЕС), яка працює за схемою 

багатовимірної ситуаційної поінформованості. Система дозволяє не лише 

бачити все, що відбувається навкруги об’єкта (танка, БМП таке інше), вона 

запам’ятовує події, зіставляє отриману візуальну інформацію з чинною, аби 

визначити наступні вірогідні події. В комплексі з певним озброєнням об’єкту 

це дозволяє знешкоджувати частину загроз без прямої участі членів екіпажу 

[15].  

Не можна залишити поза увагою можливості використання ОЕС в 

системі громадської безпеки. Тут безумовним лідером є Китайська Народна 

Республіка. У 2015 році в КНР стартував загальнодержавний проект 

тотального відеоконтролю. До 2022 року мережа камер єдиної системи 

відеонагляду нараховувала, за деякими даними, майже 1 мільйон камер. 

Разом із загальнонаціональною базою персональних даних, включно з 

програмою штучного інтелекту щодо розпізнавання обличчя (face recognition), 

весь комплекс має майже необмежені можливості у сфері забезпечення 

громадської безпеки. Як зауважив  Мэн Цзяньчжу́ (Mèng Jiànzhù, колишній 

міністр громадської безпеки КНР): «Штучний інтелект здатен виконувати 

завдання з точністю та швидкістю, недосяжною для людей. Ці технології 

дозволять здійснити прорив в галузі запобігання злочинам, точності та 

ефективності соціального управління». За його словами, за допомогою 

системи розпізнавання обличчя, машинного навчання, аналізу надвеликих за 

обсягом  баз даних вже можливо робити достовірні прогнози щодо ймовірних 

злочинів, передбачати, запобігати  та перешкоджати здійсненню тяжких 

злочинів, головним чином, - терористичних атак і соціальних заворушень, 

знаходити потенційні джерела нестабільності [16].  

 Отож, на інформаційній базі, створеній за рахунок роботи ОЕС та 

елементів штучного інтелекту, в деяких містах держави ще від 2009 року 

запроваджено пілотні проекти «системи соціального кредиту». Відповідно до 

звіту China’s National Public Credit Information Center , у 2018 році  за 

підсумками цих проектів у ряді провінцій Китаю 23 мільйонам громадян було 

відмовлено в придбанні квитка на літак або потяг через низький соціальний 

рейтинг [17].   

З огляду на наведені приклади, можна впевнено сказати, що той, хто  

сьогодні має достатню кількість передових оптико-електронних систем, 

поєднаних з програмними конструкціями штучного інтелекту, у всіх сферах 

державного життя стає безумовним лідером у глобалізованій спільноті 

держав. 
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РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

Поштовхом до появи і розвитку цифрової економіки послужило широке 

розповсюдження кишенькових комп'ютерів, мобільних телефонів, цифрових 

камер, супутникової навігації, вбудованих датчиків, хмарних обчислень і ін. 

Термін «цифрова економіка» вперше спожив Дон Тапськотт в однойменній 

книзі, в якій він описував як поява і використання інтернету змінить 

технологію ведення бізнесу. Проте цифрова економіка має на увазі під собою 

не тільки онлайн процеси і транзакції, але і перетворення в цифровий вигляд 

практично всіх аспектів ділового спілкування. Так, наприклад, цифрова 

економіка породила появу цифрових валют і онлайн - гаманців. 
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Країнами з розвиненою цифровою економікою є країни Європи 

(Великобританія, Німеччина і ін.), Китай. 

У Україні на державному рівні про цифрову економіку заговорили 

тільки в 2016 році. Тоді було прийнято стратегічний напрям розвитку 

цифрової економіки.  

Цифрова економіка включає наступні ключові компоненти (технічні 

характеристики): 

 технологічна інфраструктура – апаратне забезпечення, програмне 

забезпечення і мережі зв'язку; 

 цифрові процеси – процеси, що забезпечують успішне ведення 

бізнесу; 

 електронна комерція – продаж товарів за допомогою мережі 

Інтернет. 

Цифрова економіка припускає перехід на віртуальні товари, тобто 

виключення проблем з сировиною, транспортуванням і зберіганням. Також 

важливою особливістю є використання електронної валюти, наприклад, 

биткойн (криптовалюта, не підтримувана центральним банком або урядом 

якої-небудь країни). 

Цифрова економіка включає наступні основоположні елементи (кейси 

застосування): е-коммерция, електронні банки, електронні платежі, реклама в 

мережі Інтернет, електронна валюта. Найбільш розвинений на сьогоднішній 

день є е-коммерция, тобто покупка/продаж різних товарів через інтернет. 

На сьогодні, найактуальнішими напрямами електронного бізнесу в 

Україні є: онлайн продаж товарів і послуг (65 млрд грн.), онлайн реклама і в 

цілому інтернет-маркетинг (9,5 млрд. грн.), оплата товарів онлайн (2,6 млрд. 

грн.) і доставка куплених онлайн товарів (0,8 млрд грн). Про популярність 

інтернет - покупок і мобільного банкинга свідчить і рейтинг 

найпопулярніших сайтів по відвідуваності в Україні: якщо перша трійка в 

останніх пару років залишається незмінною - Google.com, Youtube.com і 

Facebook.com, то 4 місце в серпні 2021 року вперше зайняв інтернет-магазин 

«Rozetka» (10584,9 тыс.чел.), випередивши Wikipedia.org. Так само в першу 

десятку найбільш популярних інтернет сайтів увійшли: Privatbank.ua, Ukr.net, 

Prom.ua Olx.ua і Sinoptik. ua. 

В даний час Україна залучена в глобальний процес диджитализации і 

знаходиться в процесі трансформації на шляху до переходу до цифрової 

економіки. У теж час, існують проблеми, гальмуючі прогресивний розвиток 

інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій в країні: нерозвинена 

інфраструктура і технологічне відставання, проблеми в створенні 

відповідного інституційного і правового забезпечення, адаптація 

законодавства до ключових стандартів ЄС, кіберзагрози.  
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Юрій Каун 

 

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В 

КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ 

Вступ. Бурхливий розвиток засобів обчислювальної техніки привів до 

автоматизації розумової праці, створення великого числа різних 

інформаційних і управляючих системі і виникнення інформаційних 

технологій. Неправомірне спотворення, фальсифікація, знищення, 

розголошування певної частини інформації, дезорганізація процесів її 

обробки, передачі в інформаційно-управляючих системах, завдають серйозну 

матеріальну і моральну шкоду багатьом суб'єктам (державі, юридичним і 

фізичним особам) інформаційної взаємодії. Життєвоважливі інтереси цих 

суб'єктів вимагають, щоб певна частина інформації з їх безпеки, 

економічних, політичних і інших сторін діяльності, конфіденційна 

комерційна та персональна інформація, була б постійно легкодоступною і в 

той же час надійно захищена від неправомірного її використання: 

небажаного розголошування, фальсифікації, незаконного тиражування або 

знищення.  

В Луцькому інституті розвитку людини для студентів викладається 

дисципліна Захист інформації в комп'ютерних системах  і мережах. 

Метою дослідження є розгляд основ організації захисту інформації в 

комп'ютерних системах (КС). 

Основний зміст і результати роботи.  

Термін "інформація" вже використовується для позначення особливого 

товару, вартість якого часто перевищує вартість обчислювальної системи в 

якій він існує. Доступність засобів обчислювальної техніки привела до 

всеосяжного розповсюдження комп'ютерної грамотності, що закономірно, 

привело до збільшення числа спроб неправомірного втручання в роботу 

державних і комерційних КС зі злим наміром і чисто "зі спортивного 

інтересу". Особливу небезпеку для КС становлять хакери – зловмисники 

(спеціалісти - професіонали у області КС і програмування, що досконально 

знають всі переваги та слабкі місця інформаційних систем, мають докладну 

документацію і досконалі інструментально - технологічні засоби для аналізу і 

злому механізмів захисту.  

Твердження, що захист інформації і обчислювальної системи не є 

самоціллю, дозволяє сформулювати кінцеву мету створення системи 

комп'ютерної безпеки як захист всіх категорій суб'єктів, що прямо чи побічно 

беруть участь в процесах інформаційної взаємодії, від нанесення їм 

відчутного матеріального, морального чи інших збитків через випадкові чи 

навмисні дії на інформацію та системи її обробки та передачі.  

Як можливі небажані дії на КС розглядаються: навмисні дії 

зловмисників, помилкові дії обслуговуючого персоналу та користувачів 

системи, прояви помилок в її ПЗ, збої і відмови обладнання, аварії та стихійні 

лиха.  
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Як об'єкти захисту слід розглядати інформацію та всі її носії (окремі 

компоненти та загалом КС).  

Дослідження проблем захисту КС ведуться у напрямах розкриття 

порушення цілісності та конфіденційності інформації, дезорганізації роботи 

КС, розробки конкретних практичних методів і засобів їх захисту. Серйозно 

вивчається статистика порушень, їх причини, особи порушників, суть 

вживаних порушниками прийомів і засобів, використовувані при цьому 

недоліки систем і засоби їх захисту, обставини, при яких було виявлене 

порушення, і інші питання.  

Зазначимо, що елементами систем захисту інформації в комп’ютерних 

системах виступають наступні: 

1 - суб’єкти (окремі люди, їх спільноти, організації, суспільство, 

держави, їх союзи, світове співтовариство); 

2 - відносини між суб’єктами (суспільні відносини) - визначаються за 

певними об’єктивними критеріями - умовами. 

Адміністративно - та кримінально-правові відносини виникають, 

змінюються і припиняються за умов волевиявлення суб’єкта, наділеного 

публічною владою для управління певною соціальною організацією (держава 

- органи публічної влади, керівники, посадові особи). Цивільно-правові 

відносини виникають, змінюються і припиняються на умовах юридичної 

незалежності і рівності сторін, при взаємному їх волевиявленні (суб’єктів). 

3 – об’єкт суспільних відносин – інформація в комп’ютерних системах. 

Аналіз науково-практичних джерел і емпіричного матеріалу дозволив 

сформулювати предметний метод захисту – це комплексне застосування 

управлінських, правових і інженерно-технологічних методів. 

На загальнотеоретичному рівні визначимося у наступних ключових 

особливих проблемах інформаційної безпеки стосовно організаційного 

аспекту захисту інформації в КС. Проблеми: 

 доступу до інформації; 

 забезпечення цілісності інформації щодо загроз її порушення; 

 комплексного контролю за інформаційними ресурсами у певному 

середовищі їх функціонування відповідно до матеріальних носіїв інформації 

– людських (соціальних), людино-машинних (людино-технічних) та 

технологічних; 

 сумісності систем захисту інформації в КС з іншими системами 

безпеки відповідної організаційної структури; 

 виявлення можливих каналів несанкціонованого витоку інформації; 

 блокування (протидії) несанкціонованого витоку інформації; 

 виявлення, кваліфікації, документування порушення стану 

інформаційної безпеки, визначення санкцій і притягнення винних до 

відповідальності. 

Організацію захисту інформації в КС можна умовно поділити за 

критерієм – інформаційне середовище: 

 соціальне середовище (окрема людина, спільноти людей, держава); 
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 інженерно-технологічне (машинне, апаратно-програмне, автоматичне) 

середовище; 

 людино - машинне (автоматизоване) середовище. 

Кожен з рівнів об’єктивно доповнює і взаємообумовлює інші рівні, 

утворюючи систему - організацію стану інформаційної безпеки у просторі, 

колі осіб, на певний момент часу. В ній визначальними є наступні напрями, 

що визначаються на основі інтегративного підходу протилежностей – впливу 

і протидії: 

 Організація протидії небажаному для суб’єкта впливу за допомогою 

технічних засобів захисту, тобто засоби захисту інформації повинні бути 

адекватними засобам її добування. 

 Організація протидії негативному впливу на учасників інформаційних 

відносин (наприклад, конкурентів – на персонал організації з метою 

отримання інформації; протидія підкупу персоналу тощо).  

 У разі порушення функціонування інформаційної системи – 

визначення втрат і їх мінімізація (наприклад, у випадку виявлення 

несанкціонованого доступу до інформації – визначення матеріальних і 

моральних втрат, за необхідності – взаємодія з державними 

правоохоронними та судовими органами щодо притягнення винних до 

відповідальності згідно з законодавством). 

На зазначені напрями забезпечення інформаційної безпеки 

відповідного об’єкта захисту впливають наступні фактори: 

 рівень досягнень науково-технічного прогресу (переважно в галузі 

розвитку, вдосконалення технічних засобів); 

 технологічний (або алгоритмічний фактор, коли техніка може бути 

однаковою, а технології її застосування різні; цей фактор є визначальним для 

формування методик отримання інформації і її захисту); 

 соціальний (людський). 

Загальний аналіз проблем організації захисту інформації в КС дозволяє 

визначити три організаційні моделі заходів: 

 організація запобіжних заходів; 

 організація блокування (протидії) реалізації реальних загроз; 

 організація подолання наслідків загроз, яким не вдалося запобігти чи 

блокувати. 

Важливим елементом організації інформаційної безпеки – захисту 

інформації – є поділ заходів на групи щодо характеру протидії. В теорії і 

практиці майже однозначно виділяють три такі групи: 

 активні засоби захисту (розвідка, дезінформація, зашумлення тощо); 

 пасивні засоби захисту (встановлення екранів несанкціонованого 

витоку інформації); 

 комплекс засобів захисту (органічне поєднання вищевказаних груп). 

Всі організаційні заходи інформаційної безпеки в умовах застосування 

комп’ютерних систем, базуються на знаннях і використанні певних фізичних 

явищ, що характеризують відповідні форми подання (вираження) інформації.  
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При формуванні конкретної системи технічного захисту повинні 

враховуватися якісні індивідуально - та соціально-психологічні, моральні, 

етичні та інші особисті характеристики людей, задіяних в системі захисту 

інформації. Правовий напрям теорії захисту інформації також визначається 

необхідністю формування правил поведінки, відносин у так званому 

віртуальному чи кібер просторі. 

При формуванні системи захисту інформації виникає необхідність 

застосування методів інтеграції та агрегації складових системи, її підсистем, 

що стає можливим при адаптації до предметної області теорії алгоритмізації, 

моделювання, теорії систем. 

Висновки. В даному дослідження розглянуто основи організації 

захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах, сформулювано 

кінцеву мету створення системи комп'ютерної безпеки, встановлені елементи 

систем захисту інформації в КС, наведені проблеми стосовно організаційного 

аспекту захисту інформації в КС, класифіковано організацію захисту 

інформації в КС за критерієм  інформаційне середовище, визначений 

інтегративній підхід протилежностей – впливу і протидії, визначені три 

організаційні моделі заходів захисту інформації в КС. За своєю природою 

організація захисту інформації має комплексний характер. Вона повинна 

враховувати складність технічних і технологічних компонентів системи, 

людський фактор, наявність можливих ресурсів, якими володіє суб’єкт 

захисту. 

 

УДК 004.0566:351.751(477) 

Наталія Ляшук, Юлія Лесик 

 

ПОТЕНЦІЙНІ ЗАГРОЗИ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ 

ПРОСТОРІ 

В умовах стрімкого зростання інформаційних потоків і рівня суспільної 

мобільності важливим постає вивчення безпеки інформаційного простору та 

створення інформаційних загроз.  

Розвиток новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, 

програмних можливостей, зростання суб’єктів та об’єктів інформаційної 

діяльності, що  сприяє глобалізації інформаційного простору, призводить до 

масштабності загроз інформаційній безпеці особи в сучасному суспільстві. 

Конституція України у ст. 17 гарантує усім громадянам забезпечення його 

інформаційної безпеки [1], а сама інформаційна безпека особи відповідно до 

Закону України “Про основи національної безпеки України” віднесена до 

сфери національної безпеки і є пріоритетним напрямом державної політики 

[2].  

Загрози інформаційній безпеці В. М. Фурашев розглядає як 

«обставини, події, дії (штучні або природні) які негативно впливають на стан 

та рівень інформаційної безпеки або перешкоджають їх зміцненню та 

підвищенню; наявні та потенційно можливі явища та чинники, які створюють 
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небезпеку життєво важливим інтересам людини і громадянина, суспільства і 

держави в інформаційній сфері» [6, с. 7]. 

Дослідники класифікують інформаційні загрози за спрямованістю дії 

на цілеспрямовані та випадкові. «Цілеспрямованими загрозами 

інформаційній безпеці є такі події, дії, обставини, фактори які заздалегідь 

заплановані і скеровані на об’єкт чи групу об’єктів впливу з використанням 

методів цілеспрямованого інформаційного-психологічного або технічного 

впливу задля дестабілізації їх психофізичних чи морально-вольових 

характеристик, що стане причиною різного роду девіацій. Випадкові загрози 

інформаційній безпеці – це наслідок побічних дій подій, обставин, факторів, 

випадковий ефект від іншого інформаційного впливу, при якому 

спостерігається відсутність мети, певного алгоритму дій і конкретизації 

об’єкта впливу» [5, с. 7]. 

Загрози інформаційній безпеці за їх спрямованістю та наслідками 

відповідно до об’єктів впливу також доцільно розділити на індивідуальні та 

суспільні. Виникнення суспільних інформаційних загроз свідчить про 

масштабність деструктивного впливу певного інформаційного явища. 

Потенційні загрози інформаційного простору формують інформаційно-

психологічну безпеку особистості. «Інформаційно-психологічна безпека 

особистості – це стан захищеності психіки людини від негативного впливу, 

який здійснюється шляхом упровадження деструктивної інформації у 

свідомість і (або) у підсвідомість людини, що приводить до неадекватного 

сприйняття нею дійсності [3]. 

Вчені визначають різні джерела інформаційної безпеки, що можуть 

мати різне походження та вплив на споживача інформації, але усі вони 

несуть певні загрози та ризики. Насамперед це – складність процедур, що 

реалізуються в сучасних технологіях доступу до необхідних інформаційних 

ресурсів, які критично збільшують залежність окремої людини від інших 

людей, розробників інформаційних технологій. Визначення алгоритмів 

пошуку необхідної інформації, її попередньої обробки для зручного 

користування, створює обмеження вибору дій. Загалом певний розробник 

інформаційних, програмних продуктів створює інформаційний фон його 

життя, визначає умови, в яких він живе і діє, вирішує свої життєві проблеми. 

Саме тому вважається виключно важливим забезпечити безпеку взаємодії 

людини з інформаційною структурою. 

Іншим небезпечним джерелом загроз інформаційної безпеки 

особистості є використання на шкоду її інтересам персональних даних, що 

накопичуються різноманітними структурами, органами державної влади. До 

переліку джерел інформаційних загроз можна додати технологічні 

можливості прихованого збирання інформації, що складає особисту та 

сімейну таємницю громадян, відомості про приватне життя. Такими 

технологіями користується сучасний маркетинг, за допомогою інтернету чи 

соціальних мереж, що не передбачає якогось контролю чи регулювання. 

Небезпечним джерелом загроз маніпулятивного характеру виступають 

комерційні, залежні від власника засоби масової інформації. «Ці загрози 
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можуть проявлятися у вигляді маніпуляції суспільною думкою по 

відношенню до тих чи інших суспільно значимих подій, а також руйнування 

моральних устоїв суспільства шляхом нав'язування чужорідних цінностей» 

[3]. 

Комп’ютерна злочинність також постає джерелом інформаційних 

загроз, що проникає в інформаційний простір сучасної особистості. Ці 

загрози можуть виражатися у вигляді спроб здійснення шахрайських операції 

з використанням глобальних або вітчизняних інформаційно-

телекомунікаційних систем, отриманням коштів протиправним шляхом, 

одержання неправомірного доступу до фінансової, банківської та іншої 

інформації, яка може бути використаною з корисливою метою. 

Експерт із інформаційної безпеки О. Мороз найбільшу загрозу вбачає в 

розповсюдженні інформаційних вірусів і фейків, що мають потужний 

маніпулятивний вплив на особистість. Джерелами розповсюдження 

небезпечних інфовірусів у  сучасному інформаційному просторі постають 

корпоративні онлайн-медіа, соціальні мережі (Facebook, Viber, Telegram), 

такі інформаційні ресурси якYouTube, Google, Вікіпедія. Авторка курсу 

«Інформаціійна гігієна, або як не стати овочем» О. Мороз стверджує, що 

«Суть інформаційних вірусів постійно змінюється, а от розповсюджують їх 

одними й тими ж інструментами» [7]. 

За даними дослідження USAID-Internews «47% українців, які 

користуються інтернетом, беруть новини з Facebook. 73% з них не 

дотримуються інформаційної гігієни – публікують фейки, проходять тести, 

які крадуть дані, посилаються на ресурси-сміттярки, 25 % користувачів 

публікують результати тестів / ігор / опитувань чи тексти флешмобів, що 

збирають дані користувачів під виглядом розважальної інформації» [4]. Це 

приклад одного із інструментів розповсюдження інформаційного вірусу. 

Facebook вигідно, щоб користувач залишався онлайн довше та формував своє 

інформаційне поле. Таке явище експерти називають «інформаційна 

бульбашка». «Інформаційна бульбашка – це стан інтелектуальної ізоляції, 

спричинений персональним підбором алгоритмами цифрових платформ 

інформації для користувачів. Зі стрічки приховують все, що суперечить 

інтересам та поглядам конкретної людини й, навпаки,залишають все, на що 

вона активно реагує (в т.ч. негативно). В результаті користувач не бачить 

альтернативних думок та інформації, а отже не бачить ширшої реальності» 

[7]. 

Ще одним небезпечним інструментом інформаційної маніпуляції та 

керування суспільними настроями постають боти. «Боти – штучно створені 

фейкові акаунти. Їх мета – формування громадської думки. Методи –  

втручання в дискусії в коментарях, безпосереднє поширення дезінформації, 

формування стадного інстинкту. Роблять вони це в інтересах замовника: 

політика, партії, бренду тощо. Існують у всіх соцмережах, YouTube, Вікіпедії 

тощо. Боти як гриби рідко існують не по одному, а так званими 

“ботофермами”. На них наймають людей як на звичайну роботу з робочим 

графіком та перервами» [7]. 
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Отже, при неефективному споживанні та використанні інформації в 

сучасному інформаційному просторі створюється низка інформаційних 

загроз, що порушують інформаційну небезпеку, захищеність як окремої 

особистості так і суспільства в цілому. Саме на основі системного вивчення 

загроз, їх джерел, механізмів дії та вірогідності заподіяння шкоди слід 

створювати систему моніторингу та протидії негативним чинникам, що 

можуть становити небезпеку в інформаційному середовищі. 
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УДК 004.9 

Андрій Мельник, Олена Бундак 

 

МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Поняття локальна обчислювальна мережа (ЛОМ) відноситься до 

географічно обмеженим (територіально або виробничого) апаратно-

програмним реалізаціям, в яких не-скільки комп’ютерних систем пов'язані 

один з одним за допомогою відповідних засобів комунікацій. 

Завдяки такому з'єднанню користувач може взаємодіяти з іншими 

робочими станціями, підключеними до цієї ЛОМ. За допомогою ЛОМ у 

систему об'єднуються персональні комп'ютери, розташовані на багатьох 

віддалених робочих місцях, які використовують спільно устаткування, 

програмні засоби та інформацію. Робочі місця співробітників перестають 

бути ізольованими і поєднуються в єдину систему. 

https://sites.google.com/site/infobezosob/home
https://www.pravda.com.ua/articles/2021/04/6/7289090/
https://www.oksanamoroz.com/
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Локальні мережі дозволяють організувати спільне використання 

дорогої апаратури, а також розподілену обробку даних на декількох 

комп’ютерах. Це дає значну економію матеріальних засобів і прискорення 

процесу обміну інформацією. Наприклад, при наявності на підприємстві 

десяти ПК не обов’язково купувати десять лазерних принтерів. Можна 

купити один принтер, а засобу локальної мережі нададуть доступ до нього 

для будь-якого ПК. 

У локальній мережі можна організувати колективний доступ до 

жорсткого диска великого обсягу (установленому на єдиній ЕОМ), тим 

самим заощаджувати засобу за рахунок покупки вінчестерів невеликих 

обсягів для кожного ПК. У ЛОМ досить установити один накопичувач на 

оптичних дисках, один плоттер або модем, а всі ПК мережі будуть мати 

почерговий доступ до цих обладнань. 

На дисках багатьох ПК записані однакові програми (текстові й графічні 

редактори, бази даних, електронні таблиці й т.п.). При підключенні ПК до 

локальної мережі копії використовуваних програм можна зберігати на диску 

однієї ЕОМ. При цьому дискова пам’ять інших комп’ютерів звільняється для 

розв’язку власних завдань користувачів. 

ЛОМ дозволяє групі користувачів виконувати спільні проекти. Для 

цього частіше використовуються особливі мережні версії прикладних 

програм, спеціально призначені для роботи в локальній мережі й постачені 

ліцензією, яка надає право групового використання програми.  

На початку створення комп’ютерні мережі призначались та 

використовувались винятково як середовище передачі файлів і повідомлень 

електронної пошти. Сьогодні за допомогою локальних та глобальних мереж 

вирішуються більш складні задачі розподіленого доступу до ресурсів. 

Наприкінці тисячоліття були створені оболонки, що підтримують функції 

мережевого пошуку й доступу до розподілених інформаційних ресурсів, 

електронних архівів, баз даних, тощо. З метою надання територіально-

розподіленим користувачам можливості доступу до централізованих БД, а 

також полегшення обміну інформацією між самими користувачами за 

допомогою спеціальних кабелів або інших засобів зв’язку їх комп’ютери 

можуть об’єднуватись в комп’ютерні мережі. 

Розпочинаючи об’єднання комп’ютерів у мережу, спершу потрібно 

вибрати спосіб організації фізичних зв’язків, тобто топологію. Топологія 

мережі – це її геометрична форма або фізичне розташування комп’ютерів по 

відношенню один до одного. Існують такі типи топологій: зірка, кільце, 

шина, дерево, комбінована. 

Від вибору топології фізичних зв’язків суттєво залежить велика 

кількість характеристик мережі. Деяким топологіям властива простота 

приєднання нових вузлів. З економічної точки зору вибирають топології, для 

яких характерна мінімальна сумарна довжина лінії зв’язку. 

До середини 90-х років досить розповсюдженою для локальних мереж 

була загальна шина. При її використанні комп’ютери об’єднуються в одну 

лінію, яка складається з коаксіального кабелю, по кінцях якого встановлюють 
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термінатори. За умови, коли обидва кінці кабелю не підключені до 

термінатора, відбувається відображення сигналу, що порушує нормальну 

роботу мережі. Один з кінців шини (але не обидва) обов’язково повинен бути 

заземлений. 

Перевага мережі із шинною топологією полягає у простоті реалізації. 

Вона відносно дешева, тому що вимагає менше кабелів, ніж інші топології. 

Це рішення особливо придатне для невеликих мереж, що будуть 

використовуватися усього кілька днів або тижнів. Недоліком шинної 

топології є те, що вона являється пасивною, оскільки комп’ютери не 

регенерують сигнали, а просто передають їх далі. Тому сигнали в такій 

мережі піддаються згасанню, тобто інтенсивність сигналу з відстанню 

зменшується. Цю проблему можна вирішити за допомогою повторювачів. 

Мережі з кільцевою топологією. У кільцевій топології кожен 

комп'ютер з'єднаний із двома іншими і сигнал може проходити по колу. 

Оскільки кільце не має кінця, термінатори не потрібні (і навіть не можливі). 

Фізично в кільцевій мережі, як і в шинній, використовується 

коаксіальний кабель. У мережі Token Ring, що представляє собою логічне 

кільце, відповідно до специфікацій ІЕЕ 802.5 використовується кабель STR 

(типу IBM).  

Переваги кільцевої мережі. У кільці порівняно легко усувати 

неполадки. Як і шину, кільце просто реалізувати. Для установки кільця 

потрібно більше кабелю, чим для шини, і менше, ніж у зіркоподібній 

топології. 

Один із значних недоліків кільцевої мережі – вихід її з ладу у разі 

розриву кільця – найчастіше усувається шляхом використання «подвійного» 

кільця. Для цього до локальної мережі вводять додаткові лінії зв’язку і 

пристрої реконфігурації.  При потребі може бути ізольована одна або кілька 

абонентських систем.  

Для підвищення надійності кільцевих структур використовуються так 

звані нерозривні комутатори, що дають змогу автоматично відключати 

непрацюючі комп’ютери або окремі сегменти мережі. 

Під час підключення до комутатора нового сегмента мережі 

розмикається відповідний роз’єм, підключаючи абонентську систему до 

кільця. І навпаки, при відключенні абонентської системи відповідний контакт 

комутатора замикається. Завдяки цьому, в будь-який момент можна 

відключити або підключити будь-яку абонентську систему без порушення 

цілісності кільця. 

Топологія «зірка». Кожний комп'ютер під'єднується до спеціального 

мережевого концентратора чи комутатора (Hub/Switch). Мережевий 

концентратор виступає в ролі регулювальника руху даних у мережі. 

Недоліки зіркоподібної топології зв'язані головним чином з 

фінансовими витратами. Для зіркоподібної мережі потрібно більше кабелів, 

ніж для шинної або кільця, тому що окремий кабель проходить від кожного 

комп'ютера до концентратора, що може знаходитися далеко. 



143 
 

Тоді як невеликі мережі, як правило, мають типову топологію - зірка, 

кільце або загальна шина, для крупних мереж характерна наявність довільних 

зв'язків між комп'ютерами. У таких мережах можна виділити окремі довільно 

зв'язані фрагменти (підмережі), що мають типову топологію, тому їх 

називають мережами із змішаною топологією, наприклад топологія зірка-

шина (Star Bus). Мережі подібного типу досить поширені. Мережу із 

змішаною топологією можна створити, з'єднавши декілька концентраторів з 

допомогою шини, а потім підключивши до кожного концентратора декілька 

комп'ютерів. В даному випадку кабель, прокладений між концентраторами, 

називається магістральним. За допомогою цього кабелю реалізується 

з'єднання між компонентами мережі, званими сегментами. Завдяки цьому 

можна сформувати досить велику і складну мережу. Як наслідок 

комбінування в такій мережі принципів роботи мереж кількох різних 

топологій, дана мережа відповідно поєднує у собі їх переваги і недоліки. 

Розглянуті раніше мережеві топології є базовими; на їх основі 

формуються структури більшості реальних мереж, які найчастіше є 

об’єднанням мереж різноманітних базових топологій.  

Природно, що оптимальною буде мережа такої структури, яка 

найбільше відображає структуру організації чи підприємства, де вона 

функціонує. 

Для організації обміну між комп'ютерами мережі найчастіше 

використовуються стандартні протоколи, розроблені Міжнародним 

інститутом інженерів з електротехніки і радіоелектроніки IEEE (Institute of 

Electrical and Electronical Engineers). Для вибору технології передачі 

розглянемо протоколи обміну, викладені в стандартах IEEE802.3, IEEE802.4 і 

IEEE802.5 на локальні мережі, які описують відповідно методи доступу до 

мережевих каналів даних: Ethernet, Token Ring, FDDI. Ці методи доступу 

реалізують функції канального рівня моделі OSI.  

Стандарт Ethernet був розроблений в 1970 році дослідницьким центром 

в Пало-Альто, що належить корпорації Xerox. У 1980 році на його основі 

з’явилася специфікація IEEE 802.3. Число мереж, побудованих на основі цієї 

технології, до даного моменту оцінюється в 5 мільйонів, а кількість 

комп’ютерів, працюючих в таких мережах, в 50 мільйонів. 

Основний принцип, покладений в основу Ethernet, – випадковий метод 

доступу до середовища передачі даних, що розділяється (CSMA/CD (carrier-

sense multiple access/collision detection) - множинний доступ з виявленням 

несучої). Середовищем може бути товстий або тонкий коаксіальний кабель,  

«скручену пару», оптоволокно або радіохвилі. 

Мережа Fast Ethernet має топологію «розподілена зірка», для 

сполучення використовують скручену пару різних категорій. Замість 

скрученої пари можна застосовувати і оптоволокно. Коаксіальний кабель 

специфікація не підтримує. Відстань між мережевим концентратором і 

робочою станцією не повинна перевищувати 100 м. Максимальна відстань 

між двома станціями мережі – 210 м. Між двома станціями не може бути 

більше двох повторювачів.  
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Тривалість поширення сигналу на відстань 100 м скрученою парою 

становить 0,55 мкс та не залежить від швидкості передавання даних у мережі. 

Тривалість затримки у концентраторі – приблизно від 0,35 до 0,7 мкс залежно 

від класу концентратора. Мережева плата спричинює затримку 0,25 мкс.  

Для коректної роботи мережі Ethernet треба, щоб подвоєна тривалість 

передавання сигналу від одного краю сегмента до іншого не перевищувала 

тривалості передавання кадру мінімальної довжини. Якщо ця умова не 

виконуватиметься, то тривалість колізії буде дорівнювати тривалості 

передавання кадру, в результаті чого мережа не буде працювати.  

Створення локальної мережі Gigabit Ethernet було обумовлено 

потребою у підвищенні швидкості передавання. Gigabit Ethernet перш за все 

використовується для з'єднання могутніх серверів з комутаторами і 

концентраторами.  

1000BASE-T IEEE 802.3ab – стандарт Ethernet 1 Гбіт/с.  

Використовується «скручена пара» категорії 5 або категорії 6. У передачі 

даних беруть участь всі 4 пари. Швидкість передачі даних – 250 Мбайт/с по 

одній парі. 

1000Base-TX – стандарт Ethernet 1 Гбіт/с, що використовує тільки 

«скручену пару» категорії 6. Практично не використовується. 

1000Base-X – загальний термін для позначення технології Gigabit 

Ethernet, що використовує як середовище передачі даних оптоволокновий 

кабель, включає 1000BASE-SX, 1000BASE-LX і 1000BASE-CX. 

1000BASE-SX IEEE 802.3z – 1 Гбіт/с Ethernet технологія, використовує 

багатомодове волокно протяжність сигналу без повторювача до 550 м. 

1000BASE-LX IEEE 802.3z – 1 Гбіт/с Ethernet технологія, використовує 

багатомодове волокно протяжність сигналу без повторювача до 550 м. 

Оптимізована для значних відстаней, при використанні одномодового 

волокна (до 10 км). 

1000BASE-CX – технологія Gigabit Ethernet для коротких відстаней (до 

25м), використовується спеціальний мідний кабель (екранована «скручена 

пара» (STP)) з хвильовим опором 150  Ом. Замінений стандартом 1000BASE-

T, і зараз не використовується.  

1000BASE-LH (Long Haul) – 1  Гбіт/с Ethernet технологія, використовує 

одномодовий оптичний кабель, протяжність сигналу без повторювача до 100 

км. 

Token Ring (маркерне кільце) – архітектура мереж з кільцевою 

логічною топологією і детермінованим методом доступа з передачею 

маркера.  

Стандарт Token Ring був прийнятий комітетом 802.5 в 1985 році. В цей 

же час компанія IBM прийняла стандарт Token Ring як свою основну 

мережеву технологію. В даний час саме компанія IBM є основним 

законодавцем моди технології Token Ring, проводячи близько 60% 

мережевих адаптерів цієї технології.  

Логічне кільце реалізується на фізичній зірці, в центрі якої знаходиться 

MAU (Multistation Access Unit) – хаб з портами підключення кожного вузла. 



145 
 

Для під'єднання кабелів використовуються спеціальні роз'єми, що 

забезпечують замикання кільця при відключенні вузла від мережі. 

Час утримання однією станцією маркера обмежується тайм-аутом 

утримання маркера, після закінчення якого станція зобов'язана передати 

маркер далі по кільцю. Інформація по кільцю передається тільки в одному 

напрямку по ланцюжку від станції до станції. Адаптер вузла копіює в свій 

буфер тільки адресовані йому пакети. Використання системних ресурсів PC і 

конфігурування адаптерів аналогічні Ethernet. Програмне забезпечення, крім 

звичайного для всіх мережевих адаптерів, містить додаткові модулі-агенти як 

на сервері, так і на робочій станції. 

При необхідності мережа може розширюватись за рахунок 

використання додаткових хабів, пов'язаних в загальне кільце. Вимога 

нерозривності кільця ускладнює кабельне господарство Token Ring, у якому 

використовуються чотирьохпроводні екрановані і неекрановані пари і 

спеціальні комутаційні засоби. Полегшений варіант розводки забезпечує 

підключення до 96 станцій до 12 восьмипортових хабів з максимальним 

віддаленням станції від хаба не більше 45м. Довжина кабеля між хабами 

може досягати 45 м при їх сумарній довжині не більше 120 м. Стаціонарна 

розводка забезпечує підключення до 260 станцій і 33 хабів з відстанню між 

пристроями до 100м при загальні довжині кільця хабів до 200 м. 

Оптоволоконний кабель збільшує довжину сегмента до 1 км. 

Вивчивши переваги та недоліки різних топологій/технологій побудови 

локальних мереж, я вирішила, що при проектуванні буде використано 

топологію «зірка»  та Gigabit Ethernet (1000 Base – T). 
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УДК 004.7 

Андрій Палюх, Юрій Каун 

 

АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ 

РІЕЛТОРСЬКОЇ КОМПАНІЇ 

Вступ. Діяльність будь-якого підприємства пов’язана з використанням 

комп’ютерної мережі. З проблемою модернізації мережі стикається майже 

кожна компанія. Модернізація – це актуальна задача, вирішення якої 

забезпечує своєчасне виявлення недоліків мережі та їх усунення. 
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Агенція з нерухомості чи ріелторська компанія – це спеціалізована 

комерційна організація з надання посередницьких послуг між продавцем і 

кінцевим покупцем на ринку нерухомості. З метою максимізації прибутку 

деякі агентства займаються інвестуванням на первинному ринку 

нерухомості. Сучасні агентства надають широкий набір послуг: від 

специфічно-конкретних до повного супроводу клієнта. Доходом найчастіше 

буває відсоток від угоди, що супроводжується.  

Метою дослідження є оцінка аспектів модернізації комп’ютерної 

мережі ріелторської компанії в сучасних реаліях. 

Основний зміст і результати роботи.  

Умови роботи агенцій з нерухомості змінились. Наплив біженців в 

західні регіони, практично зупинка бізнесу, висока інфляція, нестабільний 

Інтернет і зв’язок вимагають зосередитись в питанні модернізації мережі на 

підвищенні її керованості та надійності.  

Для оцінки надійності мереж застосовується наступні характеристики. 

Готовність або коефіцієнт готовності (availability) означає частку часу, 

протягом якого система може бути використана. Готовність може бути 

поліпшена шляхом введення надмірності в структуру системи: ключові 

елементи системи повинні існувати в декількох примірниках, щоб при 

відмові одного з них функціонування системи забезпечували інші. 

Оскільки мережа працює на основі механізму передачі пакетів між 

кінцевими вузлами, то однією з характеристик надійності є імовірність 

доставки пакету вузлу призначення без спотворень. Можуть 

використовуватися і інші показники: імовірність втрати пакету, імовірність 

спотворення окремого біта даних, відношення втрачених пакетів до 

доставлених. 

Іншим аспектом загальної надійності є безпека (security), тобто 

здатність системи захистити дані від несанкціонованого доступу. У 

розподіленій системі це зробити набагато складніше, ніж в централізованій.  

Ще однією характеристикою надійності є відмовостійкість (fault 

tolerance). У мережах під відмовостійкісттю розуміється здатність системи 

приховати від користувача відмову окремих її елементів.  

У відмовостійкій системі відмова одного з її елементів приводить до 

деякого зниження якості її роботи (деградації), а не до повної зупинки. Так, 

при відмові одного з файлових серверів збільшується лише час доступу до 

бази даних через зменшення міри распаралелювання запитів, але загалом 

система буде продовжувати виконувати свої функції. 

Керованість мережі має на увазі можливість централізовано 

контролювати і стан основних елементів мережі, виявляти і вирішувати 

проблеми, виникаючі при роботі мережі, виконувати аналіз продуктивності і 

планувати розвиток мережі.  

У ідеалі засіб управління мережами є системою, що здійснює 

спостереження, контроль і управління кожним елементом мережі від 

найпростіших до самих складних пристроїв, при цьому така система 

розглядає мережа як єдине ціле, а не як розрізнений набір окремих пристроїв. 
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Хороша система управління спостерігає за мережею і, виявивши 

проблему, активізує певну дію, виправляє ситуацію і повідомляє 

адміністратора про те, що сталося і які кроки зроблені. Одночасно з цим 

система управління повинна нагромаджувати дані, на основі яких можна 

планувати розвиток мережі. Нарешті, система управління повинна бути 

незалежна від виробника і володіти зручним інтерфейсом, що дозволяє 

виконувати всі дії з однієї консолі. 

У процесі планування модернізації комп'ютерної мережі є два моменти, 

на які варто звернути особливу увагу. 

1. Модернізація мережі дає можливість докорінно змінити 

використовуваний у наш час спосіб обробки інформації. Крім того, вона 

надає можливість відразу ж поліпшити схему керування. Ці поліпшення 

можуть зміцнити фінансове положення, їх можна впроваджувати як за 

допомогою комп'ютера, так і без нього. 

2. Варто визначити, яка конфігурація щонайкраще підійде для 

вирішення комерційних проблем та яке мережеве апаратне і програмне 

забезпечення буде потрібно. 

В складних економічних умовах слід сфокусуватися на критично 

важливих вузлах мережі. Таким елементом є мережевий маршрутизатор, що 

забезпечує інтернет – зв’язок і його роздачу в межах компанії. При його 

виборі слід закласти можливість резервування інтернет підключень та 

перемиканняя між ними при необхідності. 

До українсько-російської визвольної війни основними 

характеристиками мереж компаній вважались високі розширюваність, 

масштабованість, прозорість, надійність, керованість. Тепер особливу увагу 

слід приділяти керованості і надійності та її складовим: безпеці та 

відмовостійкості мережі. 

Висновки. В дослідженні наведені сутність агенцій нерухомості, їх 

видами діяльності, змінами в роботі в сучасних економічних умовах, 

визначені основні характеристики мережі, визначені критично важливі вузли 

мережі та її найважливіші характеристики. В дослідженні здійснена оцінка 

аспектів модернізації комп’ютерної мережі ріелторської компанії в сучасних 

реаліях. 

 

УДК 316.324.8 

Валентина Петрович, Анастасія Степанюк 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

СУСПІЛЬСТВА 

Необхідність розвитку інформаційного суспільства є пріоритетом 

державної інформаційної політики. При переході від індустріального 

суспільства до постіндустріального збільшується роль інформації, знань і 

інформаційних технологій в житті суспільства. У інформаційному 

суспільстві інформація є головною матеріальною і нематеріальною цінністю і 

найважливішим чинником розвитку особистості і суспільства [1]. 
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Охоплюючи всі сторони функціонування сучасного суспільства, 

інформаційне суспільство здійснює перетворення інформації і знання на 

найважливіший чинник зміни якості життя. Під впливом цього чинника 

формується нова інформаційна свідомість, здійснює розширення свободи 

доступу до інформації, як підґрунтя політичного процесу, впроваджуються 

принципи плюралізму та демократії.  

Досліджуючи концептуальні ідеї інформаційного суспільства, 

передусім необхідно встановити й визначити, що ж узагалі розуміється під 

поняттям «інформаційне суспільство».  

Поняття «інформаційне суспільство» ввійшло в науковий обіг на 

початку 1960-х рр. і своєю появою завдячує японським ученим Ю. Хаяші та 

Й. Масуді, які пояснювали, що таким чином можна охарактеризувати 

суспільство, у якому циркулює значний обсяг інформації, високої за якістю, а 

також є всі необхідні засоби для її зберігання, поширення та використання 

[16, p. 29]. 

Серед українських дослідників, які займаються вивченням 

інформаційного суспільства можна виокремити О. Соболь [10], В. Шкляра 

[12], А. Ярового [13] та інших. 

Уперше орієнтацію України на створення інформаційного суспільства 

офіційно зафіксовано в Стратегії інтеграції України до Європейського 

Союзу, ухваленій у 1998 році [5]. Водночас було прийнято два Закони 

України: «Про Концепцію Національної програми інформатизації» [6] та 

«Про Національну програму інформатизації» [7], якими визначалися 

принципи і програма дій інформатизації України, а не побудова в ній 

інформаційного суспільства.  

Нині маємо численні визначення поняття «інформаційного 

суспільства», його називають постіндустріальним, епохою постмодернізму, 

суспільством знання, науковим, телематичним тощо. Різновид поняття 

інформаційного суспільства в різних країнах демонструють соціально-

політичні, суспільні та наукові перспективи його розвитку. 

Відповідно до Закону України «Про Основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки», інформаційне 

суспільство – це суспільство, в якому кожен міг би створювати й 

накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, 

користуватися й обмінюватися ними, щоб дати можливість кожній людині 

повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному та 

особистому розвиткові й підвищуючи якість життя [8]. Саме правове поле 

інформаційного суспільства, яке зараз формується, найбільшою мірою 

пропорційне проблемам сучасності, сприяє гуманізації інформаційного 

суспільства та його повсякденному функціонуванню. 

Становлення інформаційного суспільства, на думку М. Требіна, 

передбачає розвиток комунікаційних мереж та систем, які ґрунтуються на 

новітніх технологіях передачі, обробки та зберігання інформації. 

Інформаційні технології інформаційного суспільства – інструмент потужного 

впливу який використовується не стільки усередині країни розташування 



149 
 

цього суспільства, скільки за її межами. Сучасні інформаційні технології 

вагомо змінюють наше життя, а саме спосіб виробництва продуктів і послуг, 

організацію та форми проведення дозвілля, методи й форми освіти, 

впливають на соціальну структуру суспільства, економіку, політику та 

розвиток соціокультурних інститутів [3, c. 71–72].  

Новітні технології допомагають швидше та точніше працювати над 

виконанням завдань, дозволяють підвищити рівень безпеки на виробництві, у 

побуті та в багатьох інших сферах людського життя. Інноваційні технології 

дають змогу людям отримати велику кількість інформації, швидко та в 

різноманітні способи обмінюватися нею. Нарешті, саме інноваційні 

технології є запорукою успіху та економічного зростання багатьох 

підприємств, галузей і навіть держав [2]. 

У сучасному інформаційному суспільстві роль основного виробника та 

поширення інформації відіграють електронні засоби масової інформації та 

комунікації. Варто окремо зупинитися на тому, що взаємопов’язаність 

технологічного і інформаційного розвитку прискорює швидкість обігу 

інформації як на національному, так і на міжнародному рівнях одночасно.  

Із формування глобального інформаційного суспільства тісно пов’язана  

всесвітня мережа Інтернет – індустрія інформаційних технологій, що стрімко 

входить і органічно доповнює практично всі сфери людської діяльності – від 

приватного життя до державного керування: економіка, політика, культура, 

наука, мистецтво [9, c. 36]. Інтернет доступний будь-кому і представляє 

собою безкінечне інформаційне поле. В ньому представлена сама 

різноманітна інформація – легальна і нелегальна, моральна та аморальна, 

соціальна, політична, правова, медична, економічна, релігійна, комп’ютерна 

та будь-яка інша, яка завантажена людиною в це поле за допомогою 

комп’ютера [15, с. 15]. 

Як зазначає М. Петрушкевич  Інтернет є характерним феноменом 

інформаційного суспільства. Зокрема, вчена вказує, що «…він вселяє в 

людину переконання, що цінність інформації визначають за шкалою 

обивателя-прагматика. Він переконує віртуалізованого користувача у тому, 

що важливою є корисність інформації, а не її значимість. Інтернет, таким 

чином, дозволяє перетворювати знання на споживану та вироблену 

інформацію» [4, с. 167]. 

Інтернет є одним із способів поширення інформації, канал комунікації.  

Процес глобалізації у сфері комунікацій, як інформаційних так і приватних, 

об’єднуються значні групи людей завдяки створенню не тільки загального 

інформаційного, але й смислового, соціокультурного, економічного та 

політичного простору. Інтернету, як комунікаційному каналу, притаманний 

общинний характер; його світ відображає суспільство – суперечливе і 

багатоаспектне [14, с. 73]. Інтернет, з одного боку, сприяє глобалізації, а з 

іншого – служить збереженню культурної ідентичності, соціальної автономії  

[14, с. 167]. На думку О. Соболь це свідчить про те, що еволюціонуюче 

суспільство переходить у нову стадію – стадію інформаційного суспільства, 

для якого характерним є, насамперед, різке зростання ролі інформації, 
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високий рівень ефективності її використання для прийняття ефективних 

рішень і їх реалізації, глибока залежність майбутнього цього соціуму від 

рівня розвиненості «четвертого», тобто інформаційного сектору економіки 

[9, c. 37].  

Таким чином, скориставшись методологією М. Требіна доречно 

виділити характерні ознаки інформаційного суспільства в Україні: 

– підвищення ролі інформації і знань у житті суспільства;  

– зростання кількості людей, зайнятих інформаційними технологіями, 

комунікаціями і виробництвом інформаційних продуктів та послуг;  

– посилення інформатизації та ролі інформаційних технологій у 

суспільних та господарських відносинах;  

– створення глобального інформаційного простору, який забезпечує 

ефективну інформаційну взаємодію людей, їх доступ до світових 

інформаційних ресурсів і задоволення їх потреб щодо інформаційних 

продуктів та послуг; 

– розвиток електронної демократії, інформаційної економіки, 

електронної держави, електронного уряду, цифрових ринків, електронних 

соціальних і господарюючих мереж [11]. 

Отже, сьогодні Україна стоїть перед необхідністю концептуального 

осмислення впровадження інформаційного способу організації 

життєдіяльності суспільства. Це означає, що стратегія формування основ 

інформаційного суспільства має розглядатися в контексті загальних 

стратегічних пріоритетів соціального, економічного та інституційного 

розвитку країни як органічний складник масштабних перетворень у 

суспільстві та владних інститутах. Характерними рисами інформаційного 

суспільства є: зростання ролі знань, інформації та новітніх технологій, 

створення глобального інформаційного простору та інші. 
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УДК 004.7 

Іван Солтис, Олена Бундак 

 

ТЕХНОЛОГІЯ DLNA ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 

Технологія DLNA дослівно розуміється як Digital Living Network 

Alliance, що означає «Альянс домашніх цифрових мереж». Рішення 

заслужено користується широкою популярністю, особливо це пов'язано з 

виходом на ринок функціональних телевізорів Smart TV і ігрових консолей 

останнього покоління. 

Зазначена технологія дозволяє об'єднати домашні ПК, смартфони, 

ноутбуки, телевізори та інші пристрої з підтримкою DLNA в єдину локальну 
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групу для швидкого доступу і взаємодії з даними різного розміру і формату. 

Простіше кажучи, для обміну фільмами, музикою і фото. 

Дане рішення стало дуже зручним, забезпечуючи максимум комфорту 

в процесі роботи з контентом. Значущим плюсом можна вважати практично 

повну автоматизацію всіх параметрів мережі, що робить зазначену 

технологію доступною і простою в роботі для будь-якого користувача, не 

вимагаючи від нього спеціальних знань. DLNA забезпечує комфортний 

перегляд на великому екрані телевізора завантаженого з інтернету фільму на 

комп'ютер або планшет, виключаючи необхідність прямого підключення до 

пристрою відображення або записи файлу на носій. Такий же легкої стає і 

роздруківка знімка на сумісному принтері безпосередньо з фотокамери, що 

підтримує DLNA. Це дозволяє обійти завантаження фото на комп'ютер і 

робить процес швидким і доступним. 

Технологія DLNA частково використовує протоколи UPnP і є набором 

певних стандартів, що робить можливим здійснення прийому і передачі, а 

також відтворення та відображення різноманітного мультимедійного 

контенту між сумісними пристроями. Така передача здійснюється за 

допомогою використання домашньої локальної IP-мережі і дозволяє 

переглядати зображення, прослуховувати музичний контент, переглядати 

відео в реальному часі і здійснювати інші операції, функціонально доступні 

для перебувають у спільній мережі пристроїв. 

Саме з'єднання може бути реалізовано як через Ethernet-з'єднання за 

допомогою дроту, так і бути повністю бездротовим з використанням Wi-Fi. 

Кожен пристрій, задіяне в такій мережі, отримує свій індивідуальний адресу. 

Медіасервер з ПК. Для запуску DLNA сервера можна використовувати 

сторонні програми, наприклад, «Домашній медіа-сервер (UPnP, DLNA, 

HTTP)».  

Домашній медіасервер можна організувати на робочому ПК. 

Знадобиться лише роутер і пристрій з підтримкою DLNA, наприклад, 

телевізор. 

Якщо ТВ і ПК об'єднані однією домашньою мережею, Windows 10 

дозволяє без зайвих налаштувань передавати контент безпосередньо на 

пристрій. Досить клацнути по файлу правою кнопкою миші і вибрати 

потрібний девайс зі списку у вкладці «Передати на пристрій» («Cast to 

device»). 

Мінус організації медіасерверів на ПК в тому, що доведеться постійно 

тримати його включеним, щоб все працювало. Плюс програма медіацентру 

буде віднімати частину ресурсів, особливо при Транскодування. Можна, 

звичайно, використовувати окрему машину, наприклад, старий комп'ютер, 

але можливості системи будуть обмежені його продуктивністю: далеко не 

кожен старий ПК зможе без лагів відтворювати відео в 4К на ютубі. 

Медіасервер з роутера. Деякі роутери з USB або SATA-роз'ємом 

вміють підробляти медіасерверу. У характеристиках роутера повинна бути 

вказана функція DLNA-сервера. Також знадобиться мінімум 128 Мб 

оперативної пам'яті (краще 256 Мб). Якщо мережа Wi-Fi занадто завантажена 
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в діапазоні 2.4 ГГц, стане в нагоді двохдіапазонний роутер. Він допоможе 

уникнути втрати пакетів, які будуть виражатися в лагах і фризах. Для 

нормальної роботи швидкість з'єднання повинна бути не нижче 60 Мбіт / с.  

Зазвичай налаштувати DLNA на роутері можна прямо в його веб-

інтерфейсі: потрібно включити саму функцію і вибрати папки з контентом. 

Далі можна підключати до нього смартфони і телевізори. Головна перевага в 

простоті рішення, але є і недоліки: 

 Слабкий процесор і недостатня кількість оперативної пам'яті можуть 

призводити  до гальм і лагів. 

 Чим більше заповнений жорсткий диск, підключений до роутера, тим 

сильніше гальмує система. 

 Не всі моделі вміють стабільно працювати з жорсткими дисками. 

Медіасервер з ТВ-приставки. Що, якщо телевізор недостатньо 

розумний і не підтримує DNLS? Тоді можна підключити до нього додатковий 

пристрій, наприклад, ТВ-бокс. Вони підтримують DLNS і надають 

можливість завантажувати на флешку або SD-карту свої медіафайли, щоб 

переглядати їх з ТВ, а іноді і інших пристроїв. Більш того, Андроїд дає цим 

приставок функціональність смартфона або планшета, дозволяючи 

встановлювати на них додатки, користуватися стрімінговимі сервісами, 

ютуб, грати в ігри і т. д. 

ТВ-боксом легко користуватися: настройка під себе не відніме багато 

часу, і для більшості покупців його можливостей буде достатньо. Але є і 

мінуси: 

 Недостатня продуктивність. Користувачі скаржаться на гальма і лаги 

у приставок зі слабким процесором, тому потрібно уважно дивитися 

характеристики і відгуки. 

 Перегрів, що приводить до троттлінг. Бюджетні моделі оснащуються 

досить скромним охолодженням. В результаті процесор при високому 

навантаженні (наприклад, ігри або перегляд відео з Транскодування) досягає 

критичних температур і скидає частоти, втрачаючи продуктивність, щоб не 

згоріти. 

 Деякі пристрої не підтримують підключення жорсткого диска, а на 

флешці або SD-карті міститься не вся медіатека. 

Медіасервер з мікрокомп'ютера. Любителі DIY можуть зробити 

медіасервер на базі мікрокомп'ютера Raspberry Pi, ASUS Tinker Board або 

схожого. Такі зазвичай поставляються у вигляді плати без корпусу, на якій 

встановлений ARM-процесор, ОЗУ, відеокарта, модулі Wi-Fi і Bluetooth, 

порти USB, HDMI і Ethernet. Відповідно, до нього можна підключити майже 

будь-який ТВ і навіть зовнішню звукову карту. 

Це дозволяє точно підібрати модель за характеристиками під свої 

завдання і самостійно сконструювати корпус і систему охолодження. До 

мікрокомп'ютерів можна підключити і SD-карти, і HDD (як USB, так і SATA 

через перехідник). Потужності Raspberry Pi 3 Model B + вистачає, щоб 

програвати фільми у високій роздільній здатності і відео в 4K на ютубі.  
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Щоб перетворити мікрокоп'ютер в медіасервер, знадобиться: 

1. Підключити до мікрокомп'ютера блок живлення, ТВ або монітор і, 

бажано, кулер для охолодження. 

2. Встановити з завантажувальної SD-карти ОС-медіацентр Kodi 

(наприклад, за допомогою збірки LibreELEC, що встановлюється 

автоматично). Збірка підтримує російську мову і вже містить в собі 

медіаплеєр, дозволяє встановлювати додатки, дивитися ютуб і все інше. 

3. В налаштуваннях LibreElect (вкладці Network) активувати Wireless 

Access Point і задати пароль для мережі. 

Тим, хто не хоче займатися конструюванням корпусу і охолодження, 

підійде мікрокомп'ютер типу Intel Compute Stick. На нього можна встановити 

Windows 10 і працювати хоч з звичними офісними додатками, хоч з 

фотошопом, тому така штука все частіше з'являється в офісах. Відповідно, 

можна встановити на нього програму і використовувати його в якості 

медіацентру. Однак потужностей процесора Intel Atom x5 Z8330 1440 МГц не 

вистачає для перегляду відео 4К, по крайній мірі, в ОС Windows. 

Сьогодні з'явилася ціла категорія комп'ютерів-флешок і неттопів. 

Також є трохи менше компактні платформи для ПК. Однак моделі з 

потужним процесором стоять вже в одній ціновій категорії з професійним 

рішенням для організації медіасерверів - мережевим сховищем або NAS. 

Мережеві сховища NAS та медіасервер на їх базі. NAS – це 

скорочення від англійської назви «Network Attached Storage», що в прямому 

перекладі означає «сховище, підключений до мережі». 

У українському звичному розумінні NAS – це «мережевий накопичувач 

даних» або, як його інакше називають відповідно до його основним 

функціональним призначенням, «сервер зберігання даних». 

NAS можна охарактеризувати як сукупність носія інформації великого 

обсягу і спеціальної апаратної платформи, що дозволяє підключити цей носій 

в локальну комп'ютерну мережу. 

Як правило, сучасні NAS використовують в якості носія інформації 

жорсткі диски в силу їх порівняно великих (щодо інших технологій 

зберігання інформації) доступних ємностей при порівняно низькій вартості 

зберігання за одиницю об'єму. Крім того, саме жорсткі диски на 

сьогоднішній момент здатні забезпечити найбільшу швидкість обміну 

інформацією. 

Ключовою відмінністю NAS від звичайних файлових серверів на 

основі ПК є оптимизирования апаратної платформи і вбудованою ОС саме 

під завдання мережевого зберігання даних і управління дисковими масивами.  

NAS виробництва Synology мають спеціалізовану систему управління з 

наочним графічним призначеним для користувача інтерфейсом, яка 

розміщена у внутрішній пам'яті платформи і в багатьох випадках незалежна 

від використовуваних дискових накопичувачів, що дає істотний приріст 

надійності всієї системи.  

Більшість мережевих накопичувачів оснащені вбудованою системою 

управління (мікро ОС) на базі Linux-ядра і побудовані на базі спеціального 
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storage-процесора RISK-архітектури, що забезпечує швидкодію і 

відмовостійкість. Як і у випадку з повнорозмірними ПК-серверами, NAS 

мають можливість віддаленого адміністрування, але організований цей 

процес через web-інтерфейс, що дозволяє зручно управляти мережевим 

накопичувачем з будь-якого сегменту локальної мережі, а так само з 

глобальної мережі за допомогою звичайних інтернет-браузерів.  

За рівнем керованості і контролю доступу сучасні NAS не 

поступаються традиційним файл-серверам. Вони можуть працювати в 

Windows-доменах, у багатьох з них реалізована підтримка групових 

шаблонних політик доступу і безпеки Windows Active Directory. Захищеність 

доступу до інформації, що зберігається, можливості шифрування даних і 

поділу прав використання на окремі папки та файли роблять мережеві 

накопичувачі зручним засобом зберігання даних в корпоративній або 

домашньої мережі з найвищим рівнем секретності. 

У NAS може використовуватися як один, так і кілька жорстких дисків. 

Кількість використовуваних жорстких дисків залежить від потужності 

апаратної мережевий платформи і можливостей програмно-апаратних 

засобів. На сьогоднішній день компанія Synology в своїй продукції надає 

можливість використання від 1 до 5 жорстких дисків в залежності від моделі. 

Сьогодні, мережеві накопичувачі це не тільки кошти зберігання, а й 

ціла система додаткових вбудованих в систему управління служб і сервіс-

додатків, що забезпечують безліч додаткових функцій, здатних задовольнити 

безліч супутніх основному завданню зберігання потреб, як малого офісу, так 

і домашніх споживачів. У мережевих накопичувачах Synology на 

максимально якісному рівні реалізовані такі функції як сервер друку, сервер 

відео спостереження, web- і ftp-сервер, iTunes-сервер. 

Сучасний мережевий накопичувач – це центральний пристрій в 

домашній або офісній мережі, здатне вирішувати цілий комплекс завдань, 

щодня економлячи час, гроші і сили робочої групи або приватного 

користувача. Працюючи в сфері рішень для кінцевих користувачів, малого і 

середнього бізнесу, компанія Synology надає найширший вибір моделей, 

серед яких кожен споживач зможе вибрати для себе найоптимальніший як за 

ціною, так і по функціональної насиченості. 

Щоб використовувати NAS в якості медіацентру, потрібно уважно 

вивчити характеристики. Знадобиться потужний процесор (хоча б 2, а краще 

4 ядра) і ОЗУ обсягом не менше 2 Гб. Тоді не буде лагов при транскодинг і 

перегляді 4К. Багато моделей дозволяють додати оперативки і поліпшити 

швидкість роботи завдяки SSD і організації на ньому кеш-пам'яті для 

швидкого доступу до часто використовуваних файлів. 

Бажано підключити до NAS жорсткий диск, заточений під тривалу 

роботу нон-стоп. Для таких завдань виробники випускають оптимізовані для 

NAS вінчестери. 

В якості ОС можна використовувати Kodi, Plex, emby і інші. Однак 

головний недолік NAS в тому, що вони створені з оглядкою на просунутих 

користувачів, тому настройка зажадає певних знань і терпіння. 
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РОЗДІЛ ІV 

Сучасні виклики та актуальні  проблеми правововго регулювання 

суспільних відносин в Україні 

 

УДК 343.2/7:37.016 

Серафима Дмитрів 

 

СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ 

Карантин 2020 року став серйозним викликом для освітянської 

спільноти України та всього світу. Досвіду перебування у такому тривалому 

карантині освітня галузь ніколи немала. Перед усіма педагогічними та 

науково-педагогічними працівниками постала необхідність пошуку 

оптимальних варіантів організації та здійснення навчально-виховного 

процесуу дистанційному форматі. Надзвичайної актуальності дистанційне 

навчання набуває і зараз адже в Україні триває воєнний стан у зв’язку із 

вторгненням рф на територію нашої держави. Щойно в Україні почалася 

війна, Міністерство освіти і науки призупинило освітній процес у закладах 

вищої освіти. Однак вже з 14 березня заклади освіти у більшості регіонів 

відновили навчання у дистанційному форматі. Набули також різноманітні 

наукові дослідження із зазначеного питання. 

Проблема дистанційного навчання розглядалася в працях багатьох 

вітчизняних та зарубіжних вчених. Значна кількість наукових робіт 

присвяченадослідженню загальних питаньзмістутаорганізації дистанційного 

навчання(С. Авдошин, В. Биков, С. Віллер, М. Карпенко, К. Корсак, 

В. Кухаренко, Е. Полат, D. Keegan). Ґрунтовно проаналізовано специфіку 

розробки електронних та інтерактивних засобів навчання, їхні характерні 

риси та особливості використання в роботах Е. Носенко, Г. Чекаль, 

М. Жалдака, О. Хуторського, Є. Машбиця, Т. Коваль, S. Downes, I. Allen, 

S. Hiltz та інших. 

З огляду на реалії сучасного світу, надзвичайно актуальним постає 

питання організації якісного, різнопланового зворотного зв’язку між 

учасниками освітнього процесу в умовах дистанційного навчання, зокрема у 

закладах вищої освіти та дослідження специфіки організації зворотного 

зв’язку під час дистанційного навчання в умовах ЗВО для забезпечення 

ефективної взаємодії усіх учасників освітнього процесу. 

У педагогіці зворотний зв’язок також можна розглядати як шлях 

отримання інформації щодо правильності або ступеня помилковості дій того, 

хто навчається. Під час дистанційного навчання він функціонує в двох 

напрямах: 

 на викладача, який використовує сучасні технології 

дистанційного навчання, має інформаційний характер; 

 на студента, який є об’єктом такого навчання, має керуючий 

та навчальний характер. 
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В результаті зворотний зв’язок впливає на всю педагогічну систему 

вцілому, та різні її компоненти зокрема, він стимулює позитивні зміни і 

удосконалення в педагогічній системі. 

Згідно з сучасною тенденцією використання технологій як потужного 

засобу підвищення якості освіти зворотний зв’язок може розглядатися в 

якості базового принципу успішного навчання. Важливо, щоб після 

виконання кожного навчального завдання студент отримував повну 

інформацію щодо покращення власних результатів та подальшого особистого 

та професійного зростання. Така інформація може надходити не тільки від 

викладача чи інтерактивної навчальної програми, а також і від студентів. 

Важливість якості зворотного зв’язку в умовах дистанційного навчання 

зумовлена також обмеженою можливістю студента задавати додаткові 

питання,вимагати пояснень чи коментарів від викладача щодо виконання 

завдань. 

Спілкування між учасниками дистанційного навчання опосередковано 

технічними та технологічними засобами, тому при відсутності якісного 

зворотного зв’язку виникає персональна ізольованість студента, що може 

спровокувати появу відчуття невизначеності щодо успіхіву роботі під час 

вивчення дисципліни, невпевненості у власних силах. Все це може сприяти 

зниженню мотивації і негативно впливати на хід навчального процесу в 

цілому. Отже, зворотний зв’язок є невід’ємною важливою частиною будь-

якого навчального процесу, а для організацій та функціонування дистанційної 

форми навчання його значення, взагалі, важнопереоцінити. 

Для організації ефективного зворотного зв’язку в умовах дистанційного 

навчання важливим є дотримання ряду принципів: зворотний зв’язок має 

сприяти розвитку навичок самооцінки (рефлексії) у навчання; стимулювати 

до спілкування, діалогу щодо навчання; допомагати у з’ясуванні правильності 

чи помилковості відповіді; забезпечувати можливість досягти бажаного рівня 

опанування навчальним матеріалом; надавати студенту високоякісну 

інформацію про його успішність; стимулювати мотивацію, позитивний 

настрій та самоповагу; забезпечувати викладача інформацією, що може бути 

корисною для удосконалення процесу викладання. 

Отже, ознаками ефективного зворотного зв’язку є регулярність, 

частота, деталізованість, навчальний характер, оціночний характер за 

зрозумілими для студента критеріями, орієнтованість на виконання майбутніх 

завдань. 

Зворотний зв’язок, як і саме дистанційне навчання, може 

реалізовуватися різними засобами, а саме: через відеоконференції, 

вебінари(лекції), чати, месенджери, електронне тестування, надсилання 

відповідей у різному форматі, надсилання повідомлень студентам, відзивів на 

виконані завдання, електронніжурнали облікуоціноктавідвідуваннятощо. І 

одним із варіантів організації дистанційного навчання є –  Moodle. 

Moodle (акронім від Modular Object-riented Dynamic Learning 

Environment – модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне 

середовище) – це навчальна платформа, яку називають також системою 
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управління навчанням, системою управління курсами, віртуальним 

навчальним середовищем або просто платформою для навчання, яка надає 

викладачам, учням та адміністраторам великий набір інструментів для 

комп’ютеризованого навчання, в тому числі дистанційного. 

Тобто, ця платформа містить велику кількість різноманітних 

навчальних елементів (так званих «модулів»), які забезпечують діалог та 

співпрацю між викладачем та студентами. За допомогою платформи викладач 

може обирати будь-який з модулів, розміщувати його на сайті, редагувати, 

оновлювати, використовувати для інформування, навчання та оцінювання 

студентів. Платформа дозволяє використовувати в межах навчальної 

дисципліни форуми, слідкувати за активністю студентів, містить зручний для 

користування електронний журнал оцінок. 

Навчальний елемент «Завдання» дозволяє викладачу давати 

різноманітні завдання, збирати студентські роботи, оцінювати їх, залишати 

відгуки у вигляді коментарів, окремого файлу, де виправлена відповідь 

студента. 

 

УДК 346.9:340.115 

Володимир Жураківський 

студент ІІІ курсу спеціальності «Право» 

Університету «Україна». Тернопільський НВП 

науковий керівник Марія Скільська  

 

ЮРИДИЧНІ ФАКТИ ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ПРАВОВИХ 

ВІДНОСИН 

Юридичні факти оточують нас у повсякденному житті. Поняття факт 

широко застосовується в науці. Між науковим і юридичним фактом немає 

повної аналогії, але їхня подібність у тім, що науковий факт є посередньою 

ланкою між науковою теорією й об’єктивним світом, а юридичний факт – 

посередньою ланкою між правом і суспільними відносинами. 

Підставами виникнення господарських, цивільних, кримінальних та ін. 

правовідносин є юридичні факти, тобто конкретні життєві обставини (події, 

явища) реальної дійсності, які породжують передбачені нормами права 

правові наслідки. Без юридичних фактів, навіть за наявності чинних 

правових норм, виникнення або припинення правовідносин неможливе. 

Незважаючи на наявність великої кількості наукових досліджень 

проблем юридичних фактів, натепер немає комплексних монографічних 

досліджень, у яких би висвітлювалася проблематика юридичних фактів-

станів. Це особливий самостійний вид юридичних фактів. 

У деяких випадках факти-стани – це триваючі соціальні обставини 

(наприклад, стан здоров’я). В інших ситуаціях фактом-станом можуть бути 

правовідносини (наприклад, членство у житлово-будівельному кооперативі). 

Це зовсім не дискредитує самостійність фактів-станів, тому що 

правовідносини теж можуть виконувати роль юридичних фактів. 
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Критерієм розподілу юридичних фактів-станів на вказані види визначає 

їх сутність. За носієм (суб’єктом) юридичні факти-стани поділяються на:  

юридичні факти-стани фізичних осіб; юридичні факти-стани юридичних 

осіб;  юридичні факти-стани суспільства; юридичні факти-стани держави та 

державних утворень. У свою чергу кожен із зазначених видів юридичних 

фактів-станів можна класифікувати за їх властивостями. Це стать, вік, 

соціальне походження, національність, належність до політичних партій, 

освіта, культура, кваліфікація, стаж роботи тощо. 

 Cеред юридичних фактів-станів суспільства слід виокремлювати стан 

війни і стан миру в суспільстві; стан правового інформування суспільства, 

стан інформаційного обслуговування суспільства; місцеве самоврядування, 

органи самоорганізації населення, сім’ю, релігійні організації, громадські 

організації, професійні спілки, комерційні організації, благодійні організації, 

політичні партії, засоби масової інформації; нації, національні меншини; 

еліту, середній та нижчий класи тощо.  

Юридичні факти-стани держави та державних утворень за 

спрямованістю можна поділити на дві групи: внутрішні та зовнішні. До 

внутрішніх юридичних фактів-станів держави та державних утворень 

належать конституційний договір, надзвичайний стан, особливий період, 

мобілізація, автономія, суб’єкт федерації тощо. З-поміж зовнішніх 

юридичних фактів-станів держави та державних утворень слід зазначити стан 

війни, стан миру, членство у міжнародних організаціях, міжнародні 

договори, міжнародні правопорушення (геноцид, апартеїд та ін.).  

За походженням юридичні факти-стани поділяються на: соціальні, 

природні, технічні. Соціальні факти-стани – обставини, що зумовлені 

діяльністю суспільства або його окремих суб’єктів, які існують тривалий час, 

мають якість об’єктивної реальності, а також безперервно або періодично 

породжують юридичні наслідки. Більшість юридичних фактів-станів 

належить саме до цього виду, наприклад: членство у політичній партії, 

шлюб, громадянство, національність, судимість.  

За формою прояву є позитивні і негативні юридичні факти-стани. 

Позитивні – юридичні факти-стани, що виражають явища дійсності, які 

існували чи існують на даний час. Негативні – юридичні факти-стани, що 

виражають відсутність певних явищ дійсності. Наприклад, наявність стажу 

роботи є позитивним юридичним фактом-станом, а наявність судимості – 

негативним. 

Природні факти-стани – це обставини, що зумовлені природніми 

властивостями і якостями об’єктів, існують тривалий час, мають якість 

об’єктивної реальності, а також безперервно або періодично породжують 

юридичні наслідки. Так, природні явища, стан яких має велике значення для 

держави, закріплюються у праві. Вони мають специфічні особливості, 

зокрема, на них важко вплинути, інколи – взагалі неможливо. Проте їх 

необхідно враховувати під час здійснення певних видів діяльності.  

У деяких випадках можливий опосередкований вплив держави на 

природні явища. Процеси, що відбуваються в природі, часто порушуються 
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внаслідок людської активності, заподіюється шкода тваринному і 

рослинному світу. Це призводить до екологічного дисбалансу, що негативно 

відображається на суспільстві та державі (наприклад, екологічні катастрофи).  

Завдання держави полягає у створенні умов, що сприяють нормалізації 

екології. З цією метою законодавчо закріплено природні явища, стан яких 

підлягає постійному контролю з боку держави, розроблено комплекс заходів, 

що зменшують деструктивний вплив людини. Зокрема, правовій охороні 

підлягає стан навколишнього природного середовища, стан водних об’єктів, 

стан лісів, стан корисних копалин, стан геологічного вивчення, охорони і 

використання надр тощо.  

Технічні факти-стани – це обставини, що визначаються технічними 

характеристиками об’єктів, існують тривалий час, мають якість об’єктивної 

реальності, а також безперервно або періодично породжують юридичні 

наслідки. На відміну від природних, технічні факти-стани пов’язані з 

діяльністю людини, яка створює техніку для задоволення власних потреб, 

обслуговує та стежить за її станом. А техніка підвищує продуктивність праці, 

оптимізує процес виробництва, що сприяє розвитку суспільства. До стану 

різноманітних технічних об’єктів висуваються різні вимоги: чим більша 

потенційна шкода, тим сильніше необхідно контролювати стан таких 

об’єктів. 

З погляду свого соціального змісту юридичний факт має насамперед 

адекватно відображати соціальну ситуацію. Тут юридичні факти виконують 

двояку роль: по-перше, ідентифікаційну, оскільки покликані точно позначити 

соціальну ситуацію, забезпечити її фіксацію в правовому регулюванні. В цій 

якості юридичні факти виступають у ролі «індексів», що свідчить про 

наявність соціально юридичної ситуації. По-друге, розмежувальну, яка 

полягає в тому, що юридичні факти окреслюють рамки ситуації, дозволяють 

обмежити її від подібних випадків, зробити її унікальною. Головне завдання. 

що виконується юридичними фактами в правовому регулюванні,  це 

виникнення, зміни і припинення правовідносин. 

 Юридичний факт має адекватно і точно означити соціальну ситуацію, 

забезпечити її фіксацію в правовому регулюванні, виступаючи в ролі 

своєрідного оціночного критерію. Інше значення юридичного факту полягає 

в тому, що за його допомогою визначаються межі і обставини ситуації. 

Юридичні факти повинні бути адаптивними, тобто мати властивість 

«пристосовуватися» до ситуацій, які постійно змінюються. Ця вимога не 

суперечить іншій вимозі – надійності юридичного факту. Використання такої 

властивості юридичних фактів дозволяє уникнути змін законодавства під час 

стрімких змін економічної ситуації в країні.  

Важливим значенням юридичного факту є його доказовість. На підставі 

доказового факту суддя може зробити висновок про той чи інший факт, що 

мав місце при розгляді справи, за допомогою життєвого досвіду і певних 

логічних міркувань. При цьому важливу роль відіграє рівень переконливості 

юридичних фактів. Йдеться про питання вірогідності того, що певний факт 

має чи мав місце, а отже чи мусить суд базувати на ньому своє рішення. 
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Право може вимагати певного (не обов'язково стовідсоткового) рівня 

імовірності. Але тут постає з особливою актуальністю властиве праву 

питання справедливості. Адже виглядатиме грубою несправедливістю, якщо 

без належного і стовідсоткового доведення або й просто лише за підозрою 

призначити комусь кримінальне покарання. 

Отже, незважаючи на те, що існує безліч юридичних фактів-станів, а їх 

класифікація – необхідний засіб вивчення правовідносин, особливостей 

правового регулювання, її ще не розкрито повною мірою. Подальший 

розвиток класифікації юридичних фактів-станів необхідний для вирішення 

різноманітних завдань юриспруденції, у тому числі підвищення ефективності 

правового регулювання.  

Юридичні факти відіграють важливу роль у правовій системі. За їх 

допомогою життєві обставини набувають юридичного значення і таким 

чином активно впливають на суспільні процеси і явища. 

Можливість спілкуватися учасникам освітнього процесу дозволяють 

такімодулі як «Чат» і «Форум» відповідно. 

Отже, використання комп’ютерних, телекомунікаційних технологій та 

різноманітних навчальних платформ здатні забезпечити інтерактивну 

взаємодію викладача та студента на різних етапах навчання. Елементи і 

ресурсиMoodle дозволяють створити таке навчальне середовище, яке не 

тільки налагоджує,але і стимулює зворотній зв’язок, забезпечує діалог між 

викладачем та студентом і постійну підтримку з боку викладача протягом 

всього курсу навчання. 

 

УДК 349.23:355(477) 

Світлана Пікалюк 

 

ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В 

УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

15 березня 2022 р. було прийнято Закон України «Про організацію 

трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі по тексту – Закон). У 

першу чергу варто звернути увагу на те, що відповідно до ч. 2. ст. 1 Закону 

зафіксовано, що на період дії воєнного стану вводяться обмеження 

конституційних прав і свобод людини і громадянина відповідно до статей 43, 

44 Конституції України.  

У першу чергу варто звернути увагу на те, що законодавець 

лібералізував вимоги законодавства про форму трудового договору. 

Відповідно до ч.1 ст. 2 Закону України «Про організацію трудових відносин в 

умовах воєнного стану» у період дії воєнного стану сторони за згодою 

визначають форму трудового договору. Таким чином форма трудового 

договору, що раніше визначалася закон, може визначатися на розсуд сторін 

трудового договору.  

Окремої уваги заслуговує введення в трудове законодавство такої 

правової формули як «призупинення дії трудового договору». Справа у тому, 

що законодавець вводить правову модель призупинення договору, що не 
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існувала в КЗпП України, хоча й мала місце у деяких проектах ТК України. У 

ч.1 ст. 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах 

воєнного стану» надається нормативна дефініція призупинення договору. 

Так, відповідно до ч.1 ст. 13 Закону України «Про організацію трудових 

відносин в умовах воєнного стану» призупинення дії трудового договору – це 

тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і 

тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним 

трудовим договором.  

Підставою призупинення трудового договору є юридичний факт 

військової агресії проти України, який виключає, що важливо, можливість 

одночасно як надання так й виконання роботи.  

Призупинення трудового договору не тягне своїм правовим наслідком 

припинення трудових відносин. Такий висновок випливає з правила 

зафіксованого у ч. ст. 13 Закону України «Про організацію трудових 

відносин в умовах воєнного стану». Втім, цікавою залишається дискусія у 

правових колах щодо того, які ж суб’єктивні трудові права та обов’язки 

мають місце у таких призупинених трудових правовідносинах. Вказане 

дозволяє дискутувати про існування таких трудових правовідносин з точки 

зору доктрини трудових правовідносин.  

Відповідно до ч. 2 ст. 13 Закону України «Про організацію трудових 

відносин в умовах воєнного стану» призупинення дії трудового договору 

роботодавець та працівник за можливості мають повідомити один одного у 

будь-який доступний спосіб. Застосування законодавцем терміну «за 

можливості» у ч. 2 ст. 13 Закону України «Про організацію трудових 

відносин в умовах воєнного стану» свідчить про те, що він допускає 

призупинення трудових відносин в односторонньому порядку без 

повідомлення іншої сторони трудового договору.  

Відповідно до ч. 3. Закону України «Про організацію трудових 

відносин в умовах воєнного стану» відшкодування заробітної плати, 

гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії 

трудового у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову 

агресію проти України. З огляду на наведене, законодавець поклав обов’язок 

відшкодування на третю особу без згоди останньої. Реалізація такої не 

типової правової конструкції вбачається можливою за умови розробки та 

вдосконалення спеціального механізму юридичної відповідальності держав 

на рівні міжнародного трудового законодавства. Порядок щодо такого 

відшкодування в межах законодавства України поки що відсутній, адже він 

має узгоджуватися з міжнародним трудовим законодавством у цьому плані.  

На рівні Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах 

воєнного стану» змінено правило щодо регламентації тривалість робочого 

часу. Відповідно до ч.1 ст. 6 Закону України «Про організацію трудових 

відносин в умовах воєнного стану» у період воєнного стану тривалість 

робочого часу не може перевищувати 60 годин на тиждень. У ч.2 ст. 6 Закону 

України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» 

також передбачається, що для працівників, яким відповідно до законодавства 
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встановлюється скорочена тривалість робочого часу, тривалість робочого 

часу не може перевищувати 50 годин на тиждень. 

Рішення про п’ятиденний або шестиденний робочий тиждень 

приймається на підставі складного юридичного складу, що складається з 2-х 

юридичних фактів у їх чіткій послідовності та сукупності: 1) рішення 

військового командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх 

утворення) + 2) рішення роботодавця.  

Окрема увага законодавця у Законі України «Про організацію трудових 

відносин в умовах воєнного стану» приділена інституту звільнення від 

відповідальності роботодавця за порушення строків оплати праці. Норма ч.3 

ст. 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах 

воєнного стану» звільняє від відповідальності роботодавця за порушення 

свого зобов’язання щодо строків оплати праці. У наведеній нормі зазначено, 

що роботодавець звільняється від відповідальності за порушення 

зобов’язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення 

сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної 

сили.  

Як наслідок законодавець покладає обов’язок доведення обставин 

непереборної сили на роботодавця, що є абсолютно правильним з огляду на 

більш слабшу сторону трудового договору – працівника.  

Зміни трудового законодавства, що окреслені в Законі України «Про 

організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», також торкнулися 

й розірвання договору з ініціативи працівника. У ст. 4 Закону України «Про 

організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» працівник 

наділяється правом розірвати трудовий договір за власною ініціативою у 

строк, зазначений у його заяві за наявності у сукупності 2-х умов: 1) 

веденням бойових дій у районах, в яких розташоване підприємство; 2) 

існування загрози для життя і здоров’я працівника. У цьому випадку у 

практичному плані правозастосування може виникати питання трактування 

терміну «райони в яких розташоване підприємство». 

Окремо варто звернути увагу на особливості розірвання трудового 

договору з ініціативи роботодавця. Положення ст. 5 Закону України «Про 

організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначають 

особливості звільнення працівника з ініціативи роботодавця. У період дії 

воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця 

у двох випадках: 1) у період його тимчасової непрацездатності; 2) у період 

перебування працівника у відпустці. Таким чином законодавець розширює 

фокус права роботодавця щодо звільнення працівника.  

З іншого боку виключенням з наведеного нормативного правил є 2-а 

види відпусток: 1) відпустки у зв’язку вагітністю та пологами; 2) відпустки 

для догляду за дитиною до досягнення нею 3-и річного віку.  

Законодавець правильно зафіксував на рівні Закону України «Про 

організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» формулу 

визначення дати звільнення, адже у цьому ключі завжди виникає складність 

правозастосування. У цьому разі датою звільнення передбачено 
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законодавцем перший робочий день, наступний за днем закінчення 

тимчасової - 54 - непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову 

непрацездатність, або перший робочий день після закінчення відпустки. 

 

УДК 341.31"2022" 

Анатолій Попов 

 

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА 2022 РОКУ І НАГАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 

Підлий відкритий напад Росії на Україну під назвою «військова 

спецоперація», що почався 24 лютого 2022 року, черговий раз показав, що 

міжнародне право сьогодні є недосконалим. Стосується особливо частини 

права міжнародної безпеки, нормальне забезпечення якого, як ніколи, 

суттєво не тільки для України, але й для всього людства.  

У світовій та вітчизняній правовій доктрині питанням осучаснення 

міжнародного права присвячено багато праць. Серед них наукові праці 

українських вчених: М. В. Буроменського [2], В. П. Горбуліна, 

О. О. Мережка, В. О. Черних [8] та інших. У той же час малодослідженими 

залишаються питання ефективності впливу існуючих можливостей 

міжнародно-правових інститутів на «нетрадиційні» агресивні прояви з боку 

деяких країн та їх підлеглих осіб і структур. 

«Складовою зовнішньої політики незалежної України,  пише 

В. О. Черних,  є діяльність у міжнародних структурах, що працюють над 

питаннями протидії світовим загрозам, у тому числі безпековим, 

екологічним, економічним, демографічним, продовольчим тощо. Така 

політика визначається стратегічними національними інтересами у сфері 

безпеки й у процесі переходу країни до стійкого розвитку» [8, c. 404]. 

Але він вважає, що система безпеки на глобальному рівні, дійовою 

одиницею якої є Українська держава, спирається на діяльність універсальної 

Організації Об’єднаних Націй (ООН), що визнана стрижневою в 

загальнолюдській конфігурації протидії світовим загрозам [8, c. 404]. 

Ймовірно, в останньому випадку ми маємо справу із звиклими 

оцінками. Дійсно, відповідно до положень Преамбули та п. 1 ст. 1 Статуту 

ООН, її основним завданням та першочерговою метою створення є підтримка 

міжнародного миру і безпеки, шляхом застосування певних колективних 

заходів для запобігання та усунення загрози миру, актів агресії, при чому 

пріоритет надається мирному врегулюванню міжнародних конфліктів. Згідно 

зі ст. 24 Статуту ООН, на Раду Безпеки ООН (РБ ООН), покладена головна 

відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки, внаслідок чого 

РБ ООН діє від імені Організації у зазначеній сфері [1]. 

Однак, вже досить довгий період РБ ООН не виконує належним чином 

своїх функцій. Одним з таких прикладів є історія із створенням спеціального 

трибуналу з розслідування катастрофи малайзійського літака. У проєкті 

резолюції, запропонованої Малайзією, йдеться, що РБ ООН повинен 
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«сформувати міжнародний трибунал з єдиною метою  добитися судового 

переслідування тих, хто несе відповідальність за злочин, пов’язаний зі 

збитим літаком авіакомпанії «Малайзійські авіалінії», що здійснював рейс 

MH17 17 липня 2014 року» [3]. 

Проти проголосувала одна делегація  Російська Федерація, яка 

скористалась своїм правом вето у РБ і, таким чином, заблокувала прийняття 

важливого документа.  

25 лютого 2022 року, на другий день після нападу на Україну, Росія 

ветувала проєкт резолюції Ради Безпеки, яка висловила б жаль з приводу 

вторгнення Москви до України [6]. 

Не можна стверджувати, що міжнародна спільнота є одностайною в 

оцінці діяльності ООН і важливості останньої. Так, Генеральний секретар 

ООН 28 січня 2021 року заявив про необхідність домогтися «єдності в Раді 

Безпеки» і прагнути уникнути «великого розколу», який розділить світ 

надвоє. «Будь-яка нездатність великих держав домовитися між собою 

розв’язує руки порушникам спокою, які розпалюють і підігрівають 

конфлікти»,  попередив Антоніу Гутерреш [4]. 

Після візиту в Україну в квітні 2022 року, де він відвідав звільнену від 

російських окупантів смт. Бородянку та побачив масштаби руйнувань, які 

завдала Київщині Росія, А. Гутерреш заявив: «Позиція ООН є чіткою, як я 

заявляв про це в Москві, – російське вторгнення в Україну є порушенням її 

територіальної цілісності та статуту ООН» [5]. 

На наш погляд, попри справедливу негативну оцінку російських 

безчинств з боку ООН, про ефективність дій цієї Організації щодо підтримки 

миру годі й говорити. 

Таким чином, міжнародне право потребує нагальної офіційної 

переоцінки пріоритетів і суттєвих змін, з метою досягнення його більшої 

ефективності та єдності і взаєморозуміння. Бажаного результату можна 

домогтися двома шляхами. Перший з них  запровадження в міжнародне 

право нових інститутів, які б відповідали сучасним потребам людства; 

другий  надання вже існуючим інститутам нових, якісно інших функцій. 

На наш погляд, у вирішенні цих проблем раціонально було б 

використати, по-перше, застосування адекватних зворотних дій не тільки до 

«старих» суб’єктів міжнародного права (в даному випадку  агресивних 

суб’єктів-держав), але й фізичних та юридичних осіб, незалежно від їх 

державної належності до країни-агресора.  

Подібна постановка питання має право на життя. Так, О. В. Тарасов 

пише: «…міжнародна практика все частіше доводить, що індивід має 

міжнародні права та обов’язки. Фізична особа має право звертатися в 

позасудові (Комітет з прав людини, Комісія з прав людини та ін.) та судові 

(Європейський суд з прав людини, Міжамериканський суд з прав людини) 

міжнародні органи за захистом своїх прав. Фізична особа може нести 

міжнародну кримінальну відповідальність за вчинення міжнародних злочинів 

[2, с. 42]. 
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Цю ідею потрібно розширити і модифікувати. Кримінальному праву 

відомо, наприклад, встановлення відповідальності батьків за неналежне 

виховання дітей, що спричинило криміногенну поведінку останніх. 

Громадяни тієї країни, де встановлено авторитарний, фашистський 

(рашистський) режим також повинні нести свою частку відповідальності за 

дії керівництва, яке вони обрали. 

Як приклад, можна навести відключення відповідних суб’єктів від 

всесвітньої мережі Інтернет, обмеження їх туристичних, культурних, освітніх 

контактів з іншими країнами із-за небезпеки і негативного впливу на ці 

країни.  

Останнє міркування, з врахуванням існуючого досвіду застосування 

санкцій з боку світової спільноти до юридичних і фізичних осіб, з 

необхідністю ставить на порядок денний питання про певну міжнародну 

суб’єктність юридичних осіб. Також про остаточне визнання суб’єктом 

міжнародного права фізичної особи і формулювання видів діяльності цієї 

особи, що мають міжнародне значення, у зв’язку з діяльністю тієї чи іншої 

держави. Саме така постановка питання даватиме можливість ефективних дій 

проти «гібридних» злочинів без перешкод, притаманних державному 

суверенітету. 

Вже настав час продовжити обговорення перспективи участі в 

міжнародно-правовому регулюванні не тільки окремих фізичних осіб, але й 

їх сукупності: спільнот, формальних і неформальних об’єднань, не тільки 

родинних відносин. Прикладом для початку порівняльної дискусії може бути 

«кримінальна відповідальність» юридичних осіб.  

Як приклад другого шляху, «надання вже існуючим інститутам нових, 

якісно інших функцій», використання старих інститутів міжнародного права, 

але з новим змістом. Можна привести пропозицію провідних західних і 

українських експертів запровадження голосування більшістю 60 % або 70 %, 

при розгляді Радою таких важливих питань, як порушення імперативних 

норм міжнародного права, проявів агресії, геноциду, створення сил 

негайного реагування у вигляді багатонаціонального контингенту із 

представників не тільки держав-членів РБ. 
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ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ В УМОВАХ ВІЙНИ 

Військова агресія Російської Федерації проти України спричинила 

намагання влади адаптувати податкове законодавство до реалій війни. Такий 

процес є досить динамічним. Доречно спробувати послідовно прослідкувати 

за появою нормативно-правових актів, якими було запроваджено зміни до 

Податкового кодексу України та інших законів України, коротко 

охарактеризувати їх зміст та спробувати виявити певні тенденції щодо 

майбутніх змін у податковому законодавстві. 

Тож, для початку варто звернутися до переліку головних нормативних 

актів, в яких ці зміни зафіксовано. Указом Президента України № 64/2022 від 

24.02.2022 р. [1] було введено воєнний стан. Наразі строк дії воєнного стану в 

Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 

діб згідно з Указом Президента № 259/2022 від 18.04.2022 [2]. Згодом було 

прийнято низку законодавчих актів, що передбачають суттєві пільги для 

платників податків. Зокрема, Закон України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо 

особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного 

стану» № 2118-IX від 03.03.2022 [3], Закон України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії 

норм на період дії воєнного стану» № 2120-IX 15.03.2022 [4], Закон України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих 

актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного 

стану» № 2142-IX від 24.03.2022 [5], Закон України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо 

https://ukrainepravo.com/international_law/public_%20international_law/%20glava-oon-pro-priorytety-roboty-na-%202021-rik-za-kryzoyu-sliduyut-zminy/
http://bintel.com.ua/uk/article/ReformUN/
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адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану» 

№ 2173-IX від 01.04.2022 [6]. 

Ґрунтовний аналіз Законів України № 2118-ІХ, № 2120-ІХ, 2142-ІХ та 

частково Закону України № 2173-IX було здійснено адвокатами Іриною 

Кальницькою, Оленою Сулима та Вікторією Бубліченко, що спеціалізуються 

на податковому праві. Вони зазначають, що зміни відбулися щодо подання 

звітності, податкових перевірок, відповідальності платників податків, 

зупинення строків, єдиного податку, податку на додану вартість, бюджетного 

відшкодування ПДВ, ЄСВ, плати за землю, екологічного податку та податку 

на нерухомість [7]. Богдан Багнюк, вивчаючи приписи Закону № 2120-IX, 

додає, що зміни, окрім вищенаведеного, стосуються також строків давності, 

благодійності, терміну дії ліцензій, маркування акцизними марками, строки 

давності, а також майна, що перебуває у податковій заставі, може бути 

вилучено на користь держави [8]. 

Для цілей статті недоречно пропонувати детальний аналіз усіх змін. 

Він представлений у дослідженнях названих юристів. Водночас для прикладу 

можна зауважити, що підрозділ 8 Податкового кодексу України було 

доповнено пунктом 9, який передбачає наступне: фізичні особи - підприємці 

- платники єдиного податку першої та другої групи мають право не 

сплачувати єдиний податок. При використанні такого права не потрібно 

заповнювати декларацію платника єдиного податку за відповідний період. Ці 

зміни є тимчасовими, оскільки діятимуть з 1 квітня 2022 року до припинення 

або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України. Також 

спрощено механізм переходу на спрощену систему оподаткування. 

Зміни стосуються не лише Податкового кодексу України. До прикладу, 

розділ VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України «Про збір та 

облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування» містить положення такого змісту: «тимчасово, з 1 березня 2022 

року до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом 

дванадцяти місяців після припинення або скасування воєнного стану, особи, 

зазначені у пунктах 4, 5 та 5-1 частини першої статті 4 цього Закону, мають 

право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за 

себе. При цьому положення абзацу другого пункту 2 частини першої статті 7 

цього Закону щодо таких періодів для таких осіб не застосовується» [9]. 

Мова йде про фізичних осіб - підприємців, в тому числі тих, які обрали 

спрощену систему оподаткування, про осіб, які провадять незалежну 

професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, 

освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі 

адвокатську, нотаріальну діяльність, або осіб, які провадять релігійну 

(місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від 

цієї діяльності, а також про членів фермерського господарства, якщо вони не 

належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах. Інакше 

кажучи, вказані особи звільняються від сплати єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 
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Окрім цього, роботодавці - платники єдиного податку, які обрали 

спрощену систему оподаткування - фізичні особи - підприємці, які належать 

до другої та третьої груп платників єдиного податку, а також юридичні 

особи, які належать до третьої групи платників єдиного податку можуть не 

сплачувати єдиний внесок за найманих працівників, призваних під час 

мобілізації на військову службу до Збройних Сил України. Це передбачено 

пунктом 9-20 Прикінцевих та перехідних положень згаданого Закону. 

Інколи воєнні події породжують нові правовідносини, що потребують 

нормативного регулювання Податковим кодексом України. Так, 17 квітня 

2022 року набув чинності Закон України «Про встановлення винагороди за 

добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування 

бойову техніку держави-агресора» № 2172-IX від 01.04.2022 [1], що зумовило 

потребу розширити перелік доходів, які не включаються до розрахунку 

загального місячного (річного) оподатковуваного доходу загального 

місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку. Для цього 

було прийнято Закон України «Про внесення зміни до пункту 165.1 статті 

165 Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування 

винагороди за добровільно передану Збройним Силам України придатну для 

застосування бойову техніку держави-агресора» № 2214-IX від 21.04.2022 

[11]. 

Щоправда, крім вищезгаданих правових актів, станом на сьогодні вже 

набули чинності інші закони. Наприклад, Закон України «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів 

України щодо запровадження диференційованої рентної плати за 

видобування газу природного» № 2139-IX від 15.03.2022 [12]. Варто згадати 

також постанови Верховної Ради України Верховної Ради України, які 

свідчать про продовження процесу реформування податкового законодавства 

(№ 2183-IX [13], № 2184-IX [14] та 2225-IX [15]). 

Останнє, що слід розглянути, це тенденції щодо майбутніх змін у 

податковому законодавстві. Хоча таке завдання є надто амбітним, але в 

цьому контексті заслуговує уваги доля законопроєктів № 7311 від 24.04.2022 

та № 7311-д від 01.05.2022. В статті журналу «Forbes», яка стосується 

ймовірності скасування податкових пільг, зазначено, що «варіант з 

одномоментною відмовою від ряду суттєвих податкових пільг воєнного часу 

не знайшла підтримки у керівництві парламентської фракції «Слуга Народу» 

(СН) та Офісі Президента. За словами одного з керівників фракції, який 

погодився на коментар на правах анонімності, № 7311 та його доопрацьована 

версія не будуть подані до залу Верховної Ради (ВР). Але від ідеї повернути 

частину податків, скасованих у перші тижні війни, нардепи не 

відмовляються» [16]. З матеріалів статті зрозуміло, що податкові пільги 

спричиняють значне недотримання надходжень в державний бюджет. Отже, 

не виключено, що зміни відбуватимуться власне в порядку поступового 

скасування податкових пільг або їх частини. 
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УДК 349.2(477) 

Оксана Старчук 

 

ПРИВАТНІ ТА ПУБЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ 

СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИЙОМНОЇ СІМ’Ї 

Важливим кроком для становлення України як соціальної держави є 

прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію особистих 

немайнових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування з метою забезпечення пріоритету виховання дитини 

у сім’ї. 

Так, у ст. 52 Конституції України передбачено, що діти рівні у своїх 

правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі 

чи поза ним. Тому, в Україні визнано пріоритет сімейного виховання та 

необхідність забезпечення всебічної підтримки осіб, які виявили бажання 
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взяти на виховання дітей. Важливий крок у цьому напрямі вже зроблено – 

створено прийомні сім’ї, які з одного боку забезпечують сімейну турботу про 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а з іншого – 

фінансуються з боку держави. 

Законодавчу базу влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування в прийомну сім’ю складають: Конституція України, 

Загальна декларація прав людини, Конвенція ООН про права дитини, 

Сімейний кодекс України, Закони України «Про охорону дитинства», «Про 

попередження насильства в сім’ї», «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», Указ Президента України «Про першочергові 

заходи щодо захисту прав дітей», постанова Кабінету Міністрів № 565 «Про 

затвердження Положення про прийомну сім’ю» та ін. 

Так, у 2002 році для упорядкування питання створення прийомних 

сімей постановою Кабінету Міністрів України було затверджено«Положення 

про прийомну сім’ю» № 565, якою встановлено, що метою утворення 

прийомної сім’ї є забезпечення належних умов для зростання в сімейному 

оточенні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом 

влаштування їх у сім’ї на виховання та спільне проживання [1]. 

Відповідно до ст. 256-1 СК України прийомна сім’я– сім’я, яка 

добровільно взяла на виховання та спільне проживання від одного до 

чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування [2]. 

Ми погоджуємось з тезою Н. А. Аблятіпової, що СК України регулює 

питання влаштування дітей у прийомну сім’ю з метою забезпечення права 

дітей виховуватися у сімейному оточенні [3, с. 134]. 

В Україні, акцентує увагу О. М. Карпенко, проводиться робота щодо 

запровадження інституту прийомної сім’ї як альтернативної форми сімейного 

виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яка 

полягає в тому, що ті з дітей, які не були усиновленні чи взяті під опіку і які 

донедавна направлялися до інтернатних закладів, мають можливість бути 

влаштованими у сім’ю [4, с. 30]. 

На підтвердження цього, зважаючи на те, що одним із 

принципівправового регулювання сімейних відносин є пріоритет виховання 

дитини у сім’ї, Н. Бутрин-Бока вказує на те, що розвиток альтернативних 

форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 

є пріоритетним напрямом реформування державної системи опіки в 

Україні[5, с. 115]. 

На поєднання приватних та публічних напрямів правового 

регулювання правовідносин акцентує увагу А. Б. Гриняк, зауважуючи, що у 

правовому регулюванні приватноправових відносин задіяні як правові норми, 

так і індивідуально-правові акти компетентних органів і осіб, необхідні для 

регулювання досліджуваних правовідносин [6, с. 121]. 

З цього приводу, зауважує О. Козак, доцільно наголосити на 

притаманності правовому регулюванню відносин з влаштування дітей-сиріт 
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та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомну сім’ю двох 

взаємопов’язаних напрямів: 

1) публічно-правового, який визначає публічно-правові засади такої 

діяльності (відображається в сукупності нормативно-правових актів, які 

визначають вид і характер поведінки учасників цих відносин); 

2) приватноправового, який охоплює правове становище суб’єктів такої 

діяльності, підстави виникнення таких правовідносин, зокрема договір про 

влаштування дітей у прийомну сім’ю [7, с. 21]. 

До особливостей прийомної сім’ї як альтернативної форми сімейного 

влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування, які у свою 

чергу включають приватні та публічні елементи М. Г. Соляник відносить те, 

що: дитина, яка виховується в прийомній сім’ї, не позбавляється статусу 

дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, за нею 

залишаються всі пільги, передбачені законодавством для таких категорій 

дітей; кандидати в прийомні батьки обов’язково проходять курс підготовки, 

розрахований на осмислення батьками проблем, пов’язаних з приходом в 

сім’ю нового вихованця, опанування соціального статусу; сім’я отримує 

статус «прийомної» на підставі рішення місцевого органу виконавчої влади, 

між прийомними батьками й органом, який приймає рішення про створення 

прийомної сім’ї, укладається договір про влаштування дітей до прийомної 

сім’ї на виховання та спільне проживання, який визначає права й обов’язки 

обох сторін [8, c. 74-77]. 

Окрім цього, специфікою прийомної сім’ї, яка вказує на наявність 

публічно-правових елементів її функціонування є здійснення соціального 

супроводу, який передбачає контроль за умовами розвитку і виховання 

дитини, виявлення недоліків і проблем у вихованні дитини, а також 

забезпечення матеріального утримання прийомної дитини з боку держави 

[9, c. 293–310]. 

Звідси, на приватноправових характер функціонування прийомної 

сім’ївказує договірна форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування у сім’ю, у якій визначається правовий статус 

прийомних батьків та прийомних дітей відповідно до положень сімейного 

законодавства України. 

Що стосується публічно-правового елементу створення та 

функціонування прийомної сім’ї, то він характеризується тим, що:  

1) створення прийомних сімей здійснюється в адміністративному 

порядку, а саме на підставі рішення районної, районноїу мм. Києві та 

Севастополі держадміністрації, виконавчого комітету міської (міст 

республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення) 

ради. 

2) прийомна сім’я функціонує за рахунок коштів державного бюджету 

(розмір грошового забезпечення становить 2,5 прожиткового мінімуму для 

дітей відповідного віку; для дітей з інвалідністю – 3,5 прожиткового 

мінімуму для дітей відповідного віку; для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які 
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навчаютьсяу закладах загальної середньої освіти, за денною формою 

навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої 

та вищої освіти, до закінчення відповідних закладів освіти розмір державної 

соціальної допомоги становить 2,5 прожиткового мінімуму для працездатної 

особи, для осіб з інвалідністю – 3,5 прожиткового мінімуму для 

працездатної особи). 

Розмір грошового забезпечення  становить 35 відсотків розміру 

соціальної допомоги на кожну прийомну дитину і не залежить від пенсії, 

аліментів, стипендії чи державної допомоги на кожну прийомну дитину, але 

не більше п’яти прожиткових мінімумів для працездатної особи (з 

01.01.2022 – 12405,00 грн., з 01.07.2022 – 13000,00 грн., з 01.12.2022 – 

13420,00 грн.) і розподіляється між прийомними батьками рівними 

частинами за їх згодою і не більше ніж півтора прожиткового мінімуму 

для працездатної особи (з 01.01.2022 – 3721,15 грн., з 01.07.2022 – 3900,00 

грн., з 01.12.2022 – 4026,00 грн.) одному з прийомних батьків. 

3)здійснення соціального супроводу, який передбачає контроль за 

умовами розвитку і виховання дитини, виявлення недоліків і проблем у 

вихованні дитини. 

Отже, приватноправовий характер правовідносин у прийомній сім’ї 

полягає у договірному порядку влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування у сім’ю, а саме з цього моменту у 

прийомних батьків та дітей виникають особисті немайнові та майнові права 

та обов’язки, їх гарантії та відповідальність у випадку невиконання чи 

неналежного виконання покладених на них обов’язків відповідно до 

положень сімейного законодавства України. 

Однак, при створенні прийомної сім’ї, шляхом укладання договору про 

влаштування дітей до прийомної сім’ї, наявними є публічно-правові 

елементи, а саме: одним із його суб’єктів є орган, який наділений владними 

повноваження та приймає рішення про створення прийомної сім’ї – районна, 

районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий комітет 

міської (міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст 

обласного значення) ради, який зобов’язаний контролювати виконання 

прийомними батьками своїх обов’язків щодо виховання та утримання дітей; 

грошове забезпечення прийомних батьків та їхніх вихованців. 
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КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: РОЛЬ ТА 

ЗНАЧЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

В останні десятиліття на світовому ринку у розвитку підприємств 

особливо вирізняється тенденції зростання ролі нематеріальних ресурсів у 

загальній структурі активів господарюючих суб’єктів. В Україні в силу 

різних історичних, культурних та ментальних особливостей нематеріальним 

ресурсам не приділяється достатньо уваги, натомість йде активне виділення 

насамперед матеріальних активів та основних засобів. Це призвело до того, 

що керівники вітчизняних підприємств часто нехтують значенням 

нематеріальних ресурсів, що у результаті призводить до достатньо низької 

конкурентоспроможності продукції українських підприємств на міжнародних 

ринках, що, у свою чергу, є визначальним чинником заниження вартості 

українських підприємств. 

Нематеріальні ресурси – це ті, що використовуються у процесі 

створення цінності продукту чи послуги, мають здатність генерувати дохід і 

прибуток, але не мають матеріальної основи. Лише деякі елементи 

невідчутних ресурсів (наприклад, торгова марка, ноу-хау, інтелектуальна 

власність) відповідно до стандартів бухгалтерського обліку можуть мати 

вартісну оцінку та бути відображені у балансі підприємства у статті 

«Нематеріальні активи». Інша, найдинамічніша частина невідчутних ресурсів 

не відповідає бухгалтерському трактуванню активів, тому й не 
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відображається в балансі. Однак, саме ці елементи невідчутних ресурсів 

можуть мати суттєвий вплив на формування ринкової вартості компанії. 

Дослідженню проблеми ролі нематеріальних активів як фактору 

створенню конкурентних переваг приділяється значна увага в наукових 

працях та дослідженнях багатьох вчених-економістів таких, як Е. Брукінг, В. 

Глухов, Л. Едвінсон, В. Іноземцев, В. Калятин, С. Климов, П. Крайнєв, Б. 

Леонтьєв, П. Лернер, М. Мелоун, А. Полторак, М. Портер та інші. 

Підвищення ефективності діяльності підприємства, 

конкурентоспроможності, виходу на нові ринки збуту, збільшення прибутку 

можливо завдяки використанню інноваційних знань, новітніх технологій, 

енергозберіаючих ресурсів. У бухгалтерському обліку такі об’єкти 

інтелектуальної власності відносяться до складу необоротних активів, а саме 

нематеріальних активів. 

Причому успіх учасників господарювання визначається використанням 

не всього «нематеріального масиву», а окремих його складових 

(інтеектуальний капітал, інтелектуальна власність тощо)  

Світова практика свідчить про посилення ролі нематеріальних активів у 

системі нарощування національного багатства, при цьому в економічно 

розвинутих країнах спостерігається зростання частки вартості об’єктів 

інтелектуальної власності у вартості майна компанії. Н. І. Голованов та В.О. 

Протопопова застосовують термін нематеріальні ресурси в контексті 

складової потенціалу підприємства, що приносить економічну вигоду 

протягом довготривалого періоду. Наряду з відсутністю матеріальної форми, 

характерною ознакою таких ресурсів є надзвичайна складність визначення 

величини майбутнього прибутку від їх використання. 

До нематеріальних ресурсів можна віднести: 

1. Об’єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки, комерційна таємниця, раціоналізаторські пропозиції, ноу- 

хау). 

2. Об’єкти авторського та суміжного права (програмне 

забезпечення, банки і бази даних, банки і бази знань тощо). 

3. Засоби індивідуалізації (комерційні (фірмові) найменування, 

товарні знаки і знаки обслуговування тощо). 

4. Інші нематеріальні ресурси (гудвіл тощо). 

Однак необхідно враховувати, що ресурс стає активом у випадку, коли 

суб’єкт господарювання ним володіє і може використати в своїх економічних 

цілях. Активи мають цінність, якщо їх можна використати для того чи іншого 

стратегічного призначення. Саме стратегічний аспект природи 

нематеріальних активів є надзвичайно актуальним для сучасних компаній. 

Основне управлінське завдання полягає у визначенні способів перетворення 

потенційних можливостей, що надає підприємству володіння тими чи 

іншими об’єктами інтелектуальної власності, у реальні конкрентні переваги. 

Тому кожен суб’єкт господарювання повинен формувати, підтримувати і 

розвивати свою конкурентоспроможність із метою отримання максимального 

прибутку та вигідного конкурентного становища на певному ринку [4]. 
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Саме по собі поняття «конкурентоспроможність підприємства» означає 

здатність суб’єкта господарювання адаптуватися до умов зовнішнього 

середовища за допомогою ефективного використання його ресурсного 

потенціалу, що дозволяє перебудувати основні бізнес-процеси підприємства 

(фінанси, виробництво, кадри, менеджмент, маркетинг тощо) відповідно до 

вимог ринкової економіки в певний момент часу. Конкурентоспроможність 

підприємства визначається його ресурсним потенціалом, конкурентним 

потенціалом, конкурентними перевагами, які формуються та розвиваються 

під впливом певної сукупності факторів, різних за своєю природою, 

характером та ступенем дії. 

Слід розрізняти поняття «ресурсний потенціал» суб’єкта 

господарювання та «конкурентний потенціал», тому що ресурсний потенціал 

суб’єкта господарювання – це внутрішній потенціал, тобто склад і структура 

тих ресурсів, якими розпоряджається суб’єкт господарювання. До складу 

ресурсного потенціалу підприємства входять наступні елементи: 

матеріальний (виробничий) потенціал, комерційний капітал, інформаційний 

потенціал, фінансовий потенціал, організаційний потенціал [1]. 

Матеріальний (виробничий) потенціал зумовлюється залученими у 

виробництво матеріально-технічними, трудовими, нематеріальними 

ресурсами та оборотними засобами з метою випуску за визначений період 

часу продукцію певного асортименту, технічного рівня якості на основі 

створеної системи елементів організаційно-економічної структури, яка 

постійно удосконалюється на інноваційній основі. 

Комерційний капітал – Інформаційний потенціал: інформаційні та 

організаційно-технічні можливості суб’єкта господарювання, які впливають 

на процес прийняття управлінських рішень через систему збору, зберігання, 

обробки та розповсюдження інформаційних ресурсів. 

Фінансовий потенціал: якісна характеристика фінансового стану 

суб’єкта господарювання, виражена спроможністю генерувати певний обсяг 

грошових потоків, достатній для реалізації передбачених його економічною 

стратегією програм і заходів, а також відшкодування використаних 

(залучених за рахунок усіх джерел) фінансових ресурсів та витрат на їх 

залучення, не погіршуючи при цьому фінансову стійкість. Важ- ливу роль у 

структурі фінансового потенціалу відіграє інвестиційний потенціал, 

наявність якого є основною умовою для здійснення простого і розширеного 

відтворення. Організаційний потенціал це можливості суб’єкта 

господарювання щодо ефективної організації та управління виробничо-

комерційними процесами виробництва продукції. 

Конкурентний потенціал – це зовнішньо-внутрішній потенціал, який є 

інтегральним показником, що характеризує рівень розвитку конкретного 

підприємства по відношенню до основних її конкурентів. При цьому він 

служить своєрідним індикатором, що дозволяє оцінити поточний стан 

виробничо-господарської діяльності господарюючого суб’єкта в умовах 

конкурентного ринку, з точки зору ефективності використання наявних 
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ресурсів. Надалі така оцінка допоможе визначити той набір конкурентних 

можливостей, якими володіє конкретне підприємство на даний момент [3]. 

Із ресурсного потенціалу підприємства в конкурентний потенціал 

потрапляють лише конкурентні переваги. Конкурентний потенціал виникає і 

розвивається у конкурентному середовищі, що вказує на тісну його 

залежність від явища конкуренції. 

Наступним елементом системи формування конкурентоспроможності 

суб’єкта економічної діяльності є конкурентні переваги, тобто ті особливості 

функціонування підприємства, які дозволяють випереджати своїх – це 

фінансові або грошові відносини, що виникають під час підприємницької 

діяльності, у результаті яких формується власний капітал, цільові 

централізовані і децентралізовані фонди грошових коштів, відбувається їх 

розподіл і використання. 

Саме сукупність конкурентних переваг визначає той рівень 

конкурентоспроможності, котрим володіє підприємство в порівнянні з 

основними її конкурентами. 

Можна виділити такі основні групи конкурентних переваг: ринкові 

переваги, вклад НМА в статутний капітал, фінансові, податкові та 

управлінські переваги. 

Ринкові переваги, перш за все, пов’язані з забезпеченням сталого 

розвитку підприємства в конкурентному середовищі, серед них можна 

виділити: 

1. Монопольне становище на ринку – інтелектуальна власність 

надає монопольне право на використання результатів інтелектуальної 

діяльності, що дозволяє організації зайняти домінуюче становище стосовно 

конкурентів, тобто надавати безпосередній вплив на загальні умови обігу 

товару на відповідному ринку. 

2. Підвищення конкурентоспроможності продукції за рахунок 

засобів індивідуалізації забезпечує більш високий рівень співвідношення 

показників ціни і якості товару в порівнянні з конкурентами, завдяки 

найбільш повної відповідності вимогам ринку і запитам споживачів: 

а) продукція з фірмовим найменуванням володіє більш високою ціною 

і рівнем якості, ніж товари-замінники; 

б) торгова марка забезпечує великий обсяг продажів, а значить, і 

високу швидкість обігу грошових коштів; 

в) скорочення витрат на проведення рекламних акцій, з огляду на 

високий ступінь лояльності споживачів (чим більший об’єм продажів, тим 

менше витрат, пов’язаних з рекламною діяльністю, припадає на одиницю 

продукції). 

3. Зростання ділової репутації – використання об’єктів 

інтелектуальної власності в господарській діяльності підприємства 

призводить до поступового нарощування нематеріальних активів: стійка 

клієнтська база, новаторські методи організації господарської діяльності, 

збільшення частки нематеріальних активів у статутному капіталі і т.д. Як 
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результат, організація знаходить стабільність на конкурентному ринку, 

внаслідок чого формується позитивне ставлення з боку контрагентів. 

4. Сукупне скорочення витрат – постачальники і контрагенти охоче 

йдуть на співпрацю з суб’єктом господарювання, який має торговельну 

марку (в силу високої затребуваності її продукції кінцевим споживачем), що 

призводить до: зростання обсягів продукції, що випускається; підвищення 

ступеня завантаженнявиробничого 

5.  обладнання; скорочення запасів; зменшення витрат, пов’язаних з 

розподілом продукції;  зниження собівартості продукції, що випускається. 

6. Освоєння нових ринків – використання інтелектуальної власності 

в господарській діяльності підприємства відкриває для неї нові перспективи 

розвитку: розширення меж ведення бізнесу [2]. 

Наявність фірмового найменування, товарного знака, позитивного 

гудвілу, використання сучасних технологій при виробництві товарів – все це 

створює своєрідний плацдарм для успішного функціонування 

господарюючого суб’єкта в цілому, а також робить процес виведення 

продукції на новий ринок менш витратним і трудомістким. 

Наступна група конкурентних переваг – використання інтелектуальної 

власності (ОІВ) в якості внеску до статутного капіталу (права на ІВ входять 

до складу нематеріальних активів підприємства), що дозволяє: 

 істотно збільшити вартість підприємства шляхом збільшення 

статутного капіталу; 

 забезпечити залучення додаткових фінансових ресурсів за 

допомогою емісії цінних паперів, забезпечених нематеріальними активами; 

 підвищити рівень інвестиційної привабливості суб’єкта 

господарювання; 

 для засновників – брати участь у формуванні політики 

підприємства. 

У свою чергу, фінансові переваги проявляються в процесі 

комерціалізації нематеріальних активів, зокрема ОІВ, які сприяють 

створенню і розвитку нових форм підприємницької діяльності: франчайзинг, 

продаж ліцензій, лізинг, промислова кооперація, інжиніринг тощо. Таким 

чином, в рамках реалізації таких форм підприємницької діяльності 

підприємство отримує додаткове джерело доходу, тим самим збільшуючи 

сукупний прибуток, що призведе до підвищення рівня фінансової стійкості 

господарюючого суб’єкта. 

Що стосується податкових переваг, то вони пов’язані з процесом 

комерціалізації нематеріальних активів, який сприяє зменшенню 

оподатковуваної податкової бази і, як результат, відбувається скорочення 

нарахувань: 

а) з податку на прибуток, оскільки накопичена амортизація 

нематеріальних активів враховується в собівартості виготовленої продукції; 

б) з податку з доходів фізичних осіб, внаслідок виплати власнику 

патенту винагороди замість заробітної плати; 
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в) із єдиного соціального внеску, оскільки підприємство оплачує працю 

працівника, який створив ОІВ, шляхом виплати винагороди; 

г) з ПДВ, у разі якщо угода оформлена як патентний, ліцензійний чи 

авторський договір. 

Наслідком процесу формування та реалізації ресурсного потенціалу 

підприємства і конкурентного потенціалу, зокрема, є конкурентна позиція 

(становище) суб’єкта господарювання, яка характеризується певним рівнем 

конкурентоспроможності. 

На думку І.В. Стояненко, нематеріальні активи, які забезпечать 

отримання суб’єктом господарювання доходів протягом звітного періоду 

більшими темпами, ніж приріст вартості самих НМА доцільно вважати 

ефективними (рентабельними) [5]. 

На сьогоднішній день вартість підприємства є унікальним показником, 

що дозволяє провести комплексну оцінку виробничо-господарської 

діяльності без аналізу інших результуючих показників (обсяг продажів, 

прибуток, рентабельність продажів, ліквідність, фінансова стійкість). 

Це пояснюється, перш за все, тим, що на сучасному етапі розвитку 

економіки кожне з функціонуючих на ринку підприємств розглядається в 

якості товару, отже, основні бізнес-процеси, які відбуваються всередині 

підприємства, в першу чергу, спрямовані на формування її цінності, яка і 

визначатиме рівень привабливості в очах інвестора. 

Отже, необхідно відзначити, що зростання вартості підприємства за 

рахунок використання нематеріальних активів в якості внеску до статутного 

капітал безпосередньо впливає на рівень її конкурентоспроможності на ринку 

збуту. На сьогодні пріоритетною моделлю розвитку економічної системи є не 

статична, пов’язана з забезпеченістю матеріальними і трудовими ресурсами, 

а динамічна, основою якої є знання, інновації та інформація. Це означає 

посилення ролі НМА як каталізатора науково-технічного прогресу при 

одночасному підвищенні її уразливості на національному та міжнародному 

рівнях.  
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УДК 347 

Юлія Туз  

 

ПРАВОВА ПРИРОДА ПРАВА НА ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 

В науці цивільного права все далі актуальним залишається питання про 

правову природу права на захист цивільних прав, що й на сьогодні 

продовжує залишатися дискусійним. 

Поняття правових засобів та способів є актуальним в тому числі і по 

відношенню до сфери здійснення та захисту прав та інтересів. У випадку, 

якщо відбувається захист цивільних прав, мова йде відповідно про цивільно-

правові засоби або способи захисту цивільних прав. 

Право на захист - це передбачені законом вид і міра поведінки особи, 

цивільні права якої зазнали посягання, що полягають у можливості 

застосування самостійних дій, спрямованих на поновлення порушеного, 

оспорюваного чи невизнаного права, а також можливості звернутися до 

юрисдикційних органів з вимогою про захист [1]. 

В науці цивільного права існують три наукові погляди на питання 

правової природи права на захист. Так, представники першого підходу 

стверджують, що право на захист є правомочністю суб’єктивного цивільного 

права, яка входить у «тріаду» правомочностей особи, наділеної цим правом 

[2, с. 197-200]. Представники другого, навпаки, зазначають, що право на 

захист – це самостійне цивільне право, підставою виникнення якого є певний 

юридичний факт. Представники третього підходу вважають, що право на 

захист є секундарним правом, відкидаючи можливість віднесення його як до 

окремого суб’єктивного права, так і до низки правомочностей 

правоволодільця.  

Право на захист можна визначити як надану уповноваженій особі 

можливість застосування заходів правоохоронного характеру для 

відновлення її порушеного права або права, що оскаржується [3, с.114-116]. 

На думку окремих учених, забезпеченість суб’єктивного права можливістю 

державного примусу є його невід’ємною якістю і така можливість існує не 

паралельно з іншими, закріпленими в суб’єктивному праві можливостями, а 

властива їм самим, тому що без цього вони не були б юридичними 

можливостями. 

Форма правового захисту має охоронно-правову природу, залежить від 

матеріально-правової вимоги, є елементом інституту захисту, що 

опосердковується певним процесуальним або процедурним порядком, 

визначеним нормами матеріального та процесуального права, що спрямовані 

на відновлювання (визнання) порушених (оспорюваних) прав і законних 

інтересів. 

Правомочність на захист полягає в тому, що вона існує у складі 

суб’єктивного права із самого початку його формування поряд із 
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правомочністю вимоги та правомочністю на власні активні дії. Однак 

активність, тобто свій розвиток, вона отримує за наявності додаткових фактів 

(невиконання обов’язку) і спрямовується на забезпечення правового впливу 

на порушника юридичного обов’язку.  

Існуюча практика застосування способів захисту цивільних прав 

полягає в тому, що застосуванню підлягає такий спосіб захисту, що 

передбачений законом та (або) договором між сторонами. Винятком із 

зазначеного правила є спори, що випливають з особистих немайнових 

відносин, оскільки, як вже було зазначено, за ст. 275 ЦК України особисте 

немайнове право може бути захищене також іншим способом відповідно до 

змісту цього права, способу його порушення та наслідків, що їх спричинило 

це порушення [1]. 

Підсумовуючи викладене, можна зазначити, що право на захист варто 

відокремлювати від фактичних дій, спрямованих на захист порушеного 

цивільного права.  

Отже, право на захист можна розглядати як встановлену законом 

можливість застосувати примусові заходи, які передбачені законом або 

договором та спрямовані на припинення правопорушення та відновлення 

порушеного права або на компенсацію заподіяних правопорушенням збитків 

та моральної шкоди. При цьому захистом прав є дії правомочної особи, 

безпосередньо спрямовані на досягнення вказаної мети. 
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СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

Стабільне функціонування правоохоронної системи будь-якої держави 

є необхідним для реалізації її правоохоронної функції. Ефективна та 

злагоджена діяльність правоохоронних органів є запорукою утвердження 

верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, 

забезпечення правопорядку та безпекового середовища.  

В Україні процес реформування правоохоронної системи набув 

перманентного характеру, якому завжди бракувало цілісного, 

концептуального бачення та комплексного підходу із визначенням цілей та 
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пріоритетів, а також конкретних заходів реалізації. Проте в останні роки було 

створено нові інституції, а більшість правоохоронних органів «пережили» 

трансформації різного ступеня інтенсивності. Тривалі, важкі, іноді досить 

болючі зміни часто супроводжувався спротивом з боку окремих зацікавлених 

суб’єктів чи структур. Важливим здобутком таких процесів стала зміна 

філософії функціонування цих органів, переорієнтація діяльності на 

відновлення довіри суспільства, впровадження у свою роботу принципу 

верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи 

визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави. Однак основні проблеми, пов’язані із дублюванням 

повноважень, прозорістю формування та діяльності правоохоронних органів, 

реалізацією демократичного цивільного контролю, а також корупцією у 

правоохоронній системі, вирішити так і не вдалося. 

В умовах воєнного стану ці питання не зникли, однак на перший план 

вийшли інші, більш нагальні завдання. Адже ті явища, тенденції і чинники, 

які законодавцем декларувалися як загрози, що можуть унеможливити чи 

ускладнити реалізацію національних інтересів та збереження національних 

цінностей України, стали реальністю, яка вимагає негайного реагування. 

Власне це стимулювало своєрідну переорієнтацію завдань правоохоронних 

органів і актуалізувало інші сфери їхньої діяльності. Відповідно до ст. 16 

Закону України «Про правовий режим воєнного стану» [1] за рішенням Ради 

національної безпеки і оборони України, введеним у дію в установленому 

порядку указом Президента України, утворені відповідно до законів України 

військові формування залучаються разом із правоохоронними органами до 

вирішення завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів 

правового режиму воєнного стану, згідно з їх призначенням та специфікою 

діяльності.  

Служба безпеки України як державний орган спеціального 

призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну 

безпеку України, в умовах воєнного стану зосереджує зусилля на 

багатовекторній протидії ворогу: виявляє та затримує ворожих агентів, 

коректувальників вогню, колаборантів, запобігає загрозам у національному 

інформаційному та кіберпросторі, тим самим забезпечуючи стабільну роботу 

інформаційних систем органів державної влади та об’єктів критичної 

інфраструктури, а також займається документуванням доказів воєнних 

злочинів росії на території України для пред’явлення у Міжнародному 

кримінальному суді в Гаазі. 

Державне бюро розслідувань є державним правоохоронним органом, 

на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, 

розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до 

його компетенції. На сьогодні в умовах правового режиму воєнного стану 

Державне бюро розслідувань ретельно документує злочини агресора проти 

мирного населення, проводить слідчі та процесуальні дії за фактами 

численних порушень законів та звичаїв війни військовослужбовцями 

збройних сил російської федерації, а також здійснює фіксацію та 
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встановлення обставин розстрілів мирних жителів, обстрілів помешкань, 

випадків мародерства. 

Прокуратура, яка відповідно до Закону України «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів» [2] також є одним із 

правоохоронних органів, реєструє злочини, вчинені в період 

повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, здійснює 

процесуальне керівництво досудовим розслідуванням. За даними сайту 

Офісу Генерального прокурора [3] станом на 20.05.2022р. зареєстровано 

13093 злочини агресії та воєнних злочинів, серед яких порушення законів та 

звичаїв війни (ст. 438 КК України), планування, підготовка, розв’язування та 

ведення агресивної війни (ст. 437 КК України), пропаганда війни (ст. 436 КК 

України), а також 6068 злочинів проти основ національної безпеки, серед 

яких посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 

110 КК України), державна зрада (ст. 111 КК України), колабораційна 

діяльність (ст. 111-1 КК України), пособництво державі-агресору (ст. 111-2 

КК України). У рамках магістральної справи щодо агресії російської 

федерації повідомлено про підозру 623 представникам військово-політичного 

керівництва, серед яких міністри, депутати, військове командування, 

посадовці та керівники правоохоронних відомств. 

Усі підрозділи Національної поліції в умовах воєнного стану працюють 

у посиленому режимі, забезпечуючи виконання покладених на них 

надважливих завдань у сфері публічної безпеки та порядку, протидії 

злочинності, а також охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і 

держави. У даний час слідчі Національної поліції розслідують понад 12 тисяч 

кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених російськими 

військовими. Активно працює й вибухотехнічна служба поліції, 

розміновуючи звільнені території шляхом вилучення та знешкодження 

величезної кількості вибухонебезпечних предметів.  

На сьогодні практично усі правоохоронні органи здійснюють узгоджені 

заходи щодо реалізації і захисту національних інтересів від впливу загроз 

російської агресії. Однак враховуючи надзвичайні масштаби таких загроз, з 

якими довелося зіткнутися українській правоохоронній системі, є ряд 

проблем та викликів, які потребують негайного реагування та вирішення. 

Насамперед слід посилити співпрацю та координацію діяльності 

правоохоронних органів, удосконалити її шляхи та методи, оперативно 

аналізувати помилки та розробляти гнучкі управлінські рішення, вибираючи 

оптимальні варіанти і порядок дій, попередньо розраховуючи сили і засоби. 

Крім того особливості впровадження правового режиму воєнного стану, його 

призначення та зміст, вимагають адекватного реагування та оперативної й 

якісної законотворчої роботи щодо створення ефективного нормативно-

правового підґрунтя для забезпечення вирішення завдань впровадження 

воєнного стану правоохоронними органами України.  
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ПРАВО ЖІНОК, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІВ 

УКРАЇНІ, НА ОСВІТУ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ЇХ ВИПРАВЛЕННЯ І 

РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ 

Правовий статус засуджених, у тому числі й жінок, до позбавлення волі  

є комплексною категорією кримінально-виконавчого права. В умовах 

реформування пенітенціарної системи України він є своєрідним індикатором, 

який може свідчити про ефективність впровадження міжнародних стандартів 

поводження із цією категорією осіб щодо дотримання прав людини у сфері 

відбування покарань. Право жінок, засуджених до позбавлення волі в 

Україні, на освіту посідає важливе місце як в системі їх прав, так і в 

структурі їх правового статусу. Повноцінна реалізація права на освіту 

жінками, засудженими до позбавлення волі в Україні, забезпечує всебічний 

розвиток їх особистості як найвищої соціальної цінності у суспільстві. 

Право на освіту є конституційним правом людини і громадянина (ст. 53 

Конституції України) [1]. Жінки, засуджені до позбавлення волі, так само не 

позбавлені цього права, але реалізують його з деякими обмеженнями, 

обумовленими їх особливим правовим статусом.  

Як свідчить аналіз наукової літератури, вивченню проблем права на 

освіту засуджених до позбавлення волі осіб та його реалізації присвятили 

праці В. А. Бадира, І. Г. Богатирьов, О. І. Богатирьова, О. М. Джужа, О. Г. 

Колб, Н. В. Коломієць, В. Я. Конопельський, І. М. Копотун, В. О. 

Корчинський, Г. О. Радов, А. Х. Степанюк, В. М. Трубников, С. Я. Фаренюк, 

В. П. Філонов, О. В. Хорошун, Ю. А. Чеботарьова, Ю. В. Шинкарьов,  О. В. 

Щербина, Д. В. Ягунов, І. С. Яковець та ін. 

У протидії злочинності держава застосовує значну кількість заходів 

економічного, соціального, правового, організаційного, політичного та 

культурно-виховного спрямування. Одним із напрямів протидії злочинності є  

ресоціалізація жінок, які вже вчинили злочини і відбувають покарання у виді 

позбавлення волі. Відповідно до ст. 6 Кримінально-виконавчого Кодексу 

України (далі – КВК) одними із засобів виправлення і ресоціалізації 

засудженої особи є загальноосвітнє та професійно-технічне навчання [2]. 

Реалізація жінками, засудженими до позбавлення волі в Україні, права 

на освіту є досить актуальним і проблемним питанням. Як показали 
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результати проведеного дослідження у виправних колоніях для жінок, 

близько 30 % опитаних жінок, які відбувають покарання у виді позбавлення 

волі, не мають повної загальної середньої освіти, а деякі із них є 

неписемними. Така ж  ситуація із засудженими до позбавлення волі 

неповнолітніми особами жіночої статі, які відбувають покарання у виховній 

колонії. Така тенденція  суперечить Конституції України, яка передбачає, що 

повна загальна середня освіта є обов'язковою [1].   

Реалізація конституційного права на освіту жінок,  засуджених до 

позбавлення волі в Україні, повинна базуватись на міжнародних нормативно-

правових актах, що регламентують діяльність у цій сфері. До основних 

міжнародних нормативних актів, що регламентують, зокрема, право 

засуджених на освіту, належать Європейські пенітенціарні правила, 

Мінімальні стандартні правила поводження з ув’язненими. Так, Європейські 

в’язничні правила встановлюють, що в кожній установі повинні 

здійснюватись всеосяжні програми освіти, які мають на меті розширення 

перспективи соціальної реінтеграції в’язнів, поліпшення їх поведінки та 

підвищення почуття особистої гідності. Освіта в’язнів повинна бути 

інтегрована до освітньої системи країни для того, щоб після звільнення вони 

могли продовжувати навчання [3, 107] та знайти своє місце у суспільстві [4, 

149]. Як правильно вважає Ю. О. Матвєєва, освіта є беззаперечною умовою 

успішної реінтеграції в суспільство громадян, які скоїли злочини [5]. 

Аналіз національного кримінально-виконавчого законодавства показує, 

що в Україні неврегульованим лишається питання здобуття засудженими, у 

тому числі й жінками, засудженими до позбавлення волі в Україні, вищої 

освіти. Так, чинний КВК у своїх нормах детально визначає отримання лише 

повної загальної середньої освіти, професійно-технічної освіти та освітніх 

послуг і програм засудженими особами.  

Як свідчить практика, жінки, які звільняються з місць позбавлення волі, 

як правило, є матеріально незабезпеченими, соціально незахищеними та 

можуть бути особливо вразливими. Тому, на цьому етапі,  завданням 

держави має бути покращення процесу адаптації звільнених жінок до життя 

на волі та допомога у реалізації права таких осіб на здобуття освіти. Цей 

напрям є вкрай важливим з огляду на те, що  результати проведеного 

опитування засвідчують, що близько 50 % засуджених жінок, у тому числі й 

неповнолітніх, після відбування терміну покарання мають намір здобути 

освіту.  

На думку А. Х. Степанюка, з якою варто погодитись, при бажанні 

вчитись таким особам слід надавати необхідні пільги. Для таких осіб, які 

бажають вчитись у ВНЗ, необхідно надати можливість бути зарахованими на 

підготовчі курси (безоплатні) для вступу до ВНЗ [6].  

На підставі викладеного можна зробити висновки, які полягають в 

тому, що жінки, засуджені до позбавлення в Україні, та звільнені з місць 

відбування покарання повинні бути доступно проінформовані про їх 

конституційне право на освіту, шляхи процесу реалізації цього права. 

Об’єднання зусиль у цьому напрямку сприятиме досягненню мети 
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кримінально-виконавчого права шляхом виправлення та ресоціалізації жінок, 

засуджених до позбавлення волі в Україні, та формуванню в подальшому 

загальноприйнятної поведінки таких осіб як майбутнього члена суспільства. 

Отже, підсумовуючи викладене, варто зазначити, що чинне 

кримінально-виконавче законодавство України не дозволяє належним чином 

жінкам, засудженим до позбавлення волі в Україні, реалізувати 

конституційне право на освіту, оскільки не врегульовує правовідносини, 

пов’язані з отриманням вищої освіти такою категорією осіб.  Міжнародні 

нормативно-правові акти загального і регіонального характеру більш 

змістовно регулюють право на освіту в місцях позбавлення волі. Тому, як 

видається, частково вирішити це питання можна шляхом внесення 

відповідних змін до КВК та законів щодо права отримання освіти особами, 

засудженими до позбавлення волі, у тому числі й жінками, і детально 

визначити механізм отримання вищої освіти такими особами як під час 

відбування в УВП та виховних колоніях, так і після відбування покарання та 

після звільнення їх з місць позбавлення волі. З цією метою слід на 

державному рівні визначити гарантії таким особам для забезпечення 

реалізації їх права на освіту, а саме покращити матеріально-технічну базу у 

місцях позбавлення волі, передбачити можливість пільгового зарахування на 

підготовчі курси у закладах вищої освіти  та подальшого пільгового вступу у 

заклади вищої освіти такими особами. В цілому, слід зазначити, що 

повноцінна реалізація конституційного права на освіту жінками, 

засудженими до позбавлення волі в Україні, як під час відбування покарання, 

так і після звільнення їх від відбування покарання, є вкрай важливою, 

оскільки є неабияким стимулом у їхньому виправленні та ресоціалізації. 
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СУТНІСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ ПОСЛУГИ 

Санаторно-оздоровчий туризм є невід’ємною складовою туристичної 

індустрії. Його особливість полягає насамперед у переважанні порівняно з 

іншими видами туристичного обслуговування медичних послуг, які 

базуються на використанні природних ресурсів. Це обумовлює реалізацію 

лікувально-профілактичної, реабілітаційної, превентивно-валеологічної 

функцій лікувального туризму. Багатофункціональність сучасних курортів 

великою мірою визначає стрімке зростання їх популярності. 

Україна має потужний рекреаційний потенціал. Уся територія України 

знаходиться в зоні кліматичного комфорту. Наша держава має сприятливі 

умови для організації відпочинку на берегах і лиманах Чорного та 

Азовського морів, водойм і річок, у горах. 

В Україні ринок санаторно-курортних послуг надає досить широкий 

спектр послуг туристично-рекреаційної галузі. Він зумовлений зростаючими 

потребами населення. Розвиток ринку санаторно-курортних послуг є 

необхідною умовою сталого економічного розвитку держави. Сьогодні як в 

Україні, так і у всьому світі можна спостерігати стабільну тенденцію до 

підвищення показників розвитку туристично-рекреаційної галузі. Помітно, 

що кількість курортно-санаторних закладів невпинно зростає разом з 

чисельністю рекреантів та туристів. З одного боку, позитивна динаміка 

свідчить про ефективний розвиток галузі, але насправді розвиток санаторно-

курортної сфери спричинив появу великої кількості питань, які потребують 

негайного вирішення. 

Згідно Закону України «Про курорти», «санаторно-курортні заклади – 

це заклади охорони здоров’я, що розташовані на територіях курортів і 

забезпечують подання громадянам послуг лікувального, профілактичного та 

реабілітаційного характеру з використанням природних лікувальних 

ресурсів» [1]. 

Санаторно-курортна послуга – це специфічна послуга, що виробляється 

і надається суб’єктами санаторно-курортної діяльності з лікувальною або 

оздоровчою метою, відповідно до медичних показань, та передбачає 

здійснення впливу на пацієнта (споживача) певної сукупності лікувальних, 

зокрема природних факторів. 

Санаторно-курортні послуги надаються у сфері особистого споживання 

і належать до категорії соціально-культурних та оздоровчих послуг. 
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Соціокультурний сенс курортних послуг полягає у збереженні та 

примноженні фізичного здоров’я людини, покращенні її психоемоційного 

стану, утвердженні здорового способу життя [2].  

Специфіка санаторно-курортних послуг полягає у тому, що: 

– по-перше, процес створення продукту представлений у формі 

надання послуг чи виконання роботи (лікування, медична реабілітація, 

профілактика); 

– по-друге, визначальними серед виробничих чинників виступає 

цінність, детермінована рідкістю та унікальними лікувальними 

властивостями природного ресурсу; 

– по-третє, вони носять комплексний, інтегрований характер [3]. 

Ринок санаторно-курортних послуг є відкритою соціально-

економічною системою конкурентних відносин, яка представлена 

споживачами й продавцями санаторно-курортного продукту, основними 

складовими якого є послуги лікування, оздоровлення, реабілітації населення 

з активним використанням властивостей природних лікувальних ресурсів 

регіону [3]. Ринок санаторно-курортних послуг діє відповідно до основних 

економічних законів, а також  має свої специфічні особливості. 

Основною метою ринку санаторно-курортних послуг є надання 

споживам якісних санаторно-курортних послуг. Лікування, зокрема 

курортне, сприяє поліпшенню кровообігу, диханню, травленню. Крім того, 

санаторно-курортне лікування, основою якого є тісне спілкування з 

природою, заповнює дефіцит природного середовища, котрий відчутний для 

більшості міських жителів. 

Специфічними ознаками санаторно-курортної послуги є: високий 

ступінь індивідуалізації послуги, пов’язаної із суб’єктивністю попиту, має 

суто споживацьке значення; нівелювання фактора сезонності; 

комплементарність (взаємозамінність), субституційність та сугестивність; 

необхідна наявність курортних ресурсів, які визначають лікувальні 

властивості послуги; потребу у санаторно-курортній послузі визначає лікар 

відповідно до стану здоров’я відпочивальника; соціальна орієнтованість та 

значна державна підтримка; територіальна розрізненість виробників 

санаторно-курортної послуги та споживача; висока вартість; випереджаюче 

зростання попиту на санаторно-курортні послуги порівняно із зростанням 

доходу споживачів. 

Отже, одним із  пріоритетних ринків та напрямів розвитку держави в 

економічно розвинутих країнах є ринок санаторно-курортних послуг. Це 

зумовлено не тільки економічною складовою, яка формується внаслідок 

надання послуг на ньому, але також і проведенням оздоровчих заходів, які 

надають можливість покращити ситуацію у сфері охорони здоров’я в державі. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ РОБОТИ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ 

ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Готельна індустрія одна з найбільш уразливих галузей сфери 

гостинності для вандалізму, грабежів майна та пожеж. Тому серйозний підхід 

до надійного захисту від дій злочинці, випадкових пожеж, несправностей 

устаткування, очевидний. Сучасна система охорони в цілодобовому режимі 

допомагає захищати інвестиції власників готельних підприємств, цінне 

майно, здоров’я працівників  і гостей у разі виникнення непередбачених 

надзвичайних ситуацій.  

Вивченням безпеки готелів займалися такі вчені: О. О. Більовська, 

Т. Г. Васильцов, З. М. Галицька,  Л. П. Гончаренко, І. В. Іванов, В. І. Кащеєв, 

В. Н. Кузнецов, Ю. Ю. Леонт’єва [5], Ю. Г. Лисенко, Д. В. Панюков, 

М. В. Рібун [6], Н. А. Стельмащук та ін. Теоретичні питання організації 

принципів роботи служби безпеки готелю розроблені недостатньо повно. 

Метою дослідження є аналіз теоретичних основ щодо організації 

принципів роботи функціонування системи безпеки підприємства готельної 

індустрії. 

Безпека готелю – сучасне рішення, що включає систему контролю, 

охоронно-пожежну сигналізацію і систему управління інженерним 

обладнанням [1-4].  

Контроль з боку служби безпеки готельного підприємства має бути 

непомітним, щоб гості насолоджувались відпочинком, не думаючи про 

ймовірні проблеми, небезпеку чи дискомфорт. Основними складовими такого 

підрозділу є працівники, технічне обладнання та навчання. Асортимент 

оснащення, такий, як рамка металодетектора, система контролю паркомісць, 

інтегрована система управління готелем, система розпізнавання людей, що 

працює разом із системою відеонагляду, допомагає персоналу контролювати 

усі процеси пов’язані з безпекою та комфортом гостей та значно полегшує 

роботу служби безпеки. Проте найчастіше готельні підприємства 

обмежуються відеонаглядом, системою пожежної безпеки й контролю 

доступу, тривожною кнопкою, тощо. 

Служба безпеки готельних підприємств працює в двох напрямках: 

безпека гостей, що безпосередньо впливає на репутацію готелю, та захист 

готельного майна. У 2021 році від пожежі постраждали готелі у таких містах: 

Одеса, Львів, Мукачево. Найчастіше пожежі в готелях виникають через 

невідповідність вимогам чинних норм систем загально-обмінної вентиляції; 

порушення вимог пожежної безпеки в процесі експлуатації електроприладів 

та обладнання; електричні лампи розжарювання тощо.  



193 
 

Місця для паркування біля готелю – одна із сфер відповідальності 

працівників безпеки готельного підприємства.  

Ситуація щодо втрати гостями особистих речей чи грошей або 

залишення їх в номері після виселення, регулюється ст. 975 Цивільного 

кодексу України та Правилами користування готелем й аналогічними 

засобами розміщення та надання готельних послуг (п. 4.11). 

Отже, готельне підприємство відповідає за цінні речі, якщо гість 

передає їх на зберігання готелю в індивідуальний сейф, який може бути 

розташований як у номері, так і в іншому призначеному для нього місці. 

Система відеоспостереження надають власникам і менеджерам готелів 

докази правопорушень, а також дають можливість контролювати роботу 

працівників.  

До основних функцій системи безпеки готелю варто віднести: 

- організація та забезпечення пропускного режиму в приміщення 

готелю, контроль за його дотриманням працівникам, гостями, партнерами; 

- розроблення та запровадження комплексу заходів щодо фінансової 

та фізичної безпеки гостей і працівників;  

- участь в розробленні основоположних документів; 

- контроль за виконанням інструкцій; 

- навчання працівників; 

- відповідальність за протипожежну безпеку, інструктаж, навчання, 

взаємодія зі службами контролю; 

- ведення обліку сейфів, металевих шаф, камер схову та інших 

приміщень, де зберігаються цінні речі; 

- контроль за роботою інженерно-технічних засобів, що забезпечують 

вирішення питань безпеки.  

Висновки. Організація принципів роботи системи безпеки готельних 

підприємств є складним комплексним завданням. Тому, необхідно 

враховувати особливості діяльності готелю, функції системи безпеки, 

інженерно-технічні засоби комплексної безпеки та антитерористичну 

захищеність.  

Наведені вище дослідження можуть бути використані для формування 

забезпечення принципів роботи безпеки готельного підприємства.  
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ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ МІСТА ЛУЦЬКА У 

КОНЦЕПЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ «МАГНІТІВ» ВОЛИНІ І 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ НОВИХ ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ 

В останні роки в Україні значна увага приділяється розвитку 

туристичної галузі не тільки як мобільної форми споживання та рекреаційної 

діяльності, а й як виду економічної діяльності. Туризм, який передбачає 

перебування значної кількості людей за межами свого постійного 

проживання, сприяє розширенню сфери зайнятості населення в туристичних 

локаціях і дестинаціях. Як відзначено у «Стратегії розвитку туризму та 

курортів на період до 2026 року», сфера туризму має значний вплив на 

загальний стан і основні тенденції розвитку світової економіки [18]. 

До недавнього часу туризм, особливо культурний, розвивався лише в 

певних традиційно сформованих центрах. Поза увагою залишалися численні 

туристично-привабливі об’єкти культурної спадщини. В результаті, Україна, 

розміщена в центрі Європи, істотно відстає у розвитку туризму, хоч має для 

цього не тільки сприятливе розташування, а й величезні ресурси [18]. Після 

схвалення «Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року», у 

містах, у т. ч. і в Луцьку, почали створюватися Центри туристичної 

інформації, покликані популяризувати культурні і природні надбання регіону 

з метою збільшення їх туристичної привабливості. 

На розвиток культурного туризму та збільшення привабливості 

об’єктів культурної спадщини націлений і Указ Президента України «Про 

заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, 

розвитку креативних індустрій та туризму» від 18 серпня 2020 року [23]. 

http://journal.lvduvs.edu.ua/visnyky/nvse/%2001_2013/13rmvotd.pdf
http://journal.lvduvs.edu.ua/visnyky/nvse/%2001_2013/13rmvotd.pdf
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Указ передбачав відновлення туристично-привабливих об’єктів у рамках 

програми «Велике будівництво».  

У зв’язку з початком повномасштабної російсько-української війни у 

світовому співтоваристві значно зріс інтерес до української культури. Україні 

накінець «відрізали пуповину», якою нашу державу у світі «прив’язали» до 

росії. Прийшло чітке усвідомлення відмінності двох держав, народів та їхніх 

культур. Саме у ці трагічні дні відбувається ідентифікація України і українців 

як окремої, незалежної держави і народу. Україна перестає бути Terra 

incognita. 

Прогнозується, що із завершенням війни значно зростуть туристичні 

потоки, спрямовані в різні регіони України. Волинь, як прикордонна область 

доволі багато на об’єкти культурної і природної спадщини, має значні 

перспективи для розвитку як внутрішнього, так і міжнародного туризму. 

Ще 2020 року, після Указу Президента України «Про заходи щодо 

підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку 

креативних індустрій та туризму», розпочалась робота над створенням 

туристичних «магнітів» кожного регіону України, які мають відповідати 

стандартам туристичної індустрії України і сприяти привабленню не тільки 

внутрішніх, а й  іноземних туристів.  

Концепція туристичних «магнітів» 2020 року розроблена і на Волині. 

Вона включила сім основних маршрутів, хоча в офіційній інформації і в 

періодичних виданнях говорять про шість чи п’ять магнітів [8; 9; 21]. 

Туристичні «магніти», презентовані Президенту 2020 року, названі одними з 

найкращих в Україні. Усі вони адаптовані і, за твердженням очільника 

департаменту зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і 

курортів Волинської ОДА, можуть бути як одноденними, так і кількаденними 

[11]. Туристичні «магніти» Волині включили в основні об’єкти культурної 

спадщини краю. 

Перший маршрут  передбачає ознайомлення з основними 

туристичними ресурсами міста Луцька. Зокрема, туристам пропонується 

екскурсія Луцьким замком, підземеллями, вуличками  Старого міста і 

відвідання зоопарку. Окрім того, до маршруту включені Волинський 

краєзнавчий музей і його відділи – Художній музей у місті Луцьку, Музей 

історії Луцького братства, Музей  волинської ікони, а також Музей сучасного 

українського мистецтва Корсаків [8].  

Як бачимо, окрім музеїв, де зібрані різноманітні рухомі пам’ятки 

культурної спадщини, маршрут включив об’єкти архітектури, 

містобудування і природи. Разом з тим, насиченість маршруту туристичними 

локаціями унеможливлює одноденне перебування туристів у Луцьку, тому 

доцільно створити кількаденний маршрут, включивши до нього й інші, 

можливо «менш значні» об’єкти культурної спадщини. Це сприятиме 

збільшенню туристичної привабливості міста. Разом з тим, навіть лучани і 

волиняни зможуть пізнавати місто, його історію і культуру у різних проявах. 

Тим паче, що в місті вже є хороший досвід проведення тематичних екскурсій, 

які пропонують історики (А. Павляшик та ін.), музейники (О. Бірюліна та 
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ін.), працівники Волинського обласного центру національно-патріотичного 

виховання, туризму і краєзнавства (М. Лукашевич, П. Савчук та ін.)  

Зокрема, Луцьк має хороші перспективи для розвитку музейного 

туризму. Залежно від уподобань, мешканці міста, туристи з інших регіонів і 

держав можуть віддати перевагу тому чи іншому музейному закладу. На 

території Луцького замку можна відвідати Музей дзвонів і Музей технологій 

минулого. У Старому місті розташований невеликий Музей жертв 

тоталітарних режимів (вул. Кафедральна), який знайомить з репресивною 

політикою радянського і німецького режимів. Знайомство з лесезнавчими 

місцями доцільно розпочати з Лесиної вітальні (вул. Кафедральна). 

Своєрідною родзинкою міста є Музей-аптека, який зацікавить 

різнопрофільну аудиторію завдяки збереженим артефактам.  Окрім того, 

місто має низку невеликих різнопрофільних музеїв. Серед них – Народний 

музей історії органів внутрішніх справ Волині (вул. Винниченка); Музей волинського 

радіо та телебачення (вул. Словацького); Музей історії кінематографії та фотомистецтва 

Волині (вул. Волі); Музей історії статистики (вул. Шопена); постійнодіюча Виставка 

пожежно-рятувальної служби Головного управління ДСНС України у 

Волинській області (вул. Боженка)та ін. Доволі затребуваною туристичною 

локацією є Волинський регіональний музей Українського війська та військової 

техніки (вул. На Таборищі)[15].  

Повний туристичний день можна провести в центрі «Адреналін-сіті», де, окрім 

включеного до «магнітів» Музею сучасного українського мистецтва Корсаків, є 

Художньо-меморіальний музей Миколи Кумановського. Дорослих і дітей 

зацікавить Музей науки і техніки (технічного прогресу) позиціонує себе закладом для 

відвідувачів від 3 до 100 років. Музей має інтерактивну експозицію, розподілену на 18 

кафедр (оптична, військова, медична, музична, фізико-хімічна та ін.). На базі Музею 

науки і техніки створений Музей промислового дизайну, де представлена продукція 

масового виробництва, що дозволяє простежити розвиток технологій [14].  

Багатьом стануть цікавими музеї при Волинському національному університеті 

імені Лесі Українки: Музей Лесі Українки (створений віртуальний тур цим музеєм); 

Геологічний музей; Геологічний музей; Музей етнографії Волині та Полісся; Музей 

археології; Музей іграшок; Кімната-музей імені Леоніда Гіттіка [7; 16; 19]. 

В останні роки, а особливо з початку повномасштабної війни, популярністю 

користуються етнографічні музеї, особливо збірки одягу, декоративних тканин, писанок 

та ін. Їх із задоволенням відвідують вимушені переселенці. Тому, до туристичних 

маршрутів (екскурсій) можна включити музеї з етнографічними збірками. Серед них – 

Музей етнографії Волині та Полісся при Волинському національному університеті 

імені Лесі Українки (вул. Шопена); Народний етнографічний музей «Світлиця» 

КЗЗСО  «Луцького ліцею №14 імені Василя Сухомлинського». Найбагатшою 

є етнографічна колекція Волинського краєзнавчого музею, яка сьогодні 

представлена лише фрагментарно у відділі давньої історії Волині. З 

настанням мирного часу доцільно завершити давно почату справу створення 

окремої етнографічної експозиції [6], яка буде популярною серед волинян, 

жителів інших регіонів України та закордонних гостей. Адже народ 

пізнається у першу чергу через його культуру і мову. 
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Затребуваними туристичними локаціями можуть бути об’єкти 

архітектурної спадщини Луцька різних періодів, починаючи з вуличок 

Старого міста, Лесі Українки, Глушець, Ковельської, Шевченка, 

Словацького, Волі, Винниченка, Франка, Офіцерської, Стрілецької, та ін. і 

завершуючи спорудами нових міських кварталів. Початком знайомства із 

архітектурними пам’ятками буде найдавніша кам’яниця Луцька (XVІ ст.) – 

«будинок Пузини», з яким пов’язано ряд родин. Цікаві історії пов’язані зі 

спорудженням та функціонуванням багатьох споруд міста. На 33-му кварталі 

є будинок, який вважається найбільшою житловою спорудою світу. Однак 

він до сьогодні не став туристичною родзинкою Луцька [2; 10; 17; 22]. 

Окрему групу об’єктів культурної спадщини Луцька складають 

пам’ятки сакральної архітектури (культові споруди): Церква Івана Богослова, 

збудована у ХІІ ст. – перший християнський храм Луцька та перша кам’яна 

споруда у місті; Домініканський монастир, заснований у ХIVст., Монастир 

бригідок (ХVІІ ст.), Монастир шариток (ХVІ ст.), Кафедральний костел 

святих апостолів Петра і Павла (ХVІІІ ст.) на вул. Кафедральній; 

Лютеранська кірха (поч. ХІХ ст., вул. Караїмська); Вірменська церква 

святого Стефана, збудована у ХV чи ХVІ ст. та Собор Покрови Пресвятої 

Богородиці (ХVІІ–ХІХ ст.) на вул. Галшки Гулевичівни; Монастир 

тринітраріїв (поч. ХVІІІ ст., вул. Сенаторки Левчанівської); Архітектурний 

комплекс Луцького братства  (Хрестовоздвиженська церква та монастирське 

приміщення, ХVІІ ст., вул. Данила Галицького та Йова Кондзелевича); 

Кафедральний собор Різдва Христового у Луцьку (ХІХ ст.) – колишня 

каплиця при Луцькому гарнізонному шпиталі (вул. Львівська); Свято-

Федосіївська церква (поч. ХХ ст., вул. Володимирська); Комплекс монастиря 

та костелу бернардинів – тепер Свято-Троїцький кафедральний собор 

(ХVІІІ ст., Театральний майдан); Собор Церква Великомученика Юрія 

Переможця (кін. ХІХ ст., вул. Стрілецька). Сюди можна включити сучасні 

культові споруди, у т. ч. університетський Храм Софії Премудрості Божої та 

ін. Із давніх, дотепер не збережених храмів, слід назвати Собор Святої Трійці 

(ХV ст.), який Т. Стецький назвав «Матір’ю костелів на Русі».  Дотепер від 

нього залишилась лише кафедральна кам’яниця та дзвіниця навпроти 

Костелу Петра і Павла, яку  часто вважають частиною костелу.  

Фрагментарно в екскурсійних маршрутах задіяні об’єкти 

монументальної спадщини. У Старому місті встановлені пам’ятники 

Жертвам політичних репресій і християнському милосердю; на 

Театральному майдані – пам’ятник Лесі Українці; у Сіті-парку – пам’ятник 

Андрію Кузьменку (Скрябіну); на вулиці Лесі Українки – поету Костю 

Шишку; на проспекті Волі – Тарасові Шевченку, Анні Київській та 

пам’ятний знак (стела) генералу армії УНР Олексі Алмазову і стела на честь 

пілотів УНР; на вулиці Шопена, біля обласної бібліотеки, – Олені Пчілці, 

який є єдиним пам’ятником поетесі, видавчині, дослідниці народного 

мистецтва, матері Лесі Українки;   на Київському майдані – пам’ятник 

Борцям за волю і незалежність України; на вулиці Рівненській – Монумент 

«Слава праці»; на проспекті Грушевського – пам’ятник Михайлу 
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Грушевському та ін. Практично невідомим широкому загалу є пам’ятник 

Миколі Теодоровичу – краєзнавцю кінця ХІХ – початку ХХ ст., 

громадському та церковному діячеві, встановлений на вулиці Караїмській. 

Туристичною локацією Луцька є Меморіал Вічної Слави, який зазнав 

певних змін у зв’язку з початком повномасштабної війни в Україні. Нарешті 

на стелі змінили дату початку Другої світової війни з 1941 на 1939, що є 

історичною справедливістю щодо тих волинян, які вступили у війну саме з 

1939 року, воюючи в Армії Крайовій та ін. У центрі Меморіалу – високий 

обеліск і скульптура жінки із лавровою гілкою в руках. На захід від обеліску 

– стіна Скорбота, на якій викарбувані назви 107 сіл, спалених окупантами.  В 

останні десятиліття кількість пам’ятників і пам’ятних знаків на Меморіалі 

збільшувалась. На сьогодні тут є та наявні тут пам’ятник воїнам-афганцям; 

українцям Холмщини, Підляшшя, Надсяння, Лемківщини і Бойківщини; 

ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС і  мешканцям, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи; Героям Небесної біля могили Героя 

Василя Мойсея та ін. [3]. 

Меморіал є ще й складовою некропольного туризму, адже він 

влаштований на території старого польського цвинтаря. Частина могил 

залишилась там дотепер. З’явилась і нова – тут похований Герой Майдану 

Василь Мойсей.   

У мікрорайоні Вересневе на околиці Луцька є пам’ятник жертвам 

єврейського Голокосту, встановлений на місці розстрілу луцьких євреїв у 

вересні-грудні 1942 року [4]. В цьому ж районі є найстаріший на Волині 

пам’ятник Тарасові Шевченку, встановлений 1964 року. Мало відомим є 

пам’ятник 10-ти тисячам розстріляних полонянок, розміщений на вулиці 

Потебні. Це пам’ять про жінок і дівчат (70% українки, 30% – польки і 

білоруски), розстріляних «комуно-московськими» катами у місті Нестерові 

Калінінградської області (колишнє місто Шталлюпенен) наприкінці Другої 

світової війни – Шлюппененська трагедія [12]. 

З об’єктів науки і техніки, окрім музейних пам’яток, є літак цивільної 

авіації «Іл-18Б» (кінець 1950-х рр.), встановлений на проспекті Молоді на 

честь 900-річчя міста Луцька. На жаль, сьогодні літак не включений до 

туристичних маршрутів і зовсім не використовується [20]. 

В останні десятиліття стрімко зростає роль культурного туризму у 

розвитку і самоствердженні особистості. Стало «модно» відвідувати 

різноманітні об’єкти культурної спадщини не тільки за кордоном, але й в 

Україні. Засобами масової інформації популяризуються об’єкти, що можуть 

стати туристичними родзинками того чи іншого регіону. Для цього потрібна 

ініціатива небайдужих, зацікавлених і знаючих людей. Тому підготовка 

фахівців туристичної сфери сьогодні є актуальною. На жаль, в останні роки 

студенти можуть навчатися лише дистанційно, що унеможливлює 

безпосереднє відвідання об’єктів культурної спадщини і зменшує можливості 

ЗВО у формуванні професійних компетентностей майбутніх фахівців. 

Сьогодні у Луцьку працює КЗ «Центр туристичної інформації та 

послуг»,  низка туристичних агенцій та екскурсоводів, які розробляють нові 
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екскурсійні маршрути за бажанням споживачів туристичних послуг. Другий 

рік авторський проєкт під назвою «Екскурсії з істориком» реалізує Андрій 

Павляшик, який пропонує мешканцям Луцька та області цікаві авторські 

лекції-екскурсії по об’єктах культурної спадщини Луцька, Ковеля та ін. 

Театралізовані екскурсії з елементами квесту пропонують Богдан Климчук та 

ін. [1; 13]. 

 Значні перспективи Луцьк отримує завдяки включенню до 

культурного та туристичного маршруту Ради Європи  «Via Regia» 

(Королівський Шлях). Виділення проєкту «ViaRegiaUkraine» сприятиме 

популяризації об’єктів культурної спадщини Луцька і активізацію 

внутрішніх і міжнародних туристичних потоків [5].  

Таким чином, до існуючого туристичного маршруту («магніту») містом 

Луцьком на сьогодні включені лише основні, найбільш відомі пам’ятки. І це 

зрозуміло. Адже сформовані маршрути тому й названі «магнітами», що вони 

є лише основою для розробки нових туристичних маршрутів, тобто мають 

«підтягнути» до себе інші об’єкти культурної спадщини. Місто Луцьк 

найбільш багате на об’єкти історичної, архітектурної, монументальної і 

природної (садово-паркові об’єкти) спадщини. Окрім того, Луцьк має низку 

комплексних і різнопрофільних  музеїв, в яких наявні численні рухомі 

об’єкти культурної спадщини. Наявні у Луцьку об’єкти культурної спадщини 

можуть бути включені і до різноманітних тематичних маршрутів по Волині. 

Для туристів з інших країн можна запропонувати маршрути по єврейських чи 

польських об’єктах сакральної і цивільної архітектури, по некрополях та ін. 

Отже, Луцьк має перспективу розробки нових туристичних маршрутів та 

екскурсій залежно від бажань туристів. 

Список використаних джерел: 

1. Андрій Павляшик. URL: https://rayon.in.ua/authors/495/andriy-

pavlyashik (дата звернення: 09.05.2022). 

2. Архітектурні лабіринти Старого Луцька (2012). URL: 

https://volyntimes.com.ua/news/608 (дата звернення: 09.05.2022). 

3. Бондаренко Г., Кузьмич М. Увічнення історичних постатей та 

важливих подій у пам’ятниках Луцька (2010). URL: 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/32144/03-

Bondarenko.pdf?sequence=1 (дата звернення: 09.05.2022). 

4. Вбивали під музику: як 77 років тому у Луцьку розстріляли євреїв 

(2019).  URL: https://visnyk.lutsk.ua/news/ukraine/regions/volyn/43661-vbivali-

pid-muziku-yak-77-rokiv-tomu-u-lutsku-rozstrilyali-yevryeyiv/ (дата звернення: 

09.05.2022). 

5. Великий культурний шлях «Via Regia» презентували на Рівненщині 

(2021). URL: https://horyn.info/news/na-rivnenshhyni-prezentuvaly-velykyj-

kulturnyj-shlyah-via-regia/ (дата звернення: 09.05.2022). 

6. Волинський краєзнавчий музей. URL: 

https://www.karpaty.info/ua/uk/vo/lk/lutsk/museums/regional/ (дата звернення: 

09.05.2022). 



200 
 

7. Волинський національний університет імені Лесі Українки: музеї URL: 

https://vnu.edu.ua/uk/muzei (дата звернення: 09.05.2022). 

8. Волинь презентувала 7 головних маршрутів для туристів (2020). 

URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3020830-volin-prezentuvala-7-

golovnih-marsrutiv-dla-turistiv.html (дата звернення: 08.05.2022). 

9. Володимир-Волинський увійшов до 5 «туристичних магнітів» 

Волині (2020).  URL: http://bug.org.ua/news/volodymyr/volodymyr-volyns-kyy-

uviyshov-do-5-turystychnykh-mahnitiv-volyni-444776/ (дата звернення: 

08.05.2022). 

10. Історія Луцька: як розбудовували проспект Волі після війни 

(2019). URL: https://konkurent.ua/publication/49764/istoriya-lutska-yak-

rozbudovuvali-prospekt-voli-pislya-viyni/ (дата звернення: 09.05.2022). 

11. Концепція «туристичних магнітів» Волині – одна з кращих в 

Україні(2020).  URL: https://voladm.gov.ua/new/koncepciya-turistichnih-

magnitiv-volini-odna-z-kraschih-v-ukrayini/ (дата звернення: 08.05.2022). 

12. Кравчук Н. Радянські «визволителі» розстріляли 10 тисяч 

полонянок (2020). URL: https://wz.lviv.ua/far-and-near/412323-radianski-

vyzvolyteli-rozstrilialy-10-tysiach-polonianok (дата звернення: 09.05.2022). 

13. Луцький замок запросив туристів на нічну екскурсію-квест 

(2020). URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3081594-luckij-zamok-

zaprosiv-turistiv-na-nicnu-ekskursiukvest.html (дата звернення: 09.05.2022). 

14. Музей науки і техніки та Музей промислового дизайну. URL: 

http://adrenalin.lutsk.ua/rozvagi/robologikum/ (дата звернення: 09.05.2022). 

15. Музейний простір Волині. URL: http://volyn-museum.com.ua/ (дата 

звернення: 10.05.2022). 

16. На біологічному факультеті відкрили кімнату-музей імені 

Леоніда Гіттіка (2016). URL: https://www.youtube.com/watch?v=n5RCSsFltrA 

(дата звернення: 09.05.2022). 

17. Найдовший будинок у світі знаходиться у Луцьку (2018). URL: 

https://ridna.ua/2018/05/najdovshyj-budynok-u-sviti-znahodytsya-u-lutsku/ (дата 

звернення: 09.05.2022). 

18. Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період 

до 2026 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України (16.03.2017). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-р#Text  (дата звернення: 

08.05.2022). 

19. Спогади дитинства: у Луцьку відкрили Музей іграшок. Відео 

(2020). URL: (дата звернення: 09.05.2022). 

20. ТОП фактів про літак на Молоді у Луцьку. Відео (2019). URL: 

https://www.volyn24.com/news/134933-top-faktiv-pro-litak-na-molodi-u-lucku-

video (дата звернення: 09.05.2022). 

21. Туристичні маршрути Волині (2020). URL: 

https://www.tourism.volyn.ua/ (дата звернення: 08.05.2022). 

22. У Луцьку розповіли приховану історію будинків у Старому місті. 

Фото (2013). URL: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3020830-volin-prezentuvala-7-golovnih-marsrutiv-dla-turistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3020830-volin-prezentuvala-7-golovnih-marsrutiv-dla-turistiv.html
http://bug.org.ua/news/volodymyr/volodymyr-volyns-kyy-uviyshov-do-5-turystychnykh-mahnitiv-volyni-444776/
http://bug.org.ua/news/volodymyr/volodymyr-volyns-kyy-uviyshov-do-5-turystychnykh-mahnitiv-volyni-444776/
https://www.volyn24.com/news/134933-top-faktiv-pro-litak-na-molodi-u-lucku-video
https://www.volyn24.com/news/134933-top-faktiv-pro-litak-na-molodi-u-lucku-video


201 
 

https://www.volynnews.com/news/city/u_lutsku_rozpovily_prykhovanu_istoriyu_

budynkiv_u_staromu_misti_foto/ (дата звернення: 09.05.2022). 

23. Указ Президента України № 329/2020 «Про заходи щодо 

підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку 

креативних індустрій та туризму» (18.08.2020) URL: 

https://www.president.gov.ua/documents/3292020-

34717?fbclid=IwAR2Ss7EHH2DBy_EjoucfGER338vfvYkbgB1XBVSw6x1jyqC7

OJLgZsYGkG. (Дата звернення 08.05.2022). 

 

УДК 338.483(477)  

Вікторія Жиленко 

Науковий керівник: канд. геогр. наук,  

доцент кафедри інформаційної  

діяльності та туризму А. А. Майстер 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГАСТРОНОМІЧНОГО  

ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

На сьогодні важливою складовою індустрії туризму є харчування 

туристів. Більше третини туристських витрат припадають саме на 

харчування. Знайомлячись з визначними пам’ятками міста чи країни, туристи 

одночасно хочуть знати про особливості національної кухні. Кухня є одним 

із першочергових показників якості відпочинку. Варто зазначити, що їжа 

цікавить туриста не лише з точки зору її приготування, але і як явище 

культури, характерне для певного регіону. Тому гастрономія є значним 

ресурсом країни або регіону, джерелом формування ідентичності. 

Гастрономічний туризм на сьогодні вважається одним із 

найперспективніших у світі. За словами експерта з туризму ЮНВТО Марії 

Абаскаль, сьогодні відбуваються глобальні зміни в бажаннях туристів, і саме 

гастрономічний туризм виходить у лідери. Найбільшою популярністю у 

прихильників гастрономічних турів користуються країни Європи – Франція, 

Італія, Іспанія, Австрія та ін., а також екзотичні гастрономічні традиції 

Японії, Китаю, Індії, Мексики та країн арабського світу. 

Позитивні тенденції в розвитку гастрономічного туризму проявляються 

і в Україні. Туристичні підприємства активніше займаються організацією 

саме гастрономічного туризму. Проте гастрономічний туризм в Україні є ще 

недостатньо розвиненим.  

В Україні гастрономічний туризм порівняно новий вид туризму у 

національній туристичній індустрії, проте з кожним роком інтерес до нього 

зростає як і в українських, так і в іноземних туристів. Тому туристичними 

підприємства уже організовано гастрономічні тури, що здатні задовільними 

пізнавальні потреби туристів. Основою гастрономічних турів у країні є 

історико-культурні, виробничі та подієві ресурси. 

Традиційна українська кухня славиться своїми смачними, колоритними 

і по-справжньому унікальними стравами. Багато з них вже відомі далеко за 

межами України. Популярними українськими стравами є: борщ, сало з 



202 
 

часником, вареники, котлета по-київськи, сирники. Національна українська 

кухня має регіональні відмінності, що є наслідком складного історико-

культурного розвитку держави. Місцеві кухні окремих регіонів України 

формувалися під низкою географічних, соціальних, демографічних й 

економічних чинників [4]. 

В Україні елементи гастротурів туроператори рідко включають в 

основні програми, а власне гастрономічна концепція поїздки – рідкість. 

Немає на сьогодні й чіткої системи гастрономічних турів. Експерти 

вважають, що вже в найближчому майбутньому в країні з’являться свої 

унікальні гастрономічні маршрути, і пріоритетним буде «зелений» 

гастротуризм [1]. 

На сьогодні туроператори володіють досить невеликою кількістю 

інформації про можливості організації і проведення гастрономічних турів та 

про рівень попиту на такі тури у споживачів. Тому кількість операторів, що 

займаються організацією гастрономічних турів невелика. Діяльність 

туристичних підприємств підтверджує, що вітчизняні туристичні оператори 

дедалі частіше сприймають кулінарний туризм як перспективний 

туристичний продукт. 

В Україні щороку проводяться різноманітні гастрономічні заходи, які 

створюють передумови для розвитку гастрономічного туризму, який має свої 

регіональні особливості. Гастрономічний туризм на сучасному етапі активно 

розвивається в Україні не лише традиційними способами, але й організаціями 

різних арт-заходів, що популяризують не тільки національну кухню, але й 

кухню інших країн світу [3]. 

На Закарпатті представлено близько десятка турів із гастрономічною 

тематикою. Проте на особливу увагу заслуговує «Гастрономічний 

туристичний шлях» [2]. В інших регіонах України гастрономічний туризм 

перебуває на стадії зародження, проте часто гастрономічні пункти 

включаються у пізнавальні та історико-культурні маршрути. Так наприклад, 

на Одещині пропонують тури «Гастрономічна Бессарабія», «Фрумушіка-

Нова», що дають змогу ознайомитися з гастрономічними особливостями 

болгарського, гагаузького та молдавського народів та наблизитися до їх 

культури. Популярністю користуються міські тури Одесою.  

Наступний за кількістю відвідувань Київський регіон, який відвідують  

туристи, які використовують гастрономічні тури в пізнавальних цілях, та з 

метою отримання і використання професійних навичок і туристи  – гурмани. 

Незначним попитом серед гастрономічних турів користується 

Слобожанський, Придніпровський та Подільський регіони. 

Отже, в Україні гастрономічний туризм поки немає значного розвитку 

й характеризується «точковістю» розвитку: незначна кількість досить 

продуманих гастрономічних маршрутів; кількість українців, готових платити 

гроші за подібну подорож, досить невелика. Проте з кожним роком усе 

більше підприємств у туристичній та готельно-ресторанній сфері 

усвідомлюють перспективність цього напряму туристичного бізнесу.  
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РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ІТАЛІЇ 

Туризм є прибутковою галуззю світового господарства. Значення 

туризму в сучасних умовах визначається тим, що туристичний бізнес сприяє 

розвитку економіки, розвиваючи такі галузі промисловості, як сільське 

господарство, торгівля, будівництво, зв’язок. Туризм сприяє зайнятості 

населення, зростанню ВВП країни, є вагомим джерелом валютних надходжень 

та засобом забезпечення позитивного сальдо платіжного балансу країни.  

Метою дослідження є аналіз регіональних особливостей розвитку 

туризму в Італії.  

Туризм в Італії є важливою галуззю економіки, а також зумовлює 

формування сприятливого туристичного іміджу. Італія є важливим центром 

міжнародного туризму. Для Італії характерні значні територіальні 

відмінності у соціально-економічному розвитку її регіонів, особливо Півночі 

та Півдня. Не винятком є також територіальна диференціація у туристичному 

розвитку регіонів країни. Аналіз показників загальної кількості туристичних 

прибуттів та кількості закладів розміщення у регіонах Італії показав, що 

найбільш туристично розвиненою є Північна Італія, а саме макрорегіон 

Північно-Східна Італія. Найбільші туристичні потоки в Італії спрямовані в 

область Венето, а саме до міста Венеція. Південь Італії (Південна й Острівна 

Італія) є найменш туристично розвиненим [3]. 

Туризмознавці поділяють країну умовно на Північ, Центр і Південь. 

Північ щороку приваблює значну кількість іноземних туристів, оскільки там 

знаходяться найкращі курорти Італії. Міста Емілії-Романьї представляють 

винятковий інтерес з історико-художньої та культурної точок зору. У регіоні 
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розвинутий пляжний відпочинок на Адріатичному морі, культурний, 

оздоровчий, гастрономічний та винний туризм [3]. 

На Півночі Італії налічується 25 термальних курортів, що дає 

можливість поєднати відпочинок на морі та огляд історико-культурних 

пам’яток з оздоровчим туризмом. Північна частина країни у природному 

відношенні займає Італійські Альпи, Лігурійське узбережжя, Паданську 

низовину. Північ є найбільш економічно розвиненим  регіоном Італії.  

Серед італійців, а також іноземних туристів, є дуже популярним озеро 

Комо, яке знаходиться в тіні італійських Альп, а його відвідування на 

пароплаві відкриє відвідувачам унікальний вид на навколишні ландшафти. 

Свіже гірське повітря приваблюють не тільки любителів відпочинку та 

подорожей, а й місцевих жителів [1].  

Італійська Рів’єра є найпривабливішою на кордоні з Францією. Сан-

Ремо – одне з тих кращих місць, які поєднують красу й багатство регіону. У 

місті проходять безліч різних заходів: свято квітів і покази мод, вітрильна 

регата й ралі старовинних автомобілів, велогонка Мілан – Сан-Ремо і 

боксерські бої, тенісні турніри та змагання з веслування. 

Центральна Італія – серединна частина сучасної Італії, свого роду 

перехідний регіон між Північною та Південною Італією. Включає в себе 

регіони Лаціо, Марке, Тоскана та Умбрія. Рельєф представлений 

Апеннінськими горами й прибережними рівнинами. Загалом рівень життя не 

дуже високий, основний дохід приносить туризм. Велика кількість 

унікальних пам’яток, багаті традиції й класична італійська гостинність, 

яскраве сонце й теплий клімат, чудові пляжі та курорти є неодмінними 

рисами Центральної Італії [1].  

Столицею області Лаціо, а також найбільшим містом Італії є її столиця 

– Рим, яке розміщене на річці Тибр. Рим є одним із найстаріших міст світу, 

де збереглося багато пам’яток античності. У столиці знаходиться місто-

держава Ватикан, де знаходиться найбільший у світі католицький храм – 

Собор Святого Петра. Це місто-державу називають архітектурним центром 

католицизму. Також до числа найбільших пам’яток Риму відносяться фонтан 

Треві, площа Іспанії з розташованими на ній Іспанськими сходами 

(138 сходинок), а також монумент Вітторіано на Венеціанській площі [2]. 

Якщо в Північну Італію туристи мандрують для огляду історичних 

пам’яток, то Південь Італії вибирають для ознайомлення з культурою і духом 

Італії, побутом її мешканців, і, звичайно, для відпочинку на пляжних 

курортах на материковій або острівній частині країни. 

Південна Італія названа італійцями Меццоджорно. Південь є найменш 

розвинутий, головна відмінність – низький рівень урбанізації та 

індустріалізації. Традиційно в регіон включають південні землі материкової 

Італії, зокрема Кампанію, Базиліката, Калабрію, Молізе й Абруццо та 

острови Іск’ю, Капрі, Сардинію та Сицилію. 

Материкова частина півдня Італії з провінціями Апулія, Базиліката, 

Калабрія, Кампанія, Молізе – це скелясті гори, вкриті лісами, що змінюються 

пагорбами з виноградниками й родючими рівнинами, які простягаються до 
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моря. Південне узбережжя Італії омивається двома морями – Іонічним і 

Тірренським.  

Кампанія є регіоном пляжів. ЇЇ називають музеєм під відкритим небом, 

оскільки тут зосереджено багато пам’яток культури та архітектури. Поховане 

під лавою і вулканічним попелом місто Помпеї, Королівський палац в 

Казерті, Кафедральний собор Святого Януарія в Неаполі [1]. 

Регіон Базиліката є улюбленим місцем для тих, хто вважає за краще 

подорожувати місцями, віддаленими від шуму й стресу сучасного життя. 

Одним із найбільш мальовничих, але поки ще не дуже відомих районів 

Базилікати є околиці озер Монтіккіо. Захоплюють своєю красою озера 

Велике й Мале (Лаго Гранде й Лаго Пікколо), розміщені в кратерах згаслого 

вулкана Вультуре й оточені багатою рослинністю. 

Калабрія є найпівденнішим регіоном Італії, «носок» Апеннінського 

«чобота». Цю область називають «Карибами Європи» завдяки незайманим 

пляжам, чудовим ландшафтам. Регіон Молізе розміщений між гірським 

хребтом Південних Апеннін і Адріатичним морем. Головними скарбами 

цього регіону є природа, історія, мистецтво та стародавні традиції [4].  

Отже, у туристичному аспекті країну поділяють на такі туристичні 

регіони, як Північ, Центр і Південь. Північ є регіоном, який найбільш 

розвинутий у всіх аспектах, тому саме тут знаходяться найпопулярніші 

курорти, куди прибуває найбільший туристичний потік іноземних туристів. 

Центральна Італія – перехідний регіон, що вмістив в собі величні пам’ятки й 

мальовничу природу. Велику роль у туристичному просторі відграє столиця 

Рим, в якому знаходиться місто-держава Ватикан. Католицький центр 

відвідує велика кількість вірян. Південь істотно відрізняється від інших 

регіонів, оскільки тут менш розвинута інфраструктура, проте туристів 

приваблює недоторкана природа. 
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РОЗВИТОК ПІШОХІДНОГО ТУРИЗМУ  

У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Сьогодні спортивно-оздоровчі подорожі та відпочинок стають 

невід’ємною частиною життя населення. Волинська область має сприятливі 

умови для інтенсивного розвитку спортивно-оздоровчого туризму: вигідне 

географічного положення, сприятливий рельєф, кліматичні умови, багатий 

природний, історико-культурний рекреаційний потенціал. Проте незважаючи 

на потенційно великі можливості для розвитку спортивно-оздоровчого 

туризму, у Волинській області він розвинений ще недостатньо. 

Волинська область має можливість для організації та проведення 

пішохідних туристичних походів лише до І категорії складності включно. За 

особливістю природних та орографічних ресурсів практично вся територія 

області сприятлива для проведення некатегорійних маршрутів. Тому 

некатегорійні пішохідні туристичні маршрути становлять основу 

організованих та неорганізованих подорожей територією Волинської області. 

Найбільш поширеними характерними перешкодами на пішохідних 

маршрутах Волинською областю є лісові й чагарникові зарості, болота, річки, 

озера тощо [2]. 

В області пішохідний туризм найбільш активно розвивається на 

природоохоронних територіях, особливо в межах національних природних 

парках (НПП). У межах НПП розроблено та прокладено пішохідні 

туристичні маршрути. Найменш задіяними районами проведення походів з 

пішохідного туризму є південні райони області.  

Найпопулярніший район пішого туризму в області є Шацький НПП. 

Більшість пішохідних маршрутів парку є одноденними, під час яких 

відпочиваючі можуть ознайомитись із природними комплексами парку [3]. 

Для туристів Шацький НПП пропонує дві екологічні стежки – «Лісова пісня» 

та «Світязянка». Екологічна стежка «Лісова пісня» прокладена між двома 

озерами Пісочне й Перемут та перетинає автомагістраль Львів – Брест. У 

межах цієї стежки переважно подорожують відпочивальники санаторію 

«Лісова Пісня». Протяжність 5,6 км, тривалість 1–2 год. [5]. Маршрут 

екологічної стежки «Світязянка» починається неподалік низки стаціонарних 

закладів розміщення рекреантів й автодороги Шацьк – Залісся. Загальна 

протяжність маршруту 5 км, тривалість 1–2 год [5, с. 108]. 

Ще один маршрут, який пролягає Шацьким поозер’ям, має назву 

«Блакитними очима Волинської землі». Розпочинається маршрут у с. Світязь 

та закінчується в с. Пульмо. На шляху маршруту туристи мають можливість 

оглянути озера Світязь, Люцимир, Луки, Пісочне, а також культурно-

історичні пам’ятки: Петропавловська церква XІX ст. з дзвіницею (с. Світязь), 
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дерев’яна Казанська церква 1042 р. та ансамбль садиби Гутовського (млин, 

каплиця, господарські будівлі) 1890 р. (с. Піща) [4]. 

Одним із найдоступніших та популярних видів туризму національного 

природного парку «Прип’ять–Стохід» є пішохідний туризм. Парк 

визначається високим природним рекреаційним потенціалом. Для території 

НПП характерне переважання ландшафтів заболочених заплавів із 

різнотравно-осоковими луками [6]. У межах території національного 

природного парку можуть відбуватися пішохідні подорожі тривалістю як 1–2 

дні так і 5–10-денні мандрівки. Пішохідний туристичний маршрут «Гармонія 

життя у долині Стоходу» – це маршрут етноекологічного спрямування. Це 

цікавий етноекологічний маршрут, який пролягає від смт Любешів до села 

Березна Воля, яке розміщене на правому березі річки Стохід.  

Етноекологічна стежка «Забутими стежками Полісся» проходить 

с. Сваловичі, яке зберегло свою красу та культурну спадщину. У селі 

розвинуті такі народні промисли, як лозоплетіння, вишивання, ткацтво. Тут і 

досі виробляють домоткане лляне полотно, тчуть рушники, вишивають 

картини.  Екологічна стежка «Нас стежина веде вздовж Стоходу» прокладена 

через річку Стохід до с. Заріка, на шляху якої можна порівняти світ фауни та 

флори. Названі походи варто здійснювати з гідами для підвищення безпеки 

учасників та кращого ознайомлення з туристичними атракціями цього 

регіону. 

Популярним є пішохідний дводенний маршрут територією НПП 

«Цуманська пуща», який пролягає від смт Цумань до с. Берестяне [7].На 

території Черемського природного заповідника прокладена екологічна 

стежка. Її загальна протяжність становить 7 км. Тут знаходиться оглядова 

вежа (одночасно й протипожежна) для спостереження за птахами, науково-

дослідна ділянка Черемське болото та озеро Черемське [1]. 

На території Волинської області досить поширені неорганізовані 

пішохідні маршрути. Туристи самостійно обирають маршрут подорожі та 

проходять, ті населені пункти та об’єкти, які трапляються на маршруті. 

Отже, перешкодами для розвитку пішохідного туризму є поганий стан 

доріг та відсутність детального картографічного матеріалу про складені 

маршрути, а також відсутність спеціально відведеної інфраструктури та 

місць облаштування наметових таборів. 
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УДК 379.85(477.82) 

Андрій Майстер 
 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Волинська область має потужний туристичний потенціал, до якого 

належать водні, культурно-історичні, лісові ресурси, мінеральні води та 

лікувальні грязі. Проте, незважаючи на позитивні якості цього регіону, 

існують також проблеми, які потребують вирішення. 

На сьогодні до основних проблем, які стоять на заваді розвитку 

туризму у Волинській області, варто віднести:  

– недостатня співпраця органів влади та представників туристичного 

бізнесу (туристичних фірм, готелів, закладів харчування) для розвитку 

туризму в області; 

– недостатня незацікавленість туристичних фірм працювати у сфері 

в’їзного туризму; 

– недостатня кількість інноваційних підходів використання потенціалу 

пам’яток архітектури та історії; 

– поява нових туристичних об’єктів, які потребують впорядкування, 

знакування та промоції [2]; 

– низька ефективність механізмів, які спрямовані на заохочення 

інвестицій щодо будівництва, реконструкції готелів, а також різних об’єктів 

туристичної та курортно-рекреаційної сфери;  

– відсутність рекомендацій, які є науково обґрунтованими, щодо 

раціонального використання природних територій Волині;  

– невідповідність якісних характеристик й організаційно-економічних 

механізмів функціонування рекреаційної та транспортної інфраструктури;  

– присутність розриву між вимогами туристів і кваліфікацією 

працівників туристських, санаторно-курортних територій області [4];  

– невідповідність міжнародним стандартам більшої частини закладів 

розміщення;  

– поганий стан доріг до об’єктів туристських відвідувань;  

– значний ступінь фізичного та морального зносу матеріально-

технічної бази підприємств, технологічна відсталість; 

– невисокий рівень комфортності проживання та туристських послуг, 

що надаються;  

– значна кількість недоліків туристично-екскурсійних маршрутів;  
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– низький рівень комфортності та забезпеченості населення об’єктами 

соціальної інфраструктури;  

– епідеміологічна ситуація та її вплив на перебування туристів у 

закладах розміщення, харчування, туристичних об’єктах; 

– недостатня доступність туристичних об’єктів для людей з 

інвалідністю; 

– проблеми зі збереження історичної інфраструктури;  

– низький рівень розвитку малих міст області [1]. 

Доцільно такожвиокремити проблеми розвитку туризму обласного 

центру – міста Луцька, оскільки він є туристичним центром регіону. До таких 

проблем варто віднести: 

– незначна територія «туристичної зони», а саме: невелика кількість 

музеїв, розважальних центрів, визначних місць, багато будівель, про які 

відсутня інформація, недостатність туристичної інформації та знакування;  

– відсутність на території Старого міста об’єктів готельно-

ресторанного господарства (готелів для проживання туристів, творчих 

кав’ярень, літніх майданчиків, сувенірних крамниць, майстерень народних 

промислів); 

– відсутність Програми зовнішньої підсвітки пам’яток архітектури, 

історичних будівель, державних установ, банків та ін.; 

– недостатній рівень дослідження та популяризація історії м. Луцька; 

– відсутність комплексної програми виховання лучанина, недостатня 

поінформованість жителів міста про його історію, архітектуру, культуру 

тощо; 

– недостатня кількість фестивалів (цікавих фестивальних програм, 

майстер-класів і ворк-шопів на фестивалях), квестів, флешмобів, відсутні 

оглядові майданчики;  

– недостатньо хостелів та недорогих готелів, нових концептуальних 

закладів, автентичної «домашньої» кухні у закладах харчування, відсутнє 

покращення сервісу [2]; 

– незадовільний стан інфраструктури міста, недостатність освітлення на 

вулицях, забруднені канали, недостатньо сміттєвих баків, відсутність 

громадських вбиралень;  

–незадовільний стан громадського транспорту (подерті крісла, брудний 

салон, відсутність клімат-контролю), недостатня кількість паркомісць; 

– недостатньо налагоджене транспортне, залізничне сполучення із 

великими містами України та іншими країнами загалом. 

У Стратегії розвитку Волинської області на період до 2027 р. до 

основних проблем розвитку туризму в регіону належить:  

– недофінансування галузі з обласного бюджету, найнижчий показник 

серед усіх регіонів України; 

– наявність черг на пунктах пропуску, що суттєво зменшує потік 

іноземних туристів; 

– припинення наступних етапів робіт, щодо створення курорту 

державного значення «Шацьк»; 
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– відсутність оптимального графіку руху залізничних потягів; 

– недосконале законодавство, яке регулює сферу сільського (зеленого) 

туризму [3]. 

Для вирішення проблем розвитку туризму в регіоні варто розробити та 

реалізувати низку заходів стратегічного й тактичного характеру: 

– продовжити лобіювання питань зміни графіків руху залізничного 

транспорту з метою оптимізації туристичних потоків до міст області, 

введення нових залізничних та автобусних маршрутів; 

– залучити автобусних перевізників з метою поєднання області з 

великими містами України та зарубіжжя, а також найближчими аеропортами; 

– покращити рівень обслуговування громадян закладами індустрії 

гостинності шляхом організації та проведення семінарів, тренінгів, 

пізнавальних поїздок, програм з обміну досвідом для фахівців, залучених у 

туристичну сферу: готельєрів, рестораторів, гідів, турагентів; 

– створити умови для збільшення кількості туристичних фірм, що 

займаються в’їзним та внутрішнім туризмом; 

– підвищити ефективність використання туристичних об’єктів шляхом 

оптимізації графіків роботи, доступності для громадян з інвалідністю, 

створення нових туристичних маршрутів та продуктів, включаючи 

туристичні об’єкти; 

– використовувати рекреаційні та туристичні ресурси Волинської 

області для розвитку широкої сітки туристичних маршрутів, що 

включатимуть Луцьк та впроваджувати уже розроблені туристичні маршрути 

концепції «Луцьк +»; 

– брати участь у написанні проєктів для залучення додаткових 

донорських коштів у розвиток туризму міста; 

– підтримувати громадські ініціативи в галузі туризму й забезпечити їх 

фінансування та реалізацію; 

– забезпечити належний рівень промоції області в Україні та за 

кордоном; 

– покращити інформування громадськості в Україні та закордоном про 

історико-культурну спадщину Волині шляхом співпраці з місцевими, 

загальноукраїнськими та закордонними ЗМІ. 

Отже, основними перешкодами для розвитку туризму у Волинській 

області є: неготовність місцевого населення до туристичного 

підприємництва, відсутність стабільних механізмів державного регулювання 

туристичної сфери та її фінансової підтримки, недостатній рівень 

кваліфікованих кадрів, не сформована сучасна система інформаційного 

забезпечення туристичного бізнесу та ін. Вирішення всіх проблем допоможе 

активно розвинути туризм в регіоні. Це спричинить збільшення потоку 

туристів та покращить економічну ситуацію в регіоні. 
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Сергій Ожема 

 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ 

Процес розвитку туристичної індустрії включає велику кількість 

окремих елементів, і тому, для управління цим процесом необхідно 

дослідити значну кількість чинників, які впливають на рівень привабливості 

певної території для туристів та визначити показники, за якими можна 

оцінювати його компоненти. Так як метою управління туристичною 

індустрією є створення умов для стабільного підвищення туристичної 

привабливості території для іноземних туристів, то ці показники повинні 

прогнозувати рівень розвитку туристичної галузі та давати можливість 

визначити цей рівень за усіма аспектами. 

Туристична привабливість території формується під впливом не однієї 

факторної ознаки, а багатьох чинників. До того ж кожна із факторних ознак 

окремо не чинить вирішальної дії на результат, але їхній спільний вплив є 

відчутним. Тому для кількісного аналізу характеру впливу багатьох 

факторних ознак на результуючу ознаку можна скористатися моделлю 

множинної кореляції та регресії. Саме таку модель доцільно використовувати 

для характеристики соціально-економічної сфери такої як туристична 

діяльність.  

Багатофакторний регресійний аналіз може дати змогу знайти явний 

вигляд залежності такого показника як туристична привабливість території 

від численних факторів, які впливають на його зміну і кількісно оцінити їхній 

спільний вплив. 

Як свідчить послідовність оцінювання туристичної привабливості 

підприємства, елементи, що формують туристичну привабливість, слід 

аналізувати на 4-х основних рівнях:  

– на першому рівні оцінюються такі елементи зовнішнього середовища, 

як природні туристичні ресурси, географічне розташування підприємства, 

його близькість до туристичних об’єктів та мобільність, а також наявність 

антропогенних туристичних ресурсів та перспективи їх появи чи розвитку;  

– на другому рівні здійснюється дослідження ресурсної складової 

формування туристичної привабливості підприємства, а саме, аналізуються 
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те, яким чином розвинена інфраструктура, тобто не лише туристичні 

пам’ятки, але й забезпеченість номерним фондом, місцями в підприємствах 

ресторанного господарства, транспортне сполучення тощо. Важливим 

аспектом виступає також спроможність підприємства, під якою розуміємо не 

лише наявність фінансових ресурсів, але й мобільність, високу ліквідність 

активів підприємства та платоспроможність.  

– Третій рівень оцінювання туристичної привабливості підприємства 

характеризується конкурентоспроможністю обраного підприємства, яка 

ґрунтується на аналізі середнього рівня цін на аналогічні послуги 

підприємств конкурентів та порівняння з пропонованими конкретним 

підприємством, частку на ринку, а також моніторингу інформаційного 

забезпечення щодо ситуації на ринку;  

– Останній, четвертий рівень конкретизує критерії ефективності 

діяльності підприємства та якості наданих послуг, які відображатимуть 

показники ефективності використання наявних ресурсів підприємства, 

персоналу та маркетингової політики [1]. 

Основним критерієм туристичної динаміки та визначальним суб’єктом 

економічних відносин на туристичному ринку є туристи. Тому від кількості 

туристів, які відвідали певний регіон, залежить прибутковість туристичної 

діяльності. З іншого боку – за кількістю туристів, що відвідали місцевість, 

можна визначити її туристичну привабливість. Але зі зростанням кількості 

туристичних прибуттів (особливо у великі густозаселені міста) регіони, які 

досягли високого рівня туристичної привабливості, прагнуть не лише 

залучити на свою територію більшу кількість туристів, але й дотримуватися 

допустимих норм рекреаційного та психологічного навантаження шляхом 

приваблення багатих туристів, тобто таких, які б залишали більше доходів на 

місцях прибуття.  

Потенційно можлива кількість туристів у регіоні – це та їх частина, яку 

може прийняти туристичний регіон, враховуючи ресурсний потенціал 

(кількість природних та антропогенних туристичних ресурсів) території; 

місткість матеріально-технічної бази туризму (готелів, санаторіїв, пансіонатів 

тощо); рекреаційне навантаження на територію, за дотримання якого 

створюються умови для підтримки екологічної рівноваги, комфортного 

відпочинку та не погіршення якості природних туристичних ресурсів. 

Економічно доцільна кількість туристів у регіоні – це така їх частина, яка 

дасть змогу отримати максимальний економічний ефект від їх перебування у 

його межах. Наявна (фактична) кількість туристів – це та їх частина, яка 

зафіксована у державній статистичній звітності господарюючих суб’єктів 

туристичної індустрії, тобто ті туристи, які фактично (за офіційними даними) 

відвідали регіон. Але слід враховувати і тих туристів, які не реєструються 

офіційно, а подорожують неорганізовано.  

Процес економічного оцінювання та регулювання туристичної 

індустрії території на засадах сталого розвитку, що становитиме в 

подальшому відповідну методику, пропонуємо здійснювати у такій 

послідовності:  
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І-й етап. Визначення туристичного потенціалу території, який є 

сукупністю всіх його туристичних ресурсів.  

ІІ-й етап. Оцінювання рекреаційної місткості території.  

ІІІ-й етап. Здійснення маркетингових досліджень з метою 

прогнозування попиту на послуги туристичних підприємств регіону 

(зокрема, серед іноземців).  

ІV-й етап. Формування переліку можливих заходів щодо сталого 

розвитку туризму в межах території регіону.  

V-й етап. Регулювання сталого розвитку туризму території шляхом 

коригування державних (місцевих) програм [2]. 

Отож, важливо попередньо оцінити туристичний потенціал регіону, 

врахувати чинники, які впливають на його формування, оцінити загальну та 

спеціальну інфраструктуру регіону, визначити туристичну місткість та 

розробити програму туристичного розвитку регіону чи окремої місцевості. 
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РОЗДІЛ VІ 

Актуальні проблеми сучасних технологій фізичної реабілітації, 

зміцнення та відновлення здоров’я 

 

УДК 616.912 

Святослав Борцевич 

 

МАВПЯЧА ВІСПА, ЦЕ ЗАГРОЗА ЛЮДСТВУ, ЧИ НІ? 

Ще в XIX столітті дослідники неодноразово описували захворювання 

мавп, що мали перебіг з рясним пустульозним висипом, а нерідко й з досить 

високою летальністю. Однак, оскільки такі спалахи зазвичай виникали після 

захворювання людей, їх розцінювали як наслідок зараження тварин від 

людей. Уперше випадки віспоподібного захворювання, що виникли поза 

всяким зв'язком із людьми, були зафіксовані у 1958 році в Копенгагені серед 

мавп, яких було завезено в Державний інститут сироваток із Сингапуру. До 

цього часу натуральна віспа в країні вже була ліквідована, а тривалість 

інкубації дозволяла виключити ймовірність зараження мавп на місцях 

вилову. Спалахи були зареєстровані в двох партіях тварин, завезених з 

інтервалом майже 5 місяців. Проведені вірусологічні дослідження дозволили 

Р. фон Магнусу зі співавторами у 1958 році з організму крабоїдних мавп 

Macaca fascicularis виділити вірус із родини поксвірусів, що відрізнявся за 

деякими ознаками від вірусу натуральної і коров'ячої віспи. Його назвали 

«Копенгаген». 

Незважаючи на те, що для поксвірусів притаманна генетична 

стабільність, усе-таки інколи з'являються біологічні варіанти (біовари), які 

відрізняються один від одного. Існує дві чіткі категорії вірусу  клада 

басейну річки Конго та клада Західної Африки. Тому віспа мавп може мати 

перебіг в двох варіантах  доброякісному з одиничними висипаннями і 

непорушеним загальним станом та тяжкому з рясним висипом, задишкою, 

лімфаденітом, високою летальністю. При ураженні кладою басейну Конго 

летальність сягає до 10 % випадків, тоді як західноафриканська клада 

зазвичай виявляє летальність менш ніж в 1 % випадків. ВІЛ-інфекція 

збільшує ризик смерті людей, інфікованих вірусом віспи мавпи. 

По ліквідації натуральної віспи звільнилася біологічна ніша, що вона 

займала нею, а відповідне закінчення противіспяної вакцинації, безумовно 

сприяє проникненню поксвірусів тварин у людську популяцію. Також 

можливо випадки віспи мавп були в людей і до першого випадку реєстрації в 

1970 році, адже до цього вони ховалися мабуть серед значно більшого числа 

хворих на натуральну віспу. Від моменту ліквідації натуральної віспи у 1978 

році в Африці й світі їх стали спостерігати. Багаторазові пасажі вірусу 

тварин, зокрема віспи мавп, через організм людини можуть додати цьому 

вірусу нових патогенних властивостей і спричинити появу не менш тяжкої 

хвороби, якою була для людства натуральна віспа. 

Серйозною проблемою може стати віспа мавп для медицини 

подорожей. Відсутність імунітету в туристів, що приїжджають у місця, 
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ендемічні по віспі мавп, створює можливості для їхнього інфікування. Відомі 

випадки завезення хвороби далеко за межи природного ареалу, як ото у 2019 

році до Сінгапуру, у 2021 році до Великої Британії, причому у 2-х випадках 

відбулася передача хвороби від хворої людини. 17 липня 2021 року 

повідомлено про випадок хвороби в США у мандрівника після повернення з 

Нігерії. 25 листопада 2021 року повідомлено про новий випадок у 

громадянина США після приїзду з Нігерії. 

У травні 2022 року повідомлено, що в Іспанії, Португалії, Великій 

Британії, США виявлено практично одночасно до 40 випадків хвороби у 

молодих людей, що практикують секс із чоловіками. Надалі з'явилися 

повідомлення про появу випадків хвороби в Німеччині, Швеції, Австралії, 

Канаді, Ізраїлі. Іспанські діячі охорони здоров'я повідомили, що кластер 

випадків у Мадриді пов'язаний з одним закладом гігієни. Станом на 21 

травня 2022 року у 12 країнах світу підтверджено 92 випадки хвороби, з яких 

багато не мають в анамнезі факту мандрівки до природних осередків хвороби 

в Центральній Африці, і у 28 людей віспа мавп підозрюється. Проведені 

дослідження показали, що спалах хвороби спричинює західноафриканська 

генетична клада вірусу. Через такий багатокраїнний спалах у світі ВООЗ 

зібрала 21 травня 2022 року екстрену нараду Стратегічної та технічної 

консультативної групи з інфекційних небезпек із пандемічним та 

епідемічним потенціалом, яка мала розглянути усі аспекти спалаху і 

сформулювати висновок для Генерального директора ВООЗ, чи є загроза 

переростання його пандемію. Науковці не змогли поки що дати рекомендації 

та продовжують дослідження 

Механізм зараження людини віспою мавп аналогічний такому, як  

при натуральній віспі  повітряно-крапельний, описані навіть випадки 

внутрішньолікарняного і внутрішньолабораторного зараження. 

Підвищують сприйнятливість до віспи мавп інфекційні 

захворювання, що знижують імунологічну реактивність (зокрема, кір). 

Більшість відомих випадків віспи мавп у людей (близько 85 %) припадає на 

вік до 16 років. Імунітет проти натуральної віспи і віспи корів захищає й від 

віспи мавп. 

Інкубаційний період становить 4-20 днів, у середньому 12. 

Починається захворювання гостро, раптово, з підвищення температури тіла, 

м'язового і головного болю; можливі нудота, блювання, втрата апетиту, 

прострація, фарингіт, задишка і кашель (з мокротинням або без нього). 

Подальша динаміка захворювання, терміни появи й еволюція 

елементів висипу аналогічні такими при натуральній віспі, однак за 

перебігом більше нагадує її легкі форми або середньотяжкі, хоча зрідка 

бувають й тяжкі геморагічні варіанти клінічного перебігу. Як і при 

натуральній віспі, висип з'являється на слизових оболонках рота, статевих 

органах, кон'юнктиві й рогівці. Спочатку елементи висипу з'являються на 

голові, а потім швидко поширюються на тулуб і кінцівки, охоплюючи також 

долоні й підошви. Більшість елементів висипу мають розміри 3-15 мм 

діаметром. Незважаючи на те, що пустули, які утворилися в процесі 
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перетворення елементів висипу, бувають досить великими (5-10 мм у 

діаметрі), після їхнього підсихання і відпадання скоринок рубці формуються 

більш поверхневі, ніж при натуральній віспі, хоча й також чітко помітні, що 

може створити косметичні проблеми і, відповідно, психологічні ускладнення. 

Тривалість існування висипу до 2-3 тижнів допоки усі пустули не 

перетворяться на кірочки. 

Головна відмінність віспи мавп - наявність майже в 90 % захворілих 

лімфаденіту. Його поява поєднується нерідко з гарячкою, але може на 1-2 дні 

відставати від початкових проявів хвороби. Можуть збільшуватися шийні, 

пахові, пахвові лімфатичні вузли ізольовано в одній ділянці (за типом 

регіонарного лімфаденіту) або генералізовано. Звичайне збільшення 

лімфовузлів передує появі віспяного висипу. У подальшому окремі 

лімфовузли можуть нагноюватися. 

Біль елементів висипу не є характерною, відбувається при 

приєднанні вторинної гнійної інфекції. Висип може перебігати разом з 

помірним свербежем. 

Загальна тривалість захворювання - до 2-3 тижнів. 

У перші дні хвороби в клінічному аналізі крові спостерігають 

лімфоцитоз, що змінюється в стадію пустули нерізким лейкоцитозом із 

зсувом формули вліво до юних форм. ШОЕ збільшена. На тлі гарячкової 

альбумінурії в сечі можуть з'являтися еритроцити (при тяжкому перебігові - у 

значній кількості), лейкоцити, циліндри. 

Усіх хворих на віспу мавп госпіталізують, їм забезпечують 

спеціальний режим розміщення і ведення, виключається можливість 

внутрішньолікарняного поширення інфекції. 

Використовують як етіотропну терапію метиса зон (по 0,6 г 2 рази 

на день протягом 4-7 діб), який було свого часу застосовано при лікуванні 

натуральної віспи. 

У зв'язку з тим, що після розкривання пустул можливе приєднання 

інфекції, рекомендоване призначення антибіотиків широкого спектра дії для 

профілактики гнійно-септичних ускладнень. Тривалість курсу 

антибактерійної терапії визначають індивідуально. 

Дуже важливого значення набуває догляд за хворим, його 

харчування, з огляду на ураження шкіри і слизових оболонок. Їжа повинна 

бути рідкою, малосольною, не містити екстрактивні й подразнювальні 

речовини. Після кожного прийому їжі необхідно здійснювати ретельний 

туалет порожнини рота слабким розчином (2-5 %) борної кислоти. Її ж можна 

використовувати для промивання очей. Шкіру варто протирати розчином 

калію перманганату (1:5000), камфорного спирту тощо. А в період 

реконвалесценції можна навіть обмивати хворих у ванні зі слабким розчином 

калію перманганату (рожеве забарвлення води). 

Обов'язкове здійснення при виразній інтоксикації 

дезінтоксикаційної терапії (парентерально і перорально), а при великих 

ранових поверхнях, коли відбувається рясна втрата рідини, необхідно 

коригувати водно-електролітний баланс і КОС. 
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За тяжкого перебігу можливе призначення глюкокортикостероїдів, 

особливо у тих випадках, якщо не виключається крововилив у кору 

надниркових залоз із дефіцитом гормонів. 

За показниками застосовують серцеві і судинні засоби. 

За наявності геморагічного синдрому показане переливання свіжої або 

замороженої плазми. 

13 серпня 2018 року повідомлено, що створено ефективний 

етіотропний препарат проти вірусів натуральної та мавпячої віспи 

тековірімат (TPOXX®). Препарат пригнічує функцію основного білка 

вірусної оболонки, необхідного для існування поксвірусів поза клітиною. 

Таким чином, віруси не може вийти із зараженої клітини, а також не 

відбувається поширення їх всередині організму. 

Хворі через загрозу високої контагіозності мають бути негайно 

госпіталізовані в спеціальні лікувальні установи. У приміщенні, де 

знаходився хворий, здійснюють ретельну остаточну дезінфекцію, а 

контактним особам установлюють карантин терміном на 21 день як при 

натуральній віспі. Одночасно їм слід призначити метисазон, що додатково 

зменшує ризик зараження контактних. 

 

УДК 796.1/.3:355 

Анатолій Вольчинський, Олександр Малімон,  

Андрій Ковальчук 

 

ФОРМУВАННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ 

ВІЙНИ 

Вступ. У національній доктрині розвитку освіти України ХХІ ст. 

наголошено на важливості якісної підготовки кваліфікованої, творчо 

розвиненої особистості, здатної створювати й розвивати матеріальні й 

духовні цінності громадського суспільства, усвідомлювати власну соціальну 

відповідальність, постійно дбати про своє здоров’я, фізичну досконалість, 

особистісне та професійне зростання. Всі ці аспекти підготовки майбутнього 

фахівця залежать від низки факторів, а окремі з них – від рухової активності 

[1]. 

Відомо, що однією з причин зниження рухової активності студентів 

протягом останніх 2-3-х років є пандемія. Адже, перейшовши на дистанційне 

навчання, студенти втратили можливість не лише відвідувати навчальні 

заняття з фізичного виховання та заняття в секційних групах із різних видів 

спорту, а й загалом були позбавлені відвідувати багато заходів, що сприяли 

підвищенню рухової активності. Крім цього, на сьогодні надто болючою 

причиною того ж дистанційного навчання стала війна з жорстоким 

російським загарбником. Тому у розрізі подій сьогодення питання фізичного 

вдосконалення молоді набуває ще більшої актуальності. Адже кожна доросла 

людина повинна бути готова стати на захист рідної землі.Питання 

національного спротиву українців, готовність кожного національно-

свідомого молодого громадянина захистити незалежність і соборність 
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України сьогодні є надзвичайно важливим. Отже, фізична досконалість 

студентської молоді, зміцнення та збереження здоров’я, поліпшення її 

фізичного розвитку і фізичної підготовленості тепер є одним із завдань, які 

стоять перед педагогами вищої школи.  

Мета дослідження полягає у висвітленні шляхів підвищення рухової 

активності студентів в умовах воєнного стану в Україні. 

Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури з даної 

проблеми, інтернет-ресурсів, педагогічні спостереження та узагальнення 

думок науковців і практиків. 

Результати дослідження. Численні наукові дослідження вказують на 

тенденцію до зниження рівня рухової активності студентської молоді і, як 

наслідок, зростання захворюваності, зниження фізичної працездатності [3].  

Як стверджує О. Г. Коваль [3], у свідомості більшості молоді рухова 

активність не є важливим чинником поліпшення фізичного стану. Це 

зумовлено багатьма факторами: низькою мотивацією до занять фізичними 

вправами у шкільні роки, недотриманням здорового способу життя, 

недостатньою увагою з боку батьків тощо.  

О. М. Жир зі співавторами [2] зазначають, що в усвідомленні 

студентом важливості фізичного розвитку та здорового способу життя з 

орієнтацією на підвищення рухової активності велике значення мають як 

одногрупники, однокурсники, так і професорсько-викладацький склад, який 

сприяє формуванню відповідального ставлення за своє здоров’я та фізичну 

форму власним прикладом; агітація, котру проводить університет; засоби 

масової інформації, відповідні владні структури тощо.  

На нашу думку, основні завдання формування рухової активності 

студентської молоді полягають у тому, щоб: 

 надати студентам знання і сформувати мотивацію дотримання 

ними здорового способу життя;  

 сформувати стійку звичку до щоденних занять фізичними 

вправами, використовуючи різні раціональні форми;  

 проводити систематичні фізичні тренування з оздоровчою або 

спортивною спрямованістю;  

 інформувати студентів про головні цінності фізичної культури і 

спорту;  

 здійснювати діагностику і корекцію формування рухових 

компетенцій студентів у процесі фізичного виховання.  

Ефективне вирішення цих завдань можливе в разі застосування у 

процесі фізичного виховання диференційованого підходу, який зумовлений 

різним складом студентів за інтересами та мотивами. Проте, за неможливості 

здійснення навчання оф-лайн, через вище вказану причину, слід формувати у 

студентів моду на фізичну досконалість шляхом самостійних занять; 

доводити до відома зміст занять сучасними видами спорту, які сприяють 

розвитку фізичних якостей, руховій підготовленості, зміцненню здоров’я.  
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Висновки. Формування рухової активності студентів залежить від 

цілеспрямованого педагогічного процесу, спрямованого на покращення 

здоров’я і високу фізичну підготовленість. Успішне розв’язання завдань 

фізичного виховання можливе лише за умови проведення систематичних 

цілеспрямованих занять фізичними вправами, що мають тренуючий режим і 

носять розвиваючий характер. Такі заняття є засобом формування фізично 

розвиненої, сильної особистості, здатної як до професійної діяльності, так і 

до захисту рідної землі.  
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УДК 796.035:798.6 

Петро Гаврилюк 

 

ПОВІЛЬНИЙ БІГ ЯК ОЗДОРОВЧИЙ ЗАСІБ 

Оздоровчий повільний біг, безумовно, найбільш доступний 

ефективний засіб збереження здоров'я. 

Можливість легко дозувати навантаження робить оздоровчий біг 

доступним для людей різного віку. Однак не слід забувати, що, незважаючи 

на удавану простоту, і такий біг досить сильнодіючий засіб, яким потрібно 

користуватися розумно. У виборі початкової дози треба враховувати 

індивідуальну підготовленість людини. 

Оздоровчий повільний біг  це цілий комплекс фізичних, 

психологічних і гігієнічних елементів. Тривалий повільний біг с часом стає 

«природним регулятором» харчування. Організм сам підказує, чим треба 

харчуватися, і ви мимоволі починаєте їсти те, що корисно: фрукти, овочі, 

кисломолочні продукти, пісне м'ясо. У чисто психологічному плані це має 
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величезну перевагу в порівнянні з примусовою дієтою, що розглядається як 

необхідний етап лікування. Повільний біг і загартовування нерозривне 

зв'язані один з одним. Бігати приходиться в будь-яку погоду, і згодом 

розвивається стійкість до простудних факторів. 

Додатковим елементом, що гартує, є контрастний душ після бігу, 

своєрідна гімнастика шкірних і підшкірних судин. Душ - необхідний 

гігієнічний елемент занять. Важко уявити собі людину, що після бігу 

добровільно відмовилася б від такої приємної процедури. 

Біг є могутньою природною вправою дихальної гімнастики: подих 

стає повним і рідким. 

Регулярний повільний біг стає цементуючим початком активного иа 

правильного способу життя. 

При проведенні занять оздоровчим бігом з людьми різних віків 

зберігається основний загальнобіологічний принцип тренування: 

навантаження повинне бути індивідуальним і відповідати функціональним 

можливостям конкретної людини, і в той же час вона повинна бути 

достатньою, тобто оптимальною. Оптимум  це той найменший обсяг 

навантаження, що дає найбільший оздоровчий результат. 

Заняття повільним бігом потрібно будувати розумно, їх тривалість 

нарощувати поступово, стежити, щоб під час і після пробіжки було гарне 

самопочуття, хотілося б ще бігти, а після бігу важливо цілком відновитися. 

Ні в якому разі не слід займатися через силу. Біг завжди повинний бути 

задоволенням, а не тяжкою працею. 

Кожне заняття оздоровчим бігом на повітрі повинне містити в собі 

загально розвиваючі і спеціальні вправи. 

Приведемо загальну схему занять оздоровчим повільним бігом: 

1 частина  попередня розминка; 

2 частина  повільний біг; 

3 частина – загально розвиваючі вправи; 

4 частина  спеціальні вправи по освоєнню техніки повільного бігу; 

5 частина  вправи для зміцнення м'язів черевного преса і 

розслаблення м'язів. 

Особливістю методики занять оздоровчим повільним бігом на 

відкритому повітрі є їхня висока щільність. Насамперед це спостерігається у 

весняно-осінні періоди року. Щоб виключити перевантаження, потрібно 

дотримуватися строгого чергування простих і складних вправ, бігу і ходьби, 

фізичного навантаження і паузи для відпочинку і т.д. Послідовність 

виконання загально розвиваючих і спеціальних вправ зберігається постійно і 

не залежить від використання основного засобу - оздоровчого повільного 

бігу. Подібне планування дозволяє інструкторові знати, що й у яке заняття 

він дає, а у тих, що тренуються, така різноманітність викликає значно 

більший інтерес до бігу. 

Обов'язковою складовою частиною кожного заняття є розминка. 

Людина побудована таким чином, що тренування необхідне не тільки м’язам, 
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серцево-судинній системі та дихальній системі, але й суглобам та зв’язкам. З 

роками рухливість і еластичність останніх усе більш знижуються. Попередня 

розминка перед бігом допоможе зберегти рухливість суглобів, еластичність 

зв'язок і силу м'язів. 

Перед бігом обов'язково потрібна розминка. Під час розминки в 

організмі відбуваються наступні фізіологічні зміни: 

 збільшується артеріальний кровообіг і підвищується кров'яний тиск; 

 збільшується температура м'язів і їхня еластичність; 

 зростає легеневий і бронхіальний потік крові; 

 подих стає більш частим і глибоким; 

 активність процесів травлення й усмоктування знижується; 

 розширюються судини шкіри. 

Розминка складається з легкого бігу (або швидкої ходьби). Його 

тривалість визначається індивідуально. Він, як пусковий механізм, 

«включає» окремі органи і системи організму для ефективного й 

економічного виконання майбутньої роботи. 

Чим довший біг, тим більше його оздоровлюючий вплив на 

організм. Однак надмірні навантаження можуть принести тільки шкоду. 

Тому кожен повинен навчитися дозувати своє навантаження так, щоб вона 

приносила йому максимальну користь, але не створювала би ризик для 

здоров'я. 

Заняття можна проводити в будь-який час. Бажано бігати з 10 до 12 

ч. і з 17 до 19 ч. У цей час доби в людини спостерігається найвища фізична 

активність. Однак не усі можуть дозволити собі бігати саме в ці години у 

робочі дні тижня. У такому випадку можна використовувати ранні ранкові 

години і більш пізні вечірні. Ранковий біг будить організм і вводить його в 

робочий ритм, вечірній - знімає фізичну й інтелектуальну напругу. 

Для найкращої підготовки і розвитку витривалості метод тривалого, 

повільного, безперервного бігу більш ефективний. Для осіб, що досить довго 

тренувалися в бігу, можна застосовувати полегшений варіант інтервального 

бігу. У підготовчому (початковому) періоді його принципи наступні: 

1) уся дистанція розділяється на відрізки по 100-200 м.; 

2) швидкість не висока, як і при тривалому бігу  1км за 6-7 хв.; 

3) інтервали відпочинку - пасивні або з ходьбою і виконанням 

гімнастичних вправ; тривалість інтервалу відпочинку залежить від 

підготовленості. 

Однією з необхідних умов оздоровчого ефекту повільного бігу є 

постійне прагнення до збільшення часу максимальної пробіжки. Але до 

виконання цієї умови треба підходити поступово, у міру готовності організму 

до великих навантажень. 
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ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ 

На думку Н. М. Вєнгерової [1], семантика терміну «фізкультурно-

оздоровчі технології» визначена двома основними взаємодоповнюючими 

компонентами: як від педагогіки («технологія»), так і від фізичної культури 

(«фізкультурно-оздоровчі»). Під час використання терміну «фізкультурно-

оздоровчі технології» у спрощеному варіанті розуміють цілеспрямоване 

використання фізичних вправ для фізичного оздоровлення організму 

людини, профілактику хвороб та передчасної старості, тобто спосіб реалізації 

фізкультурно-оздоровчої діяльності [1]. 

За визначенням А. Ю. Лахтіна зі спів. [5], фізкультурно-оздоровча 

технологія – це спосіб реалізації діяльності, спрямованої на досягнення та 

підтримку фізичного добробуту та зниження ризику розвитку захворювань 

засобами фізичної культури. Це основні правила використання спеціальних 

знань і вмінь, способів організації і здійснення конкретних дій, необхідних 

для виконання фізкультурно-оздоровчої діяльності. 

І. М. Ляхова, М. В. Верховська [2; 6] пропонують розглядати 

фізкультурно-оздоровчу технологію як системне поняття, яке є синтезом 

сучасних науково обґрунтованих фізкультурно-оздоровчих засобів, що 

застосовуються в оздоровчій фізичній культурі і новітніх психолого-

педагогічних підходаху методиці побудови та проведення занять. 

О. О. Горелов із спів. [3] сформулював поняття «фізкультурно-

оздоровчі технології», що припускає не лише приватні методики, а цілий 

комплекс науковотеоретичних, практичних знань у використанні засобів, 

передбачених для реалізації рухового потенціалу людини з метою 

підтримання здоров’я, покращення кондиційних показників і психологічного 

стану.  

Українські науковці М. М. Булатова, Ю. О. Усачов [8] стверджують, 

що поняття «фізкультурно-оздоровча технологія» об’єднує процес 

використання засобів фізичного виховання з оздоровчою метою і наукову 

дисципліну, що розробляє і вдосконалює основи методики побудови 

фізкультурно-оздоровчого процесу [8]. На думку авторів, практичним 

проявом фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні є різні 

фітнес-програми, які становлять основний зміст діяльності 

фізкультурнооздоровчих груп [8].  

Ю. О. Усачов [9] вказує, що основні напрямки сучасного фітнесу 

розділені на чотири компоненти: 1) аеробіка; 2) аквафітнес; 3) культуризм 

(бодібілдинг); 4) шейпінг. На думку автора, структуру фітнес-технологій слід 

розширити та включити до неї різні напрямки ритмо-гімнастичної аеробіки 

Ні-LO (класична кроково-стрибкова аеробіка), степ-аеробіки, аеродансу 

(танцювальна аеробіка), каланетики, пілатесу, фітнес-йоги, а також вправ 

циклічного характеру в аеробному режимі: біг, ходьба, плавання, їзда на 

велосипеді, гребля тощо. 
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В ритмо-гімнастичній аеробіці об’єднані напрямки, що мають 

ритмічний, танцювальний, темповий характер рухів [7]. Кожна зі складових 

має свою структуру. Наприклад, класична аеробіка може бути низько-, 

середньо- та високоударною залежно від темпу, інтенсивності музики та 

виконання рухів. У степ-аеробіці виділяють базове, танцювальносилове, 

інтервальне тренування. На сьогодні найпопулярніші танцювальні напрямки 

в аеробіці – з характерним та відповідним музичним супроводом: 

Передумовою розвитку нових фітнес-програм є:  

– найкращі розробки у суміжних наукових дисциплінах, які 

акумулює та інтегрує технологія створення програм; 

– досягнення науки та практики, що дозволяє вдосконалюватися, 

створюючи сучасні види занять; 

– розробка інноваційних методик занять оздоровчою та лікувальною 

фізичною культурою з елементами різних видів спорту; 

– новітнє технічне оснащення спортивних залів для занять, що 

дозволяє розробляти нові комплекси вправ із використанням спортивного 

устаткування; 

– створення музичного супроводу за допомогою комп’ютерів, що 

призвело до виникнення танцювальних видів занять [7]. 

Узагальнення існуючих підходів та передового наукового досвіду 

[1; 2; 4 та ін.] дають змогу стверджувати, що на сьогодні оздоровчі технології 

не є індивідуальним здобутком окремих вчених, а розробляються відповідно 

до досягнень окремих сфер діяльності та галузей наук. У той же час 

активізувалися процеси інтеграції і взаємодії різноманітних видів рухової 

активності, що обумовило появу нових глобальних концепцій – оздоровчих 

технологій [7]. 

Оздоровча технологія включає в себе постановку мети та завдань 

оздоровлення і власне реалізацію фізкультурно-оздоровчої діяльності у тій 

чи іншій формі. Крім того, сучасні оздоровчі технології включають у себе 

визначення рівня здоров’я, тестування фізичної підготовленості, 

питанняуправління та адміністрування. 

Аналіз понятійно-термінологічного апарату дослідження дозволив 

уточнити сутність поняття «оздоровчі технології», яке розглядається як один 

із напрямків педагогічних технологій, що становить собою динамічно 

розвинену педагогічну, науково, теоретично і методично обумовлену систему 

занять фізичними вправами оздоровчої спрямованості, тактику реалізації цієї 

системи в здоров’язбережувальному освітньому просторі закладу вищої 

освіти, яка призначена для підтримки, зберігання та покращення фізичного 

здоров’я і психологічного стану, профілактику хвороб та підготовку до 

майбутньої професійної діяльності. 
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ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ІНСУЛЬТУ ЗАСОБОМ 

КІНЕЗІОТЕРАПІЇ ТА ДІЄТОТЕРАПІЇ 

Вступ. Інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу, наслідком 

якого є пошкодження тканин мозку та його функцій. Інсульт стоїть на 

другому місці серед причин смертності людей у всьому світі та є головною 

причиною довготривалої непрацездатності та інвалідності. За характером 

перебігу інсульти поділяють на геморагічні та ішемічні. Проявами 

ішемічного інсульту є порушення рухів та можливий частковий параліч, 

погіршення мовлення та чутливості без втрати свідомості. Геморагічний 
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інсульт проявляється втратою свідомості, порушенням дихання та серцевою 

недостатністю [3]. 

Мета дослідження: дати аналіз рекомендованих засобів кінезіотерапії 

та дієтотерапії  при  інсульті. 

З метою нормалізації процесу дихання, діяльності серцево-судинної 

системи, покращення кровопостачання мозку у хворих на інсульт 

рекомендується застосування відновної терапії, кінезіотерапії, раціонального 

харчування та інших засобів фізичної терапії [1]. 

Поступово після положення лежачи пацієнту допомагають перейти в 

положення сидячи, використовуючи трапецію надліжкову, упор для підйому 

з ліжка, який кріпиться на ліжко (під матрац).   

Після інсульту важливою складовою реабілітації є вертикалізація 

пацієнта з метою відновлення фізіологічної пози прямостояння з подальшим 

відновленням переміщення. Вертикалізатор допомагає пацієнту поступово з 

положення сидячи перейти в положення стоячи і закріпити стереотип 

вертикального навантаження на нижні кінцівки.  

Для відновлення ходи використовують спочатку паралельні бруси 

різних модифікацій, Потім переходять, за потреби, на використання 

статичних ходунків, або відразу відпрацьовують правила ходи за допомогою 

чотири-опорної або три-опорної тростини. Паралельно з відновленням ходи 

підбирають вправи для зміцнення м’язів та суглобово-зв’язкового апарату 

нижніх кінцівок [2]. 

Як стиль харчування з метою профілактики інсульту рекомендується 

середземноморська дієта, як один із варіантів здорового харчування. До 

раціону необхідно включати достатню кількість продуктів харчування, які 

знижують рівень холестерину в крові, знижують артеріальний тиск і 

контролюють рівень цукру в крові. До продуктів, які мають ці показники 

відносяться горіхи, насіння, багаті клітковиною цільнозернові крупи (овес, 

висівки, ячмінь та інші) й овочі, фрукти, ягоди, які до того ж мають високий 

вміст харчових волокон та зелень. Авокадо, будучи насиченим 

мононенасиченими жирами, бобові культури, маючи низький вміст жиру, 

багато розчинної і нерозчинної клітковини, достатню кількість рослинного 

білка, також покращують якість холестерину. 

Рекомендаціями середземноморської дієти є додавання до харчового 

раціону риби принаймні два рази на тиждень, помірних порцій нежирного 

сиру та йогурту (бажано щодня), вживати помірні порції птиці та яєць кожні 

два дні або щотижня. Споживання червоного м’яса краще знизити. 

Необхідно пити багато води щодня. Що стосується вина, 

рекомендується вживати не більше однієї склянки на день для жінок та двох 

склянок на день для чоловіків. 

Холестерин є дуже важливим для організму людини, він 

забезпечує стійкість клітинних мембран у широкому інтервалі температур, 

необхідний для вироблення вітаміну D, різних стероїдних гормонів (зокрема, 

статевих) і бере участь у синтезі жовчних кислот. Проте нездоровий спосіб 
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життя та недотримання дієти може сприяти високому рівню 

холестерину в крові, а це небезпечно для здоров’я і є ризиком інсульту [4]. 

Необхідно уникати переїдання продуктів багатих холестерином, таких 

як м’ясо, сир та інші продукти з високим вмістом жиру (масло, цільне 

молоко, морозиво). Важливою є заміна цих калорій на корисні для здоров’я 

ненасичені жири (рослинна олія, авокадо, жирна риба). Рекомендується 

мінімізувати вживання рафінованих вуглеводів (білий хліб, макарони). 

Проблема оброблених вуглеводів полягає в тому, що вони містять дуже мало 

клітковини (рослинних харчових волокон), яка, в свою чергу, допомагає 

виводити холестерин з організму і він накопичується на стінках артерій. 

Припинення паління, прийом необхідних медикаментів та контроль факторів 

ризику розвитку інсульту (підвищеного тиску, цукрового діабету, маси тіла) 

суттєво зменшує ризик розвитку інсульту.  

Висновок. Важливим засобом в постінсультний період є 

кінезіотерапія, представлена позиціонуванням пацієнта, рухами, які 

полегшують перехід з положення лежачи в положення сидячи, 

вертикалізацією, пасивною, пасивно-активною й активною руховою 

активністю. Ключові складові середземноморської дієти, як засобу 

профілактики інсульту є рослинні жири, фрукти, овочі, горіхи, насіння, 

бобові та цільнозернові страви. При цьому цей стиль виключає споживання 

перероблених продуктів, червоного м’яса, значно обмежує вживання 

обробленої їжі та продуктів з високим вмістом цукру, які часто мають високу 

калорійність. Тривале дотримання середземноморської дієти пов’язане зі 

зниженням ризику набору ваги та жиру на животі. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ 

У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 

Актуальність удосконалення підготовки фахівців з медичної 

реабілітації обумовлена ситуацією в Україні, яка склалася на сьогодні. 

Основними категоріями пацієнтів, які потребують реабілітації є  учасники 

бойових дій, люди, що перенесли захворювання на Covid-19, а також 

пацієнти після інсультів, інфарктів та із захворюваннями опорно-рухового 

апарату. До фахівців з медичної реабілітації, які надають допомогу вище 

названим категоріям, належать лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, 

фізичні терапевти, ерготерапевти, сестри медичні з реабілітації [2].  

Біологічна хімія є однією з фундаментальних наук у підготовці 

майбутніх фахівців з медичної реабілітації, яка забезпечує ґрунтовне 

розуміння процесів в організмі при різних формах патології. Результати 

біохімічних досліджень є важливими при розробці плану реабілітації та 

контролю стану пацієнта на усіх її етапах, вивчення ефективності 

реабілітаційних заходів. 

Фахівці з медичної реабілітації мають володіти знаннями про 

біохімію метаболічних процесів людського організму, проводити біохімічну 

оцінку порушень білкового, вуглеводного, ліпідного, гормонального обмінів. 

Хоча вони і не проводять безпосередньо біохімічні дослідження в 

лабораторії, але мають розуміти діагностичні можливості сучасних 

лабораторій. На основі аналізу результатів досліджень, змін біохімічних і 

ферментативних показників під час проведення реабілітаційних заходів, 

можна визначити наскільки план реабілітації ефективний та вчасно внести в 

нього його корективи.   

У підготовці фахівці з медичної реабілітації особливу увагу 

необхідно звернути на вивчення біохімії м’язів і м’язового скорочення, 

біохімічних маркерів для оцінювання стану м’язів. Це є важливим, оскільки 

відновлення організму за допомогою фізичних вправ займає провідне місце 

у реабілітаційних планах при захворюваннях внутрішніх органів, 

порушеннях опорно-рухового апарату, нервової системи, відновленні після 

травм. Даний напрямок в останній час стає все більш актуальним, оскільки 

кінезіотерапія широко використовується при реабілітації 

військовослужбовців після поранень. Вона дозволяє відновити функції 

опорно-рухового апарату, покращує амплітуду та координацію рухів, 

нормалізує тонус м’язів, збільшує їх силу. При застосуванні кінезіотерапії 

реабілітолог повинен керуватися знаннями про біохімічні фактори втоми, 

процеси, що забезпечують відновлення при м’язовій діяльності в нормі 

та патології. Такі знання допоможуть правильно організувати режим 

тренувань відповідно до діагнозу, віку, функціональної готовності організму 

пацієнта до навантажень.  
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Вивченню біохімічних методів діагностики захворювань кісткової 

та сполучної тканин у курсі біохімії має приділятися значна увага, оскільки 

80 % населення страждає на захворювання  опорно-рухового апарату. 

Малорухливий спосіб життя, сидяча робота призводять до дегенеративно-

дистрофічних захворювань хребта, викривлення хребта, ураження 

міжхребцевих дисків, остеохондрозу, а зайва вага та неправильне харчування 

провокують захворювання суглобів. Із захворюваннями хребта тісно 

пов’язані вертеброгенні ураження периферичної нервової системи, разом 

вони істотно погіршують якість життя, призводять до хронічного больового 

синдрому, обмеження рухових можливостей, зниження працездатності. Тому 

у комплексі з біохімічними маркерами стану опорно-рухового апарату 

важливо розглядати  застосування біохімічних методів при захворюваннях 

периферичної нервової системи.  

Новим напрямком у медичній реабілітації є робота з пацієнтами, що 

перенесли COVID-19 та мають постковідний синдром. У тематичні плани 

дисциплін, що викладаються під час підготовки реабілітологів, мають бути 

включені питання, що стосуються  реабілітації пацієнтів, які перенесли  

COVID-19. Це не просто, оскільки дане захворювання є новим і ще не 

накопичено достатньо досвіду у його подоланні, але  разом з тим, вже є певні 

вдалі приклади, які можна вивчати. Після перенесеного COVID-19 

у пацієнтів на 20-30 % знижується функція легень, у 12 % осіб розвивається 

серцева недостатність, порушуються функції печінки та нирок, розвиваються 

неврологічні симптоми, зокрема знижуються когнітивні функції, 

спостерігаються синдром хронічної втоми та синдром Гійєна-Барре [1]. Тому 

особлива увага при реабілітації хворих після перенесеного COVID-19  має 

приділятися клініко-біохімічній характеристиці патологічних процесів 

у легенях, серцево-судинній системі, нервовій системі, біохімічним 

показникам роботи печінки та нирок.  

Серцево-судинна система забезпечує одну з найважливіших функції 

нашого організму – кровопостачання органів і тканин. Серцево-судинні  

захворювання вже багато років залишаються основною причиною 

передчасної смерті та інвалідизації населення. З 1990 року до 2019 кількість 

випадків серцево-судинних захворювань зросла майже вдвічі з 271 мільйона 

до 523 мільйонів [3].  Майбутні фахівці достатньо часто у своїй практичній 

діяльності будуть забезпечувати реабілітацію пацієнтів після перенесених 

інсультів та інфарктів. Для глибокого розуміння  роботи серця та стану 

судин, нормальних та патологічних процесів, важливими є знання сучасних 

біохімічних маркерів при серцево-судинних захворюваннях. 

При викладанні біологічної хімії майбутнім фахівцям з медичної 

реабілітації необхідно враховувати виклики сьогодення і акцентувати увагу 

на тих питаннях, які є актуальними. Зокрема, в останні два роки важливо 

зосереджуватися на вивченні можливостей застосування методів біологічних 

досліджень при реабілітація хворих з постковідним синдромом. 

Удосконалювати вивчення біохімічних показників при серцево-судинних 

захворюваннях, які вже багато років залишаються однією з основних причин 
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смертності. Вивчати можливості застосування біохімічних методів для 

визначення ефективності кінезіотерапії. 
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ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ У СПОРТСМЕНІВ 

Питання поглибленого вивчення засобів відновлення працездатності у 

спортсменів досить актуальне, адже оптимізація тренувального процесу 

спортсменів високої кваліфікації неможлива без ефективного використання 

засобів відновлення спортивної працездатності. Це обумовлено тим, що при 

великих навантаженнях повторне тренування відбувається на фоні 

загального і локального недовідновлення функціональних можливостей 

організму спортсмена. 

Відновлення – це процес, що спрямований на відновлення порушення 

працездатності. Відновлення це реакція на стомлення. Під стомленням 

розуміють особливий вид функціонального стану людини, що виникає під 

впливом тривалої чи інтенсивної роботи і призводить до зниження її 

ефективності. 

Безконтрольність, недостатня обґрунтованість їх застосування можуть 

викликати погіршення стану здоров’я спортсменів і знизити адаптаційні 

можливості їх організму. Тренер і спортсмен мають пам’ятати, що 

тренувальні навантаження, змагання та відновлюючі процедури 

представляють собою єдиний складний процес. Тому перед спеціалістами 

постійно виникає проблема максимального відновлення працездатності 

спортсменів після попереднього навантаження перед наступним тренуванням 

чи змаганням. 

У багатьох публікаціях вітчизняних теоретиків та практиків 

досліджувались та вивчались засоби відновлення працездатності у 

спортсменів. Зокрема, це висвітлено в працях: Грибан Г. П. [1], Губа В. П. 

[2], Гусак В. В. [2], Єжова О. О. [3], Овчарук В. В. [4-5], Овчарук В. Г.[6], 

Стадницький Б. [7], Цоліган В. В. [8] тощо. 
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Дану проблему пропонують вирішувати у двох напрямках: 

 оптимальному плануванні тренувальних навантажень і 

структурних одиниць тренувального процесу; 

 цілеспрямованому плануванні та використанні різних засобів 

відновлення. 

Виходячи з цього у сучасній практиці спорту використовуються різні 

засоби відновлення спортивної працездатності, які спрямовані на вирішення 

питань оптимального планування тренувального процесу, так і розробки 

засобів відновлення. 

Щодня у продажу з’являються нові препарати, напої, спеціальні страви, 

прилади, що максимально запобігають перевтомі та підвищують 

працездатність. Проте, що раз частіше, вчені наголошують на необхідності 

комплексного використання педагогічних, психологічних і 

медикобіологічних засобів відновлення працездатності. 

Помітно, що у багатьох країнах світу склалися власні традиції, щодо 

використання тих чи інших засобів відновлення. Деякі науковці значну увагу 

приділяють плануванню тренувань, пасивним засобам відновлення, таким як: 

сон, раціональне харчування. Інші вважають, що необхідно більше займатися 

такими особливо ефективними, як гідропроцедури або масаж. У деяких 

роботах наголошується на необхідності використовувати фармакологічні 

препарати для пришвидшення відновлення. 

Незважаючи на велику кількість різноманітних стратегій одностайно 

пропагується індивідуальний підхід до спортсмена, використання простих 

природних методів, що у поєднанні із науковообґрунтованими 

тренувальними програмами сприяють підвищенню спортивних результатів і 

не шкодять здоров’ю, а навпаки ‒ сприяють його зміцненню. 

Тому виникає цілий ряд питань, які розкриє комплекс завдань: 

розглянути завдання відновлення працездатності у спортсменів; вивчити 

педагогічні засоби відновлення в процесі підготовки спортсменів; дослідити 

класифікацію медикобіологічних засобів відновлення; проаналізуватилазню, 

міостімуляцію як провідні засоби відновлення спортивної працездатності; 

розглянути вплив на відновлення здорового сну,режиму 

харчування;охарактеризувати особливості психологічних засобі відновлення 

підготовки спортсменів. 

У спортивній практиці розрізняють два аспекти відновлення. 

Перший – використання відновлювальних засобів, в період змагання 

для спрямованого впливу на процеси відновлення не тільки після виступу 

спортсмена, а й перед початком змагань і в процесі їх проведення. 

Другий аспект, включає використання засобів відновлення в 

повсякденному навчально-тренувальному процесі з метою ефективного 

розвитку рухових якостей і підвищення функціонального стану організму 

спортсмена. При цьому слід пам’ятати, що відновлювальні засоби самі по 

собі нерідко служать додатковим фізичним навантаженням, що підсилює 

вплив на організм. Тому лише знання закономірностей поєднаного 
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застосування засобів відновлення дає можливість досягати феноменальних 

спортивних результатів. 

У спортивній медицині виділяють чотири основні фази, які проходить 

організм під час відновлення: 

 швидке відновлення, 

 сповільнене відновлення, 

 суперкомпенсація, 

 запізніле відновлення [7]. 

В останні роки психологічні засоби відновлення набули значного 

поширення. Ці засоби умовно розділяються на три групи: психотерапевтичні, 

психопрофілактичні та психогігієнічні. До психотерапевтичних належать 

навіюваний сон-відпочинок; м’язова релаксація, спеціальні дихальні вправи; 

до психопрофілактичних – психорегулювальне тренування (індивідуальне та 

колективне), музика, світломузика; до психогігієнічних – зниження 

негативних емоцій, різнобічний відпочинок, комфортабельні умови побуту 

тощо. 
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ПРОБЛЕМА ВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬ З ПЛАВАННЯ 

СТУДЕНТАМИ КОЛЕДЖУ 

Однією з основних складових ефективності навчального процесу є 

відвідуваність занять студентами. Відвідування навчальних занять – один із 

обов'язків студентів. Однак у наш час актуальною проблемою є погана явка 

на заняття з плавання. Було проведено опитування студентів, під час якого 

вдалося виявити фактори, що впливають на відвідуваність занять і позначити 

ділянку подальшої діяльності щодо вирішення даної проблеми. 

Аналіз відповідей даного опитування показав, що більше половини 

опитаних відвідують майже всі заняття з плавання, крім пропусків, за 

поважних причин. Решта стверджують, що відвідувати заняття їм заважають 

низка факторів. Таких факторів студенти називають чимало. Найчастіше 

пропускають заняття по хворобі та причин особистісного характеру:  

Різні захворювання. Досі найпоширенішим способом знезараження 

води залишається хлорування. Так як вологе середовище є оптимальним для 

поширення патогенних мікроорганізмів і грибків, використання хлору в 

громадських басейнах має здійснюватися в обов'язковому порядку, інакше 

басейн може стати розсадником різних інфекцій. Цей спосіб залишається 

одним з найдешевших і надійних способів знезараження. Але, водночас 

поширеність алергічних симптомів після взаємодії з хлорованою водою, що 

виражаються в поразці дихальних шляхів та кон'юнктиви очей, збільшується 

[1]. 

Вирішенням цієї проблеми можуть стати альтернативні варіанти 

знезараження води, такі як озонування, обробка ультразвуком, іонами срібла, 

ультрафіолетом. Але, на жаль, вони застосовуються лише для невеликих 

об'ємів води та вимагають більших витрат, ніж хлорування. Тому 

використання подібних методів у великому басейні виявляється 

неефективним.  

Психологічний бар'єр. Ця категорія має на увазі під собою наявність у 

студентів деяких комплексів. Студенти можуть почуватися некомфортно у 

купальних костюмах серед оточуючих, особливо – однолітків. Неприйняття 

власного тіла визначається дисморфобією (дисморфією). Дане захворювання, 

як правило, починається в юному та підлітковому віці. Люди з таким 

синдромом можуть виявляти в себе один, або кілька певних «дефектів», 

невизначені риси або зовнішній вигляд, при цьому негативно впливають 

важливі сторони життєдіяльності людини – працездатність, перебування в 

суспільстві, обслуговування себе. Однією з причин появи цієї фобії є 

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/%20123456789/6076/1/ilovepdf_com-168-170.pdf
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/%20123456789/6076/1/ilovepdf_com-168-170.pdf
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подразнення, критика та засудження зовнішнього вигляду з боку однолітків. 

Також існують психологічні травми, внаслідок яких можуть розвинутись 

певні фобії. В даному випадку однією з таких є гідрофобія, або аквафобія, – 

страх виникнення болісних ковтальних судом при спробі зробити ковток 

води, побачивши воду або будь-яку згадку про неї, як окремий випадок, 

страх потонути, негативне ставлення до купання [2]. 

Рішенням може стати проведення занять з дівчатами та юнаками 

окремо, а також індивідуальні заняття з тими, хто не вміє плавати. У деяких 

випадках можливе проведення певної терапії зі студентами. Однак 

неприйняття та критика викладачами подібних ситуацій у студентів лише 

посилює становище у вирішенні цієї проблеми. 

Також істотну роль відіграють менш поширені причини: незручно 

складений розклад, що займає у студентів багато часу. Або ж, навпаки, не 

вистачає часу, щоб після навчальних занять вчасно дістатися до спортивного 

комплексу; особистісні негативні стосунки між студентом та викладачем. 

Найчастіше таке виникає на ґрунті непорозуміння, а також через упереджене 

ставлення до студента, завищених до нього вимог. Звичайно, є й ті, що 

пропускають заняття з однієї простої причини: не хочу. У цій ситуації винен, 

можливо, як студент, так і викладач. Мотивів для виникнення такого 

небажання відвідувати ті чи інші заняття буває кілька: студент, вважаючи, 

що головна справа – вступ до коледжу, зроблено, дає собі слабину і починає 

пропускати заняття; вважає цю дисципліну менш важливою, ніж решта; 

ігнорування викладачем відвідування студентами; зайві дружні стосунки 

викладача зі студентами, відсутність його авторитету. Але й до таких 

студентів можна знайти підхід та вдало вирішити ситуацію. 

Розглянемо кілька методів, як же можна допомогти викладачам і 

батькам і, звичайно ж, самому студенту відвідування занять.  

1. Якщо студент систематично прогулює пари, варто поговорити з ним 

індивідуально після занять, або звернутися до куратора групи.  

2. Куратор повинен також взяти під свій контроль студентів, які 

прогулюють і вибірково перевіряти їхню присутність на парах.  

3. Викладач, крім проведення занять у суворій обстановці, повинен 

вміти розрядити її, щоб зацікавити студентів.  

4. Також сам студент повинен вміти мотивувати, себе відвідати чергову 

пару.  

Проблема відвідування студентами занять досі не перестає бути 

актуальною, а, навпаки, стає все актуальнішою. Метою даного дослідження 

було виявлення та розгляд причин, через які студенти пропускають заняття з 

плавання, а також знаходження рішень проблеми. Як показало опитування, 

підставами для прогулів є як фізичні, так і психологічні чинники. Було 

наведено методи вирішення ситуації, які допоможуть коледжам знайти 

оптимальний вихід із ситуації. 

Таким чином, проведене нами дослідження може відігравати істотну 

роль для коледжів у підвищенні відвідування студентами занять з плавання. 

Список використаних джерел: 



234 
 

1. Іваськів С.М. Плавання з методикою викладання. Тернопіль: ТНПУ; 2005. 

63 с. 

2. Платонов В.Н. Плавание. Київ : Олімп. літ-ра; 2000. 496 с. 

 

УДК615.327:615.254.7(477.83) 

Олег Шипелик, Сергій Євчук 

 

ЛІКУВАЛЬНА ВОДА «НАФТУСЯ» ЯК ОДИН ІЗ ЕФЕКТИВНИХ 

ЗАСОБІВ МЕТАФІЛАКТИКИ СЕЧОКАМ’ЯНОЇ ХВОРОБИ 

Сьогодні не викликає сумніву той факт, що технологічний прогрес та 

«завоювання» цивілізації призводять до погіршення екологічної ситуації. Це 

впливає на організм людини, зумовлюючи порушення гомеостазу внаслідок 

розладів у ньому. Забруднені ксенобіотиками продукти, незбалансоване 

харчування є стресорними чинниками. Усе це призводить до змін 

функціонального стану органів і систем, у т.ч. сечовидільної. В організмі 

накопичуються продукти незавершеного обміну речовин чи нормальні 

метаболіти у підвищених концентраціях, що слугують субстратом для 

утворення конгломератів макролітів у сечовивідних шляхах. Це підкреслює 

актуальність проблеми сечокам’яної хвороби (СКХ). Адже, ця хвороба 

вражає від 1 до 3 % дорослого населення планети. Нефролітіаз сьогодні має 

не тільки медичне, але й велике соціальне значення [1]. Більше того, рецидив 

каменеутворення після відходження конкременту чи його видалення із 

сечовидільних шляхів становить 15-45% внаслідок відсутності адекватної 

післяопераційної терапії, незважаючи на існування новітніх методик 

лікування [3]. 

Сечокам’яну хворобу виявляють у пацієнтів будь-якого віку, але 

найчастіше саме у працездатних чоловіків 30-55 років. Конкременти більш 

часто утворюються в осіб чоловічої статі, але при цьому в них рідше 

порівняно з жінками зустрічаються найтяжчі форми коралоподібного 

нефролітіазу, коли камінь займає всю порожнисту систему нирки і в 

запущених випадках має вигляд її зліпка. 

Комплекс лікувальних заходів у хворих на сечокам’яну хворобу 

передбачає: видалення конкременту із санацією сечовидільних шляхів (при 

оперативному втручанні), нормалізацію метаболічних порушень і вторинну 

профілактику нефролітіазу. Видалення чи самостійний вихід конкременту як 

перший та важливий етап лікування здійснюється за допомогою одного з 

методів: консервативного, оперативного чи дистанційної та контактної 

літотрипсії. Консервативний метод застосовують у пацієнтів із тенденцією до 

самостійного відходження конкрементів. Це досить поширене явище і у 

структурі захворюваності на сечокам’яну хворобу становить 20-30% 

випадків. Таке лікування передбачає призначення питного режиму, 

вібраційної терапії, теренкурів, ампліпульс-терапії, а також висхідного та 

низхідного літолізу. Дистанційна літотрипсія показана близько 75% хворих 

на уролітіаз [3].  
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Корекція метаболізму, навіть з урахуванням хімічного складу 

конкрементів, є складною, довготривалою і, на жаль, поки що 

малоефективною через те, що мало хто з хворих дотримується призначеного 

лікування. Цей підхід включає застосування цитратних сумішей при 

уратному нефролітіазі, препаратів марени красильної при фосфатному 

нефролітіазі, а також дотримання дієти, збалансованої відповідно до 

хімічного складу солей, які превалюють у сечі пацієнта із сечокам’яною 

хворобою. 

Метафілактика – це заходи щодо вторинного запобігання 

каменеутворенню, тобто виникненню рецидиву. Вона охоплює широке поле 

діяльності в оздоровленні таких хворих. І тут важливу роль відіграє 

застосування лікувальної мінералізованої води, зокрема, слабо 

мінералізованої води «Нафтуся». Її призначають питним курсом протягом 

трьох тижнів під час і після відходження фрагментів конкременту у хворих, 

що перенесли екстракорпоральну ударнохвильову літотрипсію (ЕУХЛ), та на 

другу добу після оперативного втручання з приводу уролітіазу. 

Мінеральна вода «Нафтуся» має діуретичний ефект. Крім цього, 

результати досліджень та випробувань лабораторії експериментальної 

бальнеології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України у 

Трускавці свідчать про протизапальний, імуномодулюючий вплив води 

«Нафтуся» на організм людини [2]. 

Таким чином, лікувальна вода «Нафтуся» є ефективним засобом 

метафілактики сечокам’яної хвороби. Її призначення дає змогу значно 

знизити частоту рецидиву каменеутворення у хворих на уролітіаз, а також її 

рекомендують до застосування на найбільш ранніх строках після елімінації 

сечових конкрементів. 
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РОЗДІЛ VІІ 

Бібліотечна та архівна справа як важлива складова інформаційно-

комунікаційної діяльності 
 

УДК  

AnnaKwaśniewska 

Zastosowaniemechanizmówzarządzanianaprzykładziekoncepcjifu

nkcjonowaniai rozwoju MiejskiejBibliotekiPublicznej 

wOtwocku 
Streszczenie 

Tematemartykułujestukazaniekoncepcjifunkcjonowaniairozwojubibliotekiwoparciuoelementy

zarządzaniastrategicznego. 

Koncepcjazostałaopracowanazgodniezwspółczesnymkierunkiemrozwojubibliotek, 

odpowiadającympotrzebomioczekiwaniomużytkowników, którymmasłużyć. 

Ukazano zadania i funkcje biblioteki. Potwierdzono zasadność zastosowanie planowania, 

motywowania i kontroli, jako istotnych elementów zarządzania w procesie osiągania 

wyznaczonego celu. Szczególną uwagę zwrócono na „zarządzanie wiekiem”, jako istotny 

element zarządzania kadrą biblioteki. Wykazano szereg korzyści, płynących z zastosowania 

polityki wspierania zatrudnienia osób w wieku 50 +.   Na przykładzie konkretnych działań 

ukazano sposoby realizacji celu w urzeczywistnieniu wizji biblioteki, jako nowoczesnego 

centrum informacji i kultury, działającego w oparciu o rzeczywiste potrzeby mieszkańców z 

wykorzystaniem ich potencjału. 

Słowa kluczowe 

Biblioteka, organizacja, zarządzanie, analiza, lider, przywódca, potrzeba, ankieta, plan, 

strategia, motywacja. 

 

Implementation of management systems based on the operation and development of 

Public Municipal Library in Otwock 
The aim of the article is to present the concept of operation and  development of libraries based 

on elements of strategic management. 

The concept was developed in accordance with the contemporary direction of library 
development, corresponding to the needs and expectations of the users it is intended to serve. 

The tasks and functions of a library have been presented. The use of planning, motivation and  

control as important elements of management in the process of achieving a goal was confirmed. Special 
consideration was given to 'age management' as an important element in the management of the library 

staff. A number of benefits of the policy to support the employment of people aged 50 + have been 

demonstrated. Ways of achieving the vision of the library as a modern information and  culture center 

operating on the real needs of residents, exercising their potential, have been shown by the example of 
specific actions. 

Keywords 

Libraries, organization, management, analysis, leader, needs, survey, planning, strategy, 
motivation. 

1. Zadania współczesnej biblioteki 
Współcześnie biblioteki przeżywają gwałtowny rozwój. Zyskują nowe funkcje, 

specjalizują się w danych dziedzinach, a  ich działalność jest dedykowana specjalnym grupom 

odbiorców. Ustawodawca w Polsce nakłada na każdą gminę obowiązek prowadzenia,  

co najmniej jednej biblioteki publicznej wraz z  odpowiednią liczbą filii i  oddziałów oraz 

punktów bibliotecznych. Biblioteki mają swoje zadania określone w statucie, którymi  

są w szczególności gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i  ochrona materiałów 

bibliotecznych oraz obsługa użytkowników, udostępnianie zbiorów oraz działalność 

informacyjna. Dodatkowo biblioteki mogą takżeprowadzić działalność bibliograficzną, 
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dokumentacyjną, naukowo-badawczą, wydawniczą, edukacyjną, popularyzatorską  

i  instrukcyjno-metodyczną.  Cechami charakterystycznymi bibliotek są ogólnodostępność  

i  bezpłatność świadczonych usług.  Działalność bibliotek jest niezwykle cenna w kontekście 

zachowania dziedzictwa kulturowego i  narodowego oraz upowszechniania czytelnictwa. 

Stanowi źródło wiedzy o  tradycji, kulturze, historii minionej i  współczesnej.  Wartość tych 

działań jest niepoliczalna, szczególnie w kontekście postępujących zmian i  rozwoju świata. 

Przybywa nowych rozwiązań i  technologii. Zachodzi wiele zmian społecznych, kulturowych 

i  technologicznych. Rosną wymagania i  oczekiwania społeczeństwa. Biblioteka, jako instytucja 

stworzona dla ludzi musi za tymi zmianami podążać, a  nawet je wyprzedzać.  

Rolą instytucji kulturalnych, zwłaszcza biblioteki jest dostarczenie środków  

i  bodźców do tego wielostronnego rozwoju. Umożliwienie doskonalenia, pogłębiania wiedzy 

i  zainteresowań, ale także aktywowanie do czynnego udziału w życiu społecznym.  

Tworzy się w ten sposób więź między mieszkańcami i  kształtuje tożsamość społeczna.  

Miarą zasadności istnienia biblioteki nie będzie jej wynik finansowy tylko poziom świadczenia 

usług na rzecz lokalnej społeczności. Aby wykonać to zadanie niezbędne jest wykorzystanie 

mechanizmów współczesnego zarządzania w oparciu o  wiedzę i  praktykę tej dziedziny. 

2. Rola Przywódcy 
W sensie rzeczowym Biblioteka jest organizacją. Podstawowymi elementami każdej 

organizacji są: ludzie, cele, środki. Organizacje przy pomocy ludzi realizują zamierzone cele, 

wykorzystując posiadane środki.Na najwyższym szczeblu hierarchii znajduje się dyrektor 

odpowiedzialny za pracowników niższego szczebla. To ludzie są najważniejszą wartością  

i  siłą napędową w organizacji. Pracownicy oddają firmie swój potencjał, energię, wiedzę, 

doświadczenie, zaangażowanie w realizację zadań. To te zasoby decydują o sukcesie firmy. 

Niezwykle ważna w tym procesie jest rola zwierzchnika danego zespołu, który zarządzając 

zasobami pracy i  zasobami organizacji, dąży do uzyskania zamierzonego rezultatu.  
W dzisiejszych, trudnych i  wymagających czasach instytucja kulturalna taka jak biblioteka 

powinna mieć przywódcę nie tylko biernie zarządzającego placówką, ale osobę, która w imieniu 

Władz Gminy będzie potrafiła zainspirować wszystkich do poszukiwania metod  

i  form działalności organizacyjnej placówki, czyli w sposób samodzielny i  twórczy 

podejmować decyzje o  działaniach ludzi, którymi kieruje w oparciu o  zasoby, którymi 

dysponuje.  Koncepcja przywództwa bardzo często jest błędnie utożsamiana z  wielostronnym 

procesem zarządzania.Przewodzenie jest jedną z  funkcji zarządzania (obok planowania, 

organizowania i  kontroli). 

Przywództwo to, obok umiejętności efektywnego zarządzania, komunikowania, 

perspektywistycznego myślenia również posiadanie pożądanych cech osobowościowych  

i cech przywódczych, których nie da się wyszkolić. Są to min.:pewność siebie, uczciwość, 

sprawiedliwość, ciekawość świata, pasję w dążeniu do doskonałości, rozsądek i  intuicja.  
Dla biblioteki ważny jest aktywny przywódca, który będzie w sposób twórczy, a   zarazem 

sprawny i  efektywny wskazywał rozwiązanie problemów ekonomicznych, organizacyjnych  

i  administracyjnych. Jego zdolność projektowania własnych, oryginalnych koncepcji, 

doskonalących funkcjonowanie kierowanej placówki będzie korzyścią dla pracowników  

i  odbiorców usług.   Wszelkie założenia, nawet te najśmielsze są możliwe do zrealizowania pod 

warunkiem ustanowienia dobrego przewodnika, który postawi przed wszystkimi 

zainteresowanymi wyzwania i  zmotywuje do działania. To zadaniem dyrektora jest 

organizowanie pracy w  efektywny i  racjonalny. Ułatwieniem w tej sytuacji będzie 

potraktowanie zadań kierowniczych, jako składników procesu zarządzania w dodatku 

pozostających z  sobą w logicznym (wynikowym) związku, czyli gdyby w zarządzaniu 

biblioteką wykorzystać koncepcję zarządzania strategicznego. 

3. Zarządzanie strategiczne w bibliotece 
Istota zarządzania strategicznego zawiera się w czterech podstawowych działaniach: 

planowaniu, organizowaniu, kontrolowaniu i  kierowaniu. Uwzględniają one zasoby biblioteki 

(rzeczowe, finansowe, ludzkie, informacyjne) i  ich celem jest osiągnięcie postawionych celów 
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w sposób efektywny i  skuteczny. Zarządzanie strategiczne zakłada długotrwały rozwój 

biblioteki. Wszelkie zmiany w organizacji wprowadzane są w sposób planowy. Kontrola jest 

narzędziem weryfikacji założeń strategii. Początkiem dla zarządzania strategicznego jest 

określenie wizji biblioteki. Kolejnym etapem jest określenie potencjału biblioteki, jej możliwości 

w zakresie wykorzystania szans i  przeciwdziałania zagrożeniom, czyli przeprowadzenie analizy 

strategicznej. Po dokonaniu analizy należy określić kierunek, w którym będzie zmierzać 

organizacja w oparciu o zasoby jakimi dysponuje.  W przypadku Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Otwocku było to stworzenie nowoczesnego centrum informacji i  kultury oraz prężnie 

działającej placówki z  ofertą dostosowaną do potrzeb mieszkańców.    

Do wdrożenia strategii potrzebny jest plan. Stanowi on podstawę funkcjonowania placówki 

i  jest określeniem całego procesu wprowadzania zmian, podejmowania działań w drodze do 

określonego celu. Powinien uwzględniać funkcjonowanie placówki oraz otaczające zmiany 

i  sposoby reakcji na nie. W całym procesie ważna jest akceptacja załogi dla nowych planów, 

a  w szczególności zrozumienie celów. 

Jednym z  zadań szczegółowych w procesie implementacji strategii jest określenie zasobów 

personalnych, a   co za tym idzie przystosowanie struktury organizacyjnej  

do potrzeb nowej strategii. W przypadku biblioteki wykwalifikowana i  doświadczona kadra  

z  wieloletnim stażem stanowi solidne zaplecze kadrowe do realizacji planów zmiany funkcji 

biblioteki.  

4. Efektywna kontrola 
Prawidłowe planowanie pracy przy pełnym wykorzystaniu czasu pracy i  potencjału 

załogi przyczynia się do sprawniejszego funkcjonowania placówki. Proces ustanowienia celów, 

metod realizacji, podziału zadań, monitorowania przeprowadzanych działania powinien kończyć 

się podsumowaniem i  wyciągnięciem wniosków, czyli kontrolą.  

To menedżer /kierownik/ dyrektor jest osobą odpowiedzialną za wynik kontroli. Ustanowienie 

kontroli, jako ostatniego ogniwa planowania niesie za sobą większe ryzyko nieosiągnięcia 

założonego celu. Aby tego uniknąć warto rozważyć wdrożenie kontroli strategicznej, czyli 

ciągłego monitorowania realizacji planów.Efektem kontroli, oprócz porównania wskaźników 

założonych z  osiągniętymi, powinna być zrozumiała, obiektywna informacja, która posłuży 

doskonaleniu organizacji.  

5. „Żeby chciało się chcieć” – o  roli motywacji 
Właściwa motywacja pracowników jest jednym z  najistotniejszych czynników wpływających 

na wdrażanie zmian. Sposobem na podniesienie skuteczności działań bibliotekarzy 

i  poprawienia jakości ich pracy jest organizacja procesu motywowania, w której analizuje się 

zasadność doboru narzędzi motywacyjnych w powiązaniu z  badaniami oczekiwań i  potrzeb 

bibliotekarzy.  

Podczas tworzenia w bibliotece systemu motywacyjnego należy pamiętać, że motywatory 

trzeba z  czasem zmieniać, bo z  upływem czasu mogą przestać działać, a  te same czynniki nie 

oddziałują w równym stopniu na wszystkich. Kluczem jest tu analiza potrzeb i  czynników 

pracowników. Najprostszy podział motywatorów to wyróżnienie metod 

motywacyjnychekonomicznych i  innych. Te materialne środki motywowania to płace, premie, 

awans, nagrody. Jednak w związku z  trudną sytuacją finansową większości bibliotek w Polsce 

oraz obowiązującymi biblioteki przepisami, korzystanie z  materialnych środków motywowania 

pracowników bywa dość ograniczone. Dlatego dużego znaczenia nabierają pozamaterialne 

środki motywowania, takie jak:  możliwości rozwoju, udziału w szkoleniach, rozwijania 

umiejętności; uznanie, chwalenie pracowników, zapewnienie dobrych warunków pracy, dostępu 

do nowoczesnych narzędzi, wyznaczanie pracownikom ciekawych i  ambitnych zadań. Im lepsze 

poznanie pracownika, tym większe szanse na zastosowanie skutecznego motywatora i w dalszej 

perspektywie osiągnięcie celu działania.  

6. Zarządzanie wiekiem 
Opracowując koncepcję pracy biblioteki warto uwzględnić indywidualne umiejętności 

pracowników i  różnice pokoleniowe w zespole. Z różnorodności zespołu pod względem wieku 
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należy czerpać korzyści i  upatrywać szansy na rozwój. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza 

w obliczu niedawnych zmian prawnych w Polsce, które „uwolniły zawód” bibliotekarza pod 

względem wykształcenia i  stażu pracy. Po  deregulacji zawodów  

w bibliotece mogą pracować osoby z  wykształceniem średnim lub średnim branżowym. 

Szczególną uwagę w procesie rekrutacji powinno się zwracać na kompetencje i  cechy 

pracowników, które są najbardziej pożądane, jeżeli biblioteka dąży do rozwoju.  

Są to: skuteczność w planowaniu, organizowaniu, kompetencje komunikacyjne, umiejętność 

pracy w zespole, sprawność w korzystaniu z  nowoczesnych technologii informacyjnych  

i  medialnych oraz takie cechy osobowościowe jak: otwartość, życzliwość, cierpliwość. 

Niezwykle ważna jest wymiana doświadczeń międzypokoleniowych. Stworzenie warunków 

do dzielenia się wiedzą przez starszą, wykfalifikowaną kadrę z  młodszym pokoleniem. Tempo 

zmian społecznych i  rozwój technologii zdeterminowały różnice miedzy pokoleniami. Są to 

między innymi inne podejście do wykonywanych zadań i  sposoby wykonywania pracy. Obecnie 

na rynku pracy najaktywniejsze są dwa pokolenia X i  Y. Powoli dołączają do nich 

przedstawiciele pokolenia, Z, co na płaszczyźnie jednej placówki tworzy ciekawą mieszankę 

pracowników o  różnych nawykach i  stylach pracy. Biorąc pod uwagę zmiany demograficzne na 

rynku pracy warto uwzględnić najstarsze pokolenie w swojej strategii i  otworzyć się na 

utrzymanie i  zatrudnianie pracowników w wieku 50 +. Proces starzenia się personelu, czyli 

wzrostu średniej wieku personelu, jest ściśle powiązany  

z brakiem prostej zastępowalności pokoleń oraz wydłużaniem się procesu kształcenia. Zasoby 

wiedzy i  kapitał społeczny pozostają w dyspozycji starszych pracowników. Dlatego też warto 

podjąć działania ukierunkowane na utrzymanie w aktywności zawodowej osób w wieku 50+, tj. 

„zarządzania wiekiem” (age management). Poprzez odpowiednie upowszechnienie zarządzania 

wiekiem możemy wykorzystać zmiany demograficzne do budowania potencjału własnej 

organizacji.  

7.  Dążenie do celu w praktyce 
Przy zmianie funkcji biblioteki niezbędne jest opracowanie bogatej oferty dla użytkowników, 

dostosowanej do potrzeb i  oczekiwań mieszkańców z  różnych grup społecznych i  wiekowych. 

Żeby oferta spotkała się z  zainteresowaniem musi być odpowiednio zarekomendowana. 

Biblioteka, jak każda firma oferująca usługi potrzebuje odpowiedniej reklamy, która zachęci do 

zaangażowania się w przedsięwzięcia biblioteki zarówno użytkowników, jak i  potencjalnych 

sponsorów.  

Metodami osiągnięcia celu są: aktualizowana na bieżąco Strona Internetowa, Media 

społecznościowe – Facebook, Twitter, Instagram, kontakt z  lokalnymi przedstawicielami prasy, 

materiały informacyjne – plakaty, ulotki, broszury, publikacje.  

Powyższe elementy, wdrożone równolegle przybliżają do osiągniecia powodzenia 

w działaniu.  

7.2 Przykłady działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku 
Wokół biblioteki krąży wiele stereotypów. Kojarzy się ona z  miejscem cichym, spokojnym, 

zakurzonym, a   przez to nudnym. Żeby zawalczyć z  tym stereotypowym myśleniem trzeba 

bibliotekę ożywić. Wprowadzić do niej ludzi i  ukazać, jako miejsce pełne życia i  pozytywnej 

energii. Oto niektóre przykłady działalności bibliotecznej. 

 Bookcrossing – polega na „uwolnieniu książki”. Jest to pozostawianie książek w miejscach 

publicznych, jak również w miejscach celowo utworzonych tzw. półkach 

bookcrossingowych (stoliki, regały, gabloty), po to, by znalazca mógł je przeczytać  

i  przekazać dalej. 

 Punkt kserograficzny – jest to dodatkowe źródło dochodu dla biblioteki i  okazja  

do przyciągnięcia nowych użytkowników.  

 Uruchomienie Wrzutni – to całodobowa możliwość zwrotu wypożyczonych książek 

korzystania z  biblioteki. Rozwiązuje problem przetrzymywania książek, ponieważ daje 

możliwość zwrotu materiałów bibliotecznych poza godzinami funkcjonowania biblioteki.  
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 Dyskusyjny Klub Książki – inicjatywa polegająca na comiesięcznych spotkaniach  

w celu podzielenia się osobistymi wrażeniami z konkretnej lektury.  

 Spotkania autorskie zaaranżowane w  formie wieczorów literackich, śniadań literackich, 

spotkań plenerowych. 

 Spotkania z  lokalnymi twórcami.  

 Lekcje biblioteczne dla uczniów pobliskich szkół. 

 Spotkania z  najmłodszymi z  cyklu „Biblioteczka”. Głośne czytanie dla najmłodszych 

połączone z  teatrem lalek.  

 Książka na telefon – polega na dostarczaniu zamówionych książek osobom starszym  

i  niepełnosprawnym ruchowo.  

 Mistrzostwa Gier Palystation. Zajęcia z  wykorzystaniem pracowni komputerowej  

z  wykorzystaniem gier Playstation.  

 Wakacje w bibliotece. Organizacja zajęć animacyjnych dla dzieci w czasie wakacji.   
 Sprawy dnia codziennego – pomoc ludziom starszych w załatwieniu spraw codziennych, 

takich jak: zredagowanie pisma urzędowego, rezerwacja biletów lotniczych, teatralnych, 

itp. 

    Chcąc wzmocnić zaplanowane przedsięwzięcia, należy określić potencjalnych partnerów. 

Znaleźć osoby, dla których nasze cele będą równie ważne i  pożądane. Połączenie sił i  środków 

z  pewnością przyczyni się do osiągnięcia celów.  

8.  Podsumowanie 

Prowadzenie biblioteki w dzisiejszych trudnych i  wymagających czasach, to ogromne 

wyzwanie. Instytucja kultury potrzebuje sprawnego systemu zarządzania, który na wzór zasad 

systemu zarządzania w przedsiębiorstwie pozwoli placówce na postawienie i  osiągnięcie 

zamierzonych celów. Potrzebna jest wizja i  misja placówki dostosowana do lokalnych 

warunków i  potrzeb, zmiana dotychczasowych struktur i  mechanizmów działania w sposób 

przemyślany i  zaplanowany. Zmiana powinna  uwzględniać rolę dyrektora, jako lidera  

i  pracowników, jako wykonawców implementowanej strategii.  

Istotne jest dokonanie szczegółowej analizy zasobów i potrzeb. Zasadna jest także analiza 

potrzeb pracowników, jako elementu procesu motywowania oraz zarządzania wiekiem. 

Decydującą rolę w procesie osiągania celów stanowi kontrola. Wprowadzenie różnego rodzaju 

innowacji, usprawnień organizacyjnych,wykorzystywanie atutów biblioteki dla zdobycia 

dodatkowych środków finansowych są wymogiem czasu, które przy sprawnym zarządzaniu 

przełożą się na wysoką, jakość świadczenia usług.  

 

УДК 021:004.77:378(477.82) 

НадіяГорбач 

 

БІБЛІОТЕКА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Сьогодення – це часи змін та викликів, часи рішучих дій та нових 

перспектив. Зміни торкнулися науки, освіти, культури, суспільної 

діяльності тощо. Природно, що осторонь не стоять і бібліотеки. Навіть 

саме слово набуває нових трактувань, обростає новими семантичними 

відтінками. Сучасна бібліотека не стоїть на місці, вона намагається йти в 

ногу з часом, реагувати на зміни в суспільстві, потреби користувачів та 

відкривати нові горизонти. Бібліотека ХХІ століття – уже давно не 

сховище книг, що припадають пилюкою… Це осередок інтелектуальності, 
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майданчик креативності та нових рішень, простір наукової думки, доступ 

до необхідної інформації, середовище ресурсності та можливостей. 

Кожна з бібліотек вищих навчальних закладів провадить свою 

діяльність відповідно до потреб вишів з урахуванням сучасних тенденцій 

у освітній та науковій сферах. Діяльність бібліотек регламентується 

законами «Про освіту» [3], «Про бібліотеки та бібліотечну справу» [1], 

«Про національну програму інформатизації»[2] та ін.Сьогодні бібліотека є 

базовим елементом наукової, інформаційної та культурно-виховної 

структури кожного навчального закладу, адже не лише  здійснює 

інформаційну та навчальну функції, а й забезпечує простір для креативної 

діяльності та проведення різного роду виховних заходів. Серед 

пріоритетних напрямків функціонування – підвищення інформаційної, 

освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної, інтелектуальної 

функції бібліотек, які гарантують якісне забезпечення навчально-

виховного процесу, надання інформаційно-методичної допомоги 

студентам і викладачам в оволодінні основами наук і організації 

навчально-виховного процесу.  

З метою поповнення фондів актуальною літературою бібліотеки 

проводять тісну співпрацю з професорсько-викладацьким складом.У 

напрямку формування інформаційної культури бібліотеки систематично 

працюють з кафедрами та науковими підрозділами вишів, надаючи 

необхідну методичну допомогу з таких питань:  

– укладання і підготовка до видання бібліографічних покажчиків, 

списків літератури; 

– створення електронних баз даних на допомогу науковій та 

навчально-виховній роботі;  

– адміністрування репозитарію; 

– виконання різних видів бібліотечних довідок; 

–  проведення бібліографічних оглядів, практичних занять;  

– організація книжкових виставок, в тому числі віртуальних;  

– заняття з основ інформаційної культури, бібліотекознавства та 

бібліографії.  

Бібліотека не стоїть осторонь перетворень, що відбуваються у 

суспільстві, вона шукає нові форми та методи роботи. Змінюється розуміння 

місії бібліотеки, стають іншими бібліотечні технології, термінологія; 

визначаються нові пріоритети комплектування фондів та тренди 

обслуговування користувачів. Бібліотека сьогодні – сучасний науковий та 

культурно-просвітницький осередок навчального закладу, діяльність якого 

базується на традиційних та інноваційних формах бібліотечно-

бібліографічного обслуговування. Працівники бібліотеки активно освоюють 

нові програми й сервіси, забезпечуючи ефективну підтримку наукового, 

навчального і виховного процесів, сприяючи зростанню 

конкурентоспроможності навчальних закладів на ринку освітніх послуг.  

Основні канали комунікації сучасної бібліотеки ‒ це сайт бібліотеки, 

корпоративна пошта, електронний особистий кабінет, відеозв ՚язок та 
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соціальні мережі. Останні є особливо важливими у сфері віртуального 

спілкування. Так, майже кожна бібліотека активно веде сторінку в 

соцмережах, де викладає актуальну для користувачів інформацію, знайомить 

з книжковими новинками, важливими датами в календарі, також служить 

засобом зв ՚язку. Під час дистанційного навчання це особливо актуально, адже 

дозволяє комунікувати на відстані, бути на зв ՚язку з читачами, обмінюватися 

інформацією. 

Отож, сучасна місія бібліотеки полягає у формуванні фондів, 

науковому опрацюванні, зберіганні документів, організації використання 

власних інформаційних ресурсів, забезпеченні інформаційних потреб 

студентів, науково-педагогічного складу та співробітників навчальних 

закладів відповідно до принципів доступності, оперативності та 

комфортності. Разом з тим бібліотека є активним учасником процесу 

формування в суспільстві культури академічної доброчесності, що 

передбачає: 

– запобігання збігів у наукових текстах; 

– формування навичок пошуку й опрацювання першоджерел; 

– виявлення ознак плагіату; 

– правильне оформлення цитованого матеріалу; 

– дотримання норм авторського права; 

– перевірку робіт за допомогою ліцензованих програм«Unichek» або  

«StrikePlagiarism». 

Дотримання норм академічної доброчесності особливо важливе для 

вищих навчальних закладів, адже їх переважна більшість має фахові видання, 

майже кожна з кафедр організовує наукові конференції. Кожен навчальний 

заклад має репозитарій наукових праць, що знаходяться у відкритому 

доступі, тому дотримання норм академічної доброчесності – це імідж та 

показник наукової компетентності вишу. 

Важливість та обовʼязковість репозитаріїв зумовлена рядом причин, 

серед яких ‒ невеликий наклад примірників, лише електронний варіант праці, 

втрата наукової розробки з певних причин, неможливість широкого доступу 

до видання тощо. Відтак, найкращим способом систематизації та зберігання 

інтелектуальних напрацювань є репозитарій як електронний архів для 

тривалого архівування та забезпечення надійного відкритого доступу до 

результатів наукових досліджень, що проводяться в навчальному 

закладі.Основними особливостями репозитарію є: 

‒ доступ до наукових досліджень закладу для світової спільноти, 

‒ зосередження матеріалів в одному місці,  

‒ збереження неопублікованих матеріалів тощо. 

Демонструючи наукову, соціальну та економічну значущість 

дослідницьких робіт, інституційні репозитарії є реальним показником 

ефективності роботи університетів як науково-освітніх центрів, визначаючи 

статус та суспільне значення вищого навчального закладу. 
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Сьогодні, як ніколи, роль бібліотек як носіїв інформації надзвичайно 

важлива, адже бібліотеки зберігають та популяризують наукові досягнення 

попри часові та суспільні зміни. Бібліотеки зберігають та поширюють 

інформацію, комплектують свої фонди, реагуючи на запити користувачів, 

пропагуючи якісну україномовну художню та наукову книгу. 
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ACOUSTIC PROPERTIES OF THE LITHUANIAN NASALS  
 

Abstract. In the paper, the nasals of the Lithuanian standard language have been 

analyzed: labial (/m/, /mj/), dental (/n/, /nj/) and [ŋ], the velar allophone of /n/ which occurs 

before [-k/-g]. Three acoustic properties of Lithuanian nasals have been analyzed: 1) first nasal 

formant (N1); 2) the bandwidth of the first nasal formant (B1); 3) frequency range of antiformant 

(Z1). Study material included 6 male and 6 female native speakers (aged 21–42). Lithuanian 

sonorants were analyzed in prevocalic position in CVC sequences taking into account three 

criteria: 1) the place of articulation; 2) palatalization (non-palatalized vs. palatalized nasal); 3) 

gender of speakers. 

The study has shown that: 1) significant differences were found between the 

Lithuanian velar nasals ([ŋ], [ŋʲ]) and non-velar nasals (labial [m], [mʲ] and dental [n], [nʲ]). The 

differences between the labial [m], [mʲ] and dental [n], [nʲ] nasals are smaller and not significant; 

2) there is no single absolute distinctive acoustic feature of the Lithuanian nasals, therefore nasal 

sonorants must be studied comprehensively, evaluating various parameters. 

Keywords: Lithuanian standard language; nasals; first nasal formant; the bandwidth 

of the first nasal formant; antiformant. 

 

Articulatory and acoustic properties of the Lithuanian nasal 

sonorants. The object of this article is the nasal sonorants of the Lithuanian 

language, which differ from other sonorants in their articulation and acoustics: 

approximants, laterals and vibrants. According to the place of articulation, the 

nasals are divided into labial (/m/, /mj/) and dental (/n/, /nj/) [1, 33–34]. The velar 

allophone [ŋ] of the phoneme /n/, pronounced in the position of [-k/-g], is also 

included in the study.  
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Table 1. Classification of the Lithuanian nasals  

 

 

Manner of 

articulation 

Place of articulation 

bilabial dental velar 

nasals  /m/ 

/mj/ 

/n/ 

/nj/ 

[ŋ] 

[ŋj] 

 

All Lithuanian nasal sonorants belong to the class of voiced consonants, 

they have no voiceless equivalents 8 (Table 1). Like other sonorants, nasals are 

characterized by an intense voice component and low-frequency energy [2, 43]; the 

structure and energy distribution of their formants are highly dependent on the 

resonant cavities in the mouth and partially in the nose, their size and shape. In 

articulating nasal sounds, the soft palate is lowered, but it does not completely 

cover the opening of the nasal cavity, and the air escapes quite freely through the 

nose, i.e. there is no explosion because there is no increased air pressure in the 

mouth [cf. 12, 488–489; 10, 114–115; 9, 72]. Nasals are considered phonemes that 

have both vowel and consonant properties: the clear structure of the formants puts 

them close to the vowels, while a small amount of acoustic energy brings them 

close to the consonants. Functionally, the sonorants /m mj n nj/ of the Lithuanian 

language are further characterized by the fact that they form VR-type diphthongoid 

sequences together with the vowels /ɪ ɛ ɐ ʊ/ and, like long vowels or diphthongs, 

may have a pitch accent.  

In acoustic phonetics studies, the following acoustic properties are 

attributed to nasal sonorants [cf. 12, 489; 14, 117]: 

1) amount of acoustic energy is significantly lower than that of vowels; 

low (250–300 Hz) first nasal formant (N1); 

2) large bandwidth of the first nasal formant (B1); 

3) low-intensity upper formants;  

4) presence of antiformant (Z1)  

The goal of this research is to perform an analysis of the most 

characteristic acoustic properties of the Lithuanian nasals, using modern sound 

analysis methods, taking into account the palatalization of the sonorants, the 

gender of informants and the context of adjacent vowels, as well as to evaluate the 

differential significance of their acoustic properties. During the research, three 

acoustic properties of Lithuanian nasal sonorants were analyzed: 1) the first nasal 

formant (N1); 2) the bandwidth of the first nasal formant (B1); and 3) the 

frequency range of the antiformant (Z1).  

                                                             
8 According to the tradition of the IPA (International Phonetic Alphabet), 

voiced consonants are written on the right side of the column, and voiceles 

consonants are written on the left side of the column. Correspondingly, non-

palatalized consonants appear in the top row of the column, and palatalized 

consonants appear in the bottom row [4].  
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Acoustic parameters. The frequency of the first nasal formant (N1) is 

recorded in the low-frequency zone (lower than the lower vowel /u/). Moreover, 

this nasal formant, like the entire formant structure of nasal sonorants, is less 

variable than that of other sonorants or vowels. The nasal consonants are also 

characterized by the bandwidth of the first formant (B1). Due to the particular 

articulation of the nasal consonants, the bandwidths of their formants are not only 

paler but also wider than those of adjacent vowels. The frequency (N1) of the first 

nasal formant and its bandwidth (B1) is directly proportional to the size of the 

pharynx and nasal cavities. 

Antiformant (Z1) is the antiresonance of the vocal tract (as opposed to a 

formant), which occurs when sound energy is absorbed in the branches of the vocal 

tract – the resonators of the nasal and oral cavities [6; 7; 12; 3, 296]. The 

movement of the tongue in the anterior part of the mouth and the consequently 

varying volume of the mouth resonator is inversely proportional to the frequency 

of the antiformant, therefore, the more posterior the articulation of the nasal sound 

is, the higher the antiformant [17; 8, 116–117; 5, 43].  

Empirical material. During the research, the Lithuanian nasals of the 

prevocal position, articulated in isolated RVR-type syllables were analyzed (here R 

is a nasal sonorant [m, mʲ, n, nʲ], and V is a short or long vowel [ɪ, iː, eː, ɛ, æː, ɐ, ɑː, 

ɔ, ɔ̟, oː, o̟ː, ʊ, ʊ̟, uː u̟ː]), e.g., mim [mʲɪm], mem [mʲɛm], mam [mɐm]. The velar 

sonorants [ŋ, ŋj] were articulated in the position before the voiceless velar 

obstruents [-k #]/[- kVi #], e.g.: kank [kɐŋk], konk [kɔŋk] ...; kinki [ˈkʲiŋʲkʲi], kenke 

[ˈkʲɛŋʲkɛ]. Fifteen Lithuanian RVR/RVŋk sequences were analyzed with one 

sonorant. Six native-speaking informants were studied: six males and six females 

(aged 21–42). Each sequence was pronounced three times by the informants. In 

this way, 1080 RVR/RVRk items were analyzed. The study was conducted with 

Praat (v. 5.3.60, Paul Boersma, David Weenink); empirical data were processed 

with Microsoft Excel (v. 13, Microsoft Corporation) and SPSS (v. 22, IBM 

Corporation).  

 

Research results 

The value of the first nasal formant (N1) of the Lithuanian nasals was 

determined in Praat, and its statistical mean (SM) and standard deviation (SD) 

were calculated in Excel. 

The data of the nasal formant is shown in Figures 1 and 2: here the 

change of the nasal formants is marked with rectangles. The lower and upper sides 

of the rectangles indicate the position of the lower and upper quartiles, and the 

dash between them indicates the place of the median. The lower vertical "antenna" 

indicates the range between the lower quartile and the lowest N1 value; the upper 

"antenna" indicates the range between the upper quartile and the maximum N1 

value. 
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Figure 1. First nasal formant (N1) of the 

Lithuanian nasals: male data (Hz) 

Figure 2. First nasal formant (N1) of 

the Lithuanian nasals: female data (Hz) 

The SM of the non-palatalized nasal formants increases in the following 

order: labial [m] < dental [n] < velar [ŋ] (Fig. 1–2). Such dynamic is typical of 

data of both genders. It should be noted that the difference between [m] and [n] is 

smaller, and they have a rather compact range of N1 variation (shorter rectangles) 

and a smaller median, while the interval of the velar allophone [ŋ] is much larger 

(longer rectangles), its median is also higher; cf.: [m] N1 changes in an interval of 

220–276 Hz (males) and 217–248 Hz (females); [n] N1–219–309 Hz (males) and 

230–304 Hz (females) interval, while the [ɲ] N1 formant is in an interval 

respectively 241–434 Hz (males) and 237–368 Hz (females).  

The SM of the nasal formants of the palatalized nasals in the data for 

both males and females changes slightly differently: dental [nj] < labial [mj] < 

velar [ŋj] (Fig. 1–2). The same trends remain the same as in the group of non-

palatalized nasals: the palatalized allophone [ŋj] has the highest N1 values (its SM 

is 318 Hz (males) and 312 Hz (females)). The dental [nj] and labial [mj] are more 

compact, with lower N1 SM values ([nj] VSV is 262 Hz (males) and 268 Hz 

(females); [mj] VSV is 263 Hz (males) and 271 Hz (females)).  

No significant difference was found between the N1 values in males and 

females, only that the N1 values in males are slightly higher than in females and 

this is related to the larger volumes of the male articulatory apparatus, the larger 

size of their pharynx and nasal cavities. 

Comparing the N1 values of the sonorants [m], [n] and [ŋ] in the context 

of different vowels (Fig. 3–6), it can be seen that before the back vowels [a ɑː ɔ oː 

ʊ uː] and the front vowels [ɪ iː eː ɛ æː], as well as against the advanced vowels [ɔ̟ o̟ː 

ʊ̟ u̟ː], the velar allophone [ŋ] has higher N1 values than other nasals. The N1 

values in the non-palatalized sonorants [m] and [n] differ less (Fig. 3, 5), and in the 

case of the palatalized nasals the dynamic of the nasal formant almost completely 

coincides (Fig. 4, 6) because when articulating palatalized consonants, the 

pharyngeal and nasal cavities are affected by an articulatory commonality – the 

raising of the middle part of the tongue towards the hard palate. 
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Figure 3. First nasal formant (N1) of 

Lithuanian non-palatalized nasals in various 

positions: male data (Hz). 

Figure 4. First nasal formant (N1) of Lithuanian 

palatalized nasals in various positions: male data 

(Hz). 

 

  

Figure 5. First nasal formant (N1) of Lithuanian 

non-palatalized nasals in various positions: 

female data (Hz). 

Figure 6. First nasal formant (N1) of 

Lithuanian palatalized nasals in various 

positions: female data (Hz). 

The bandwidth B1 (Hz) of the first nasal formant of the Lithuanian 

nasals was determined by Praat, and the SM and SD were calculated by Excel. The 

results of the nasal formants’ bandwidth (B1) of the nasals pronounced by males 

and females are shown in Figures 7–8. 

 

  
Figure 7. Bandwidth of the first nasal 

formant (B1) of the Lithuanian nasals: male 

data (Hz) 

Figure 8. Bandwidth of the first nasal 

formant (B1) of the Lithuanian nasals: female 

data (Hz) 

Velar [ŋ] is distinguished from non-palatalized nasals by higher B1 values: 

its statistical mean is one of the highest (males [ŋ] SM – 164 Hz, females [ŋ] SM – 

147 Hz), a wide interval of B1 values (for males [ŋ] B1 interval is 66–224 Hz, for 

females [ŋ] B1 interval is 8–283 Hz). In the data of males, the maximum range of 
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B1 values is also typical of the labial [m] (55–376 Hz). The most compact of the 

non-palatalized nasal sonorants in Lithuanian is the dental [n] (Fig. 7–8). 

Palatalized nasal sonorants, especially in males, are characterised by a 

more compact interval of B1 than those of non-palatalized consonants (Fig. 7). The 

highest B1 value is characteristic of the velar [ŋj] (134 Hz for males and 148 Hz for 

females), and its B1 range is also the largest (Figures 7–8).  

Despite some fluctuations, it can be stated that the statistical mean of the 

bandwidth (B1) of the nasals formant in the Lithuanian language increases in the 

following order: labial [m, mj] < dental [n, nj] < velar [ŋ, ŋj]. The results of the 

study do not show the differences in the bandwidth (B1) of the first nasal formant 

between Lithuanian non-palatalized and palatalized nasals. 

The data for males and females show the same trends. It is noticeable that 

the nasal sonorants pronounced by females, especially the palatalized ones, have a 

larger range of variation than the corresponding nasals pronounced by males (cf. 

Fig. 7 and Fig. 8), which is most likely due to a greater variation characteristic of 

the female voices. 

The analysis of the sonorant oppositions (non-palatalized:palatalized, 

male:female) shows a significant difference in B1 values between [ŋ] and other 

nasals. The nasal sonorants [m, n] do not differ significantly from each other in 

terms of B1 values; their data are distributed in rectangles of a similar size; besides 

the results change more above the median and less below it (Fig. 7–8). These 

tendencies are confirmed by studies of other languages (e.g. Catalan [11], Latvian 

[13, 281–289; 15]), which shows that the B1 frequency of velar nasals is higher 

than that of other sonorants. 

Comparing the bandwidth of the first nasal formant in the context of 

different vowels (Fig. 9–12) it can be seen that the lower B1 values occur before 

the front vowels (Fig. 10, 12), while higher B1 values are in front of the back 

vowels (Fig. 9, 11). In almost all cases, the B1 values of the sonorants [m] and [n] 

are smaller and vary less in the context of different vowels than that of the velar 

[ŋ]. (The only exception is non-palatalized sonorants in males, of which the highest 

B1 values and the largest range variation are characteristic of the labial [m] [Fig. 

9]). The same trends are observed for non-palatalized (Fig. 9, 11) and palatalized 

(Fig. 10, 12) nasals in the data obtained from males (Fig. 10) and females (Fig. 11–

12): in all cases, B1 values can only be used to distinguish [m] and [n] from [ŋ]; 

[m] and [n] do not differ significantly in B1 values from each other. 

  
Figure 9. Bandwidth of the first nasal formant Figure 10. Bandwidth of the first nasal 
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(B1) of Lithuanian non-palatalized nasals in 

various positions: male data (Hz). 
formant (B1) of Lithuanian palatalized nasals 

in various positions: male data (Hz). 

 

 

  

Figure 11. Bandwidth of the first nasal 

formant (B1) of Lithuanian non-palatalized 

nasals in various positions: female data (Hz). 

Figure 12. Bandwidth of the first nasal formant 

(B1) of Lithuanian palatalized nasals in various 

positions: female data (Hz). 

In summary, it can be stated the bandwidth (B1) of the first nasal 

formant, as well as its frequency (N1), show significant differences between the 

nasal (labial and dental) sonorants and nasal velar allophones distinguished by the 

posterior articulation of the Lithuanian language. This is characteristic of both 

palatalized and non-palatalized consonants and the data obtained from both males 

and females. 

The results of the Lithuanian nasals antiformant (Z1) frequencies 

calculated using the Praat program (for more information on the methodology, see 

[15]), are summarized in Table 2.  
Table 2. Frequency range of antiformant (Z1) of the Lithuanian nasals (Hz) 

 

 

Mal

e 

Non-

palatalized nasals 

[m] [n] [ŋ] 

450–

4500 Hz 

540–

4450 Hz 

500–

4800 Hz 

Palatalized  

nasals 

[mj] [nj] [ŋj] 

480–

3800 Hz 

480–

4550 Hz 

450–

5150 Hz 

 

 

Fe

male 

Non-

palatalized nasals 

[m] [n] [ŋ] 

650–

4500 

550–

4550 

650–

3200 

Palatalized  

nasals 

[mj] [nj] [ŋj] 

600–

3800 

600–

3850 

580–

5100 

The interval of the antiformants Z1 of the Lithuanian nasals is quite wide: 

it is influenced by the context of the vowels, the anatomy of the speakers, and the 

peculiarities of articulation. Previous studies (cf. [3, 50; 14, 121–122]) show that 

the frequency of the antiformant is inversely proportional to the length of the oral 

cavity resonator: the less the length of the oral resonator is reduced, the higher the 

frequency of Z1, and vice versa. The researchers emphasize that although the 

antiformant is one of the most important acoustic features of differential nasals, its 
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identification is problematic (cf. [16, 24]), therefore the data vary – differences are 

recorded even between the same nasal sonorants in the same informant and the 

same context. It should be noted that the frequency ranges of the antiformants of 

different nasals in the Lithuanian language overlap 9, only the upper and lower 

limits of the antiformants differ. According to the increasing frequencies of the 

antiformant, nasal sonorants are arranged in the following order: labial [m, mj] < 

dental [n, nj] < velar [ŋ, nj], i. e. the antiformants of labial nasals are usually the 

lowest and velar nasals are the highest. Comparing Z1 of the non-palatalized and 

palatalized nasals in Lithuanian, it can be observed that in most cases the 

antiformants of the palatalized nasals are lower because during their articulation 

the volume of the mouth cavity is smaller (cf. [16, 27]). It should be noted that the 

lower limit of the antiformants of the nasals in females is in all cases higher than 

that of the corresponding nasals in males due to the shorter physiologically 

determined length of the female oral cavity resonator.  

In summary, it can be stated that significant differences were found 

between the antiformants values of the Lithuanian velar nasals ([ŋ], [ŋʲ]) and other 

nasals (labial [m], [mʲ] and dental [n], [nʲ]). The differences between the 

antiformants of the labial [m], [mʲ] and dental [n], [nʲ] nasals are smaller and not 

significant. 

Conclusions 

After analyzing the three most characteristic acoustic features of the 

Lithuanian nasals – the first nasal formant (N1), the bandwidth frequency (B1) of 

the first nasal formant, and the antiformant (Z1) – it was found that the acoustic 

properties of the nasal sonorants have different relevance in distinguishing between 

different places of articulation:  

1. According to the increasing frequency data of the first nasal formant 

(N1), the non-palatalized nasals are arranged in the following order: labial [m] < 

dental [n] < velar [ŋ]. The frequency of the nasal formant of the palatalized 

sonorants increases in a slightly different order: dental [nj] < labial [mj] < velar 

[nj]. The velar allophone [ŋ] has higher N1 values than the other non-velar nasals 

and this difference is significant: non-velar (labial [m, mj]/dental [n, nj]) < velar 

[ŋ, ŋj]. The N1 values of the nasal sonorants pronounced by males are slightly 

higher than in females due to the larger size of the pharynx and nasal cavities in 

males. No regularities related to the influence of adjacent vowels on the dynamic 

of N1 have been identified. The B1 values of the sonorants pronounced by males 

and females show the same trends.  

2. According to the increasing data of the bandwidth (B1) of the first 

nasal formant, the Lithuanian sonorants form the following sequence: labial [m, 

mj] < dental [n, nj] < velar [ŋ, ŋj]. No differences in the bandwidth (B1) of the first 

nasal formant were found between non-palatalized and palatalized nasals. As in the 

case of N1, B1 values of Lithuanian nasal sonorants, which are directly 

                                                             
9 Cf. R. Ambrazevičius and A. Leskauskaitė‘s [3, 52] conclusion: “Since 

the effects of the nasal cavity on all nasal consonants are essentially the same, 

their spectra differ insignificantly.” 
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proportional to the size of the pharynx and nasal cavities, best differentiate the 

velar nasals generated in the posterior of the mouth from the labial and dental 

sonorants articulated in the anterior of the mouth. No significant differences in data 

of the bandwidth (B1) were found between males and females. 

3. Although the intervals of the antiformants (Z1) overlap, it is possible 

to distinguish the non-velar nasals in Lithuanian from the velar nasals by their 

frequencies – the antiformants of the velar nasals are the highest: non-velar (labial 

[m, mj] < dental [n, nj]) < velar [ŋ, ŋj]. The antiformants in palatalized nasals are 

lower than in their non-palatalized correlates, while antiformants in female-

pronounced sonorants are higher than those in the same males, and this is related to 

the oral volume and length of the oral resonator during articulation.  

This study found that there is no single absolute distinctive acoustic 

feature of the Lithuanian nasals (some acoustic properties are important for the 

differentiation of the nasals, and those properties are different for others), therefore 

sonorants must be studied comprehensively, evaluating various parameters. The 

differential significance of the acoustic properties should be evaluated statistically, 

and perceptual experiments should be also performed  
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УДК 027.625(477.82) 

Анна Грищук, Надія Конон 

Інформаційна безпека освітнього середовища 

Безпека – це складна, багатопланова, різнорівнева й різномасштабна 

система життєзабезпечення. Вона стає активним і провідним мобілізатором 

ресурсів психіки особистості в надзвичайних обставинах – за катастрофічних 

природних явищ і стихійного лиха, соціальних потрясінь, злочинних 

посягань тощо, – тобто обставин, у яких наше суспільство перебуває нині. 

При цьому, варто звернути увагу на те, що Закон України «Про освіту» 

містить багато норм, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в закладі освіти. 

Ці норми засновник чи уповноважений ним орган, особа, адміністрація 

та педагогічні працівники школи мають знати і виконувати. Зокрема, 

відповідно до частини другої статті 25 Закону «Про освіту», саме засновник 

закладу освіти або уповноважена ним особа здійснює контроль за 

виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в закладі освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на 

випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, 

законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами 

розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в 

закладі освітита вживає заходів для надання соціальних та психолого-

педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), 

стали його свідками або постраждали від боулінгу [3]. 

Найчастіше жертвами насильства стають певні категорії дітей, які 

мають фізичні недоліки, особливості зовнішності та поведінки, низький 

інтелект і труднощі в навчанні, страждають від хвороб, відчувають страх 

перед школою, мають погані соціальні навички або не мають досвіду життя в 

колективі тощо. 

Щоб унеможливити насильство і створити безпечне середовище, кожен 

повинен мати уявлення не тільки про те, що визнається насильством, але й 

про те, як створити умови для внутрішньої безпеки та безпеки референтного 

довкілля. Забезпечення безпеки в освітньому середовищі стає можливим 

завдяки спільній цілеспрямованій діяльності громадських організацій, 

закладів культури, зокрема бібліотек, розвивальних центрів, педагогів, учнів, 

батьків. 

Бібліотеки м. Луцька, зокрема і шкільні, є не тільки інформаційними, а 

й освітніми, культурно-просвітницькими, дозвіллєвими центрами для 

мешканців своїх територіальних громад.Багато цікавого матеріалу з даного 

питання накопичено у спільній роботі колективу КЗ ЗСО «Луцькій ліцей № 3 

Луцької міської ради» та Волинської обласної бібліотеки для дітей [1]. 

«Інноваційна діяльність бібліотек», «бібліотечні інновації», «інноваційні 

бібліотечні продукти та послуги» – питання, що актуалізувалися у 

вітчизняній бібліотечній науці та практиці ще у 90-х роках ХХ століття та 
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залишаються актуальними і досі. Слід відзначити, що іноді бібліотечна 

практика навіть випереджає бібліотечну теорію. 

Бібліотекознавці ще не встигли обґрунтувати та проаналізувати 

«інноваційний бібліотечний продукт», а він вже переходить з розряду 

інноваційного до звичного, обов’язкового, традиційного. Крім того, 

дослідження інноваційної діяльності сучасних бібліотек свідчить про 

максимальне використання бібліотечною практикою напрацювань інших 

наук, таких як менеджмент та маркетинг, інформатика, соціальні комунікації, 

педагогіка (особливо в частині андрагогіки), психологія тощо [4, c. 53]. 

Шкільний булінг серед учнів  наслідок соціальних, психологічних та 

педагогічних проблем. Булінг – особлива форма стосунків, яка ґрунтується на 

насильстві та агресії, це форма психічного насильства у вигляді тиску, 

дискримінації, цькування, бойкоту, дезінформації, псування особистих речей, 

фізичної розправи тощо.Найчастіше булінг відбувається в місцях, де дорослі 

приділяють мало або недостатню увагу. Це можуть бути: їдальні, сходи, 

коридори, вбиральні, роздягальні, спортивні майданчики. Знущання більш 

поширені в початковій, середній школі, рідше – в старших класах. Негативне 

відношення особливо до молодших учнів руйнує їх психіку та особистість, 

неминуче призводить до низки руйнівних наслідків.Тому створення в кожній 

школі здорового і безпечного освітнього середовища, здорової атмосфери на 

засадах рівності, доброчесності, недискримінації має бути передумовою 

високих результатів навчання учнів. 

Актуальним розповсюдженим у соціумі стає кібербулінг. Кібербулінг – 

приниження агресивні нападиза допомогою використаннягаджетів, 

мобільних телефонів, Інтернету та інших електронних чи цифрових 

технологій.Школярі реєструються в соціальних мережах, створюють сайти, 

де можуть вільно спілкуватися, ображаючи друг друга, інших, поширювати 

плітки, наклепи, приватні фотографії, зроблені в роздягальнях чи вбиральнях. 

Так, згідно з кодексом Цивільного захисту, дитина у віці до 14 років 

має часткову цивільну дієздатність та не несе відповідальності за заподіяну 

нею шкоду. Тобто за будь-який вчинок дитини, пов’язаний із заподіянням 

шкоди, відповідатимуть її батьки.Батьки дитини можуть бути притягнуті до 

адміністративної відповідальності (накладення штрафу) за ст.184 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, тобто за невиконання 

батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дитини. 

Також батьками або адміністрацією школи може бути направлена заява до 

Управління ювенальної превенції Національної поліції (раніше Кримінальна 

поліція у справах неповнолітніх) для того, щоб поставити на облік дитину, 

яка вчинила насильство [2]. 

Працівники бібліотек не обмежуються традиційними формами, шукають 

нові шляхи популяризації бібліотечних ресурсів і розповсюдження знань, 

щоб не загубити свій імідж і залишатись втіленням нового. 

За допомогою нових підходів до організації бібліотечного інтер’єру 

змінюються стереотипні уявлення щодо традиційної бібліотеки як у 

свідомості користувачів, так і у свідомості працівників бібліотек. 
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Відбуваються заходи «16 днів проти насилля», адже щорічно з 25 листопада 

по 10 грудня проводяться Всеукраїнські акції, які започатковані з 1991 року 

та підтримуються міжнародною спільнотою.Основними завданнями акції є: 

 привернення уваги громадськості до актуальних для українського 

суспільства проблем подолання насильства в сім’ї, протидії торгівлі 

людьми та жорстокого поводження з дітьми, гендерного насильства та 

забезпечення рівних прав жінок і чоловіків; 

 активізація партнерського руху органів державної влади, державних 

закладів,громадських організацій щодо викорінення домашнього 

насильства; 

 проведення інформаційних кампаній з метою підвищення обізнаності 

населення України з питань попередження насильства в сім’ї, жорсткого 

поводження з дітьми, формування свідомості всіх верств населення щодо 

нетерпимого ставлення до насильства; 

 формування свідомості усіх верств населення щодо нетерпимого 

ставлення до насильства. 

Шістнадцятиденний період кампанії охоплює наступні важливі дати: 25 

листопада – Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок; 

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом; 2 грудня – Міжнародний 

день боротьби з рабством; 3 грудня – Міжнародний день людей з 

обмеженими фізичними можливостями; 5 грудня – Міжнародний день 

волонтера; 6 грудня – вшанування пам’яті студенток, розстріляних у 

Монреалі; 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією; 10 грудня – 

Міжнародний день прав людини. 

Волинська обласна бібліотека для дітейспільно з адміністрацією і 

педагогічним колективом ліцею, управлінням соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молодіЛуцької міської ради розробили план заходів та долучились 

до акції за участю представників відділу освіти, центру зайнятості, 

правоохоронних органів, та інших структур. Вони проводили профілактичні 

бесіди та роз’яснювальну роботу у неблагополучних сім’ях, які опинилися у 

складних життєвих обставинах, де виховуються неповнолітні діти на теми: 

«Конфлікти в сім’ї та їх розв’язання», «Попередження домашнього 

насильства» тощо [1]. 

Усі діти заслуговують навчатися у такому середовищі, де 

забезпечуються їхні потреби – базові, у навчанні та додаткові потреби (для 

дітей з особливими освітніми потребами). У такому освітньому середовищі є 

баланс між навчальними видами діяльності, ініційованими вчителем, та 

видами діяльності, ініційованими самими дітьми. 

Учителі початкових класів мають усвідомлювати основні риси 

відповідальності, яку вони несуть за своїх учнів, що передбачає такі 

обов’язки: 

 поважати кожну дитину; 

 вірити в успішність кожної дитини; 

 бути чесними і визнавати власні помилки; 
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 вміти слухати й дотримуватися конфіденційності; 

 бути послідовними й справедливими; 

 мати високі очікування щодо кожного учня, у тому числі учнів з 

особливими освітніми потребами; 

 цінувати особисті зусилля дітей; 

 організовувати стимулююче навчальне середовище; 

 постійно поновлювати свої знання про дитячий розвиток. 

Важлива умова безпечного освітнього середовища  наявність 

достатніх ресурсів для запобігання надзвичайних ситуацій, дотримання права 

і норми фізичної, психологічної, інформаційної та соціальної безпеки 

суб’єктів освітнього процесу спільно з бібліотеками, громадськими 

організаціями, правоохоронними органами тощо. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ PR У ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК 

Сучасна бібліотека, як один із соціально-просвітницьких, освітньо-

наукових і культурних осередків, розвивається під впливом соціально-

політичних, економічних трансформацій, глобалізації інформаційного 

суспільства. Сьогодні інноваційний розвиток бібліотечних установ – це 

вимога часу, результат тривалого процесу, який характеризується 

нововведеннями в бібліотечній сфері.  

Трансляція знань та їх представлення у безмежному онлайновому режимі, 

незважаючи на національні межі, наукові та освітні співтовариства спонукає 

бібліотеки активніше використовувати досвід впровадження інформаційних 

технологій у процесі створення віртуального інформаційного середовища, 
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яке здебільшого є складним переплетінням телекомунікаційних мереж та 

різних інформаційних ресурсів, покликаних забезпечити потреби науки, 

освіти, культури [2].  

Враховуючи інтернетизацію, модернізацію освітньо-наукової діяльності, що 

сьогодні будується на використанні інтерактивних форм комунікації між усіма 

представниками освітнього середовища, бібліотека опинилася в епіцентрі 

боротьби за «вебпокоління користувачів», які тяжіють до відвідування 

бібліотеки частіше віртуально [1]. 

Науково-теоретичне підґрунтя вивчення цієї проблематики склали роботи 

вітчизняних і зарубіжних учених, які на основі якісно-кількісного аналізу 

контенту вебсайтів довели значення вебресурсу для ефективності 

позиціонування бібліотеки в інформаційно-комунікаційному просторі [2]; 

визначили головні критерії просування бібліотеки в соціальних мережах; 

підтвердили значення PR-проектів для лобіювання бібліотеки в Інтернет-

середовищі та підвищення її іміджу тощо[3; 4].  

Серед актуальних напрямів у соціально-економічній сфері та у 

бібліотечній практиці стало вироблення певної тенденції, що будується на 

промоційних заходахpublicrelations (PR): 

 система ефективної соціальної комунікації; 

 іміджева політика бібліотеки та менеджмент ресурсів і вебсайту; 

 встановленню репутаційної політики щодо відношення до бібліотеки з 

боку користувачів; 

 постійна робота над підтриманням ділового іміджу на основі правової, 

офіційної, дієвої, тематико-орієнтованої та іншої оперативної інформації. 

Розробка та підтримка вебсайту бібліотеки постають ключовими 

технічними компонентами PR діяльності бібліотек. Інтернет є надзвичайно 

конкурентним середовищем і тому ефективні вебсайти мають створюватися в 

результаті стратегії промоційної діяльності бібліотеки. Ще одна складність – 

він потребує постійної підтримки аби не втратити своєї актуальності для 

аудиторії.Для ефективної організації роботи з сайтом та у соціальних 

мережах бібліотеці обов’язково потрібно мати чіткий контент-план, 

розрахований на певну категорію читачів, користувачів вебресурсів. Весь 

контент можна поділити умовно на декілька категорій, наприклад: малюнки, 

посилання, цитати, конкретна змістовна інформація тощо, у цьому разі стає 

легшим подальше відслідкування онлайн відгуків. 

Найкориснішим для пересічних користувачів сервісом на бібліотечному 

вебсайті є електронний каталог бібліотеки. Від бібліотечного сайту 

очікується насамперед можливість пошуку потрібної літератури з фонду 

бібліотеки. 

Наочною формою онлайнового бібліотечного сервісу є віртуальні 

книжкові виставки. Для кінцевих користувачів стає набагато цікавішим, 

якщо розробниками додано до бібліографічного списку фотографії 

обкладинок та анотації до представлених книжок. Поряд із навігаційними 



257 
 

сервісами в арсеналі бібліотечних сайтів провідне місце займають пошукові 

сервіси. Найпоширенішою формою пошукового сервісу є пошуковий сервер.  

Отже, з позиції популяризації та просування бібліотечних ресурсів до 

функціонування вебсайту встановлюються такі критерії: 

 відповідність головним цілям, завданням і профілю бібліотечного закладу; 

 зручність інтерфейсу і простота навігації; 

 професійний дизайн, витриманий в єдиному стилі, з використанням 

естетичних критеріїв та рішень; 

 перелік основних рубрик та гіперпосилань (links) з урахуванням 

інформаційних потреб користувачів; 

 змістовність наповнення, тобто розподіл за видами інформації: 

бібліографічна, фактографічна, повнотекстова та ін.;  

 багатомовність подання інформації;  

 повнота, якість, достовірність та конкурентоспроможність; 

 фактографічна додаткова інформація про бібліотеку;  

 цифрові ресурси тощо. 

Соціальні мережі для бібліотек є однією з найзручніших можливостей 

реклами своєї діяльності та послуг, це найменш витратний вид піару, адже 

важливі інструменти доступу до Інтернету є сьогодні майже у кожній 

бібліотеці. Для ефективного використання соціальних мереж у власній 

медіадіяльності, бібліотекарям потрібно: 

1) визначити для себе найбільш оптимальну соціальну мережу, 

орієнтуючись на своїх користувачів; 

2) зорієнтуватися у можливостях, які відкривають перед бібліотекою 

сучасні СМ; 

3) відмінно володіти мережевим етикетом; 

4) навчитися якісно просувати свою сторінку в мережі та здобути 

прихильників.  

Насамперед, присутність бібліотеки в будь-якій соціальній 

мережі дозволяє їй рекламувати себе як культурно-освітню та 

дозвіллєвуорганізацію,  поширювати інформацію про майбутні події та події, 

які вже відбулися. Соціальні мережі дають можливість ділитися інформацією 

з постійними та потенційними користувачами або партнерами бібліотеки, а 

також просувати поточні та минулі проекти, ділитись із віртуальними 

користувачами своїми успіхами та досягненнями. Крім того, за допомогою 

СМ бібліотекарі можуть залучати громадськість до різноманітних обговорень 

з метою визначення пріоритетних напрямів подальшої діяльності бібліотеки, 

оголошувати конкурси та проводити їх в режимі он-лайн, нагадувати своїм 

користувачам про заборгованість та ін. 

Представництво у соціальних мережах, блогах, рекламних сайтах, фото- 

та відеосайтах, віртуальних довідках, форумах на бібліотечних сторінках 

тощо стає важливим і об’єктивним джерелом незалежної оцінки роботи 

бібліотеки користувачами. Оцінка віртуальними користувачами бібліотеки, 
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їх побажання та пропозиції нерідко стають серйозним поштовхом до 

впровадження нових інформаційних форм діяльності та покращення роботи 

бібліотечного персоналу, зокрема з вебресурсами. Отже, бібліотеці доцільно 

чітко позиціонувати себе у тому чи іншому мережевому співтоваристві 

(Facebook, Twitter та ін.), встановлюючи соціально-комунікаційні контакти з 

користувачами, делікатно спонукаючи їх власною якісною діяльністю до 

позитивних постів, що додає потенціалу бібліотечному іміджу. 

Варто зазначити також, що для кожної бібліотеки, безумовно, 

престижним є поява інформації про установув мережевих новинах. 

«Телеграм», наприклад, моніторить понад 3 тис. новинних джерел, на його 

сторінках щодня з’являються до 10 новин із бібліотеки і про бібліотеки, які 

миттєво можуть стати відомими багатьом користувачам [2].  

Серед молоді трендом є участь у Foursquare – соціальній мережі з 

геолокацією для мобільних пристроїв. Наприклад, знаходячись у бібліотеці 

під час заходу або спостерігаючи за бібліотечним обслуговуванням, 

користуючись пристроєм, можна зафіксувати кадр на карті, додати фото, що 

знято на пристрій, та оцінити ту подію, учасником якої став. 

Отже, в умовах поширення інфотехнологій і цифрового контенту 

підвищується роль електронних комунікацій, передусім Інтернету, що 

суттєво змінює характер інформаційних ресурсів і зумовлює використання 

новацій у інформаційно-бібліотечній діяльності. Бібліотеки намагаються по-

новому позиціонувати себе як реально, так і віртуально, інтегруючись у 

світове інформаційне середовище, у єдиний медіапростір, сподіваючись на 

збільшення кола прихильників, шанувальників, користувачів бібліотечного 

інтернет-оточення. Щоб утримувати позиції в сучасному інформаційно-

комунікаційному просторі, створити комфортні умови для своїх 

користувачів, підвищити рівень їх обслуговування,  бібліотеки посилюють 

контент-менеджмент вебсайтом, активно долучаються до соціальних мереж. 
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ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ В БІБЛІОТЕЦІ ДЛЯ ДІТЕЙ 

«Сьогодні науковці стверджують, що для дітей раннього та дошкільного 

віку найважливіше – це процес пізнання, а хто буде провідником у світ знань 

залежить від дорослого, який поруч з дитиною. Прищепити любов до книги 

мають найважливіші люди на цьому етапі життя дитини – батьки, рідні» [4, с. 

14-15]. 

Молоде покоління віддає перевагу дискусійним, діалоговим, ігровим 

формам спілкування. З цією метою при Волинській обласній бібліотеці для 

дітей(ВОБД)започатковані та активно діють інноваційні літературно-

мистецькі об’єднання: 

 літературна світлинка; 

 літературно-мистецька вітальня «На струнах серця»; 

 літературно-пізнавальний клуб «Кругозір»; 

 ляльковий театр книги «Чарівна ширма» 

 театр тіней «Казковий ліхтар». 

Хотілося б наголосити, що «…створення клубів при книгозбірнях  це не 

новина. Проте бібліотеки наповнюють їх новим змістом, який зацікавить 

різні групи користувачів» [1, c. 22]. 

Робота клубів сза інтересами прияє залученню дітей до книги, зростанню 

духовного та інтелектуального потенціалу цієї категорії користувачів. В 

рамках їх діяльності проведяться різноманітні соціокультурні заходи, які 

посилюють мотивацію, пізнавальну та читацьку активність, спонукають до 

самостійного мислення, вміння відстоювати власну думку. 

У рамках літературно-мистецької вітальні «На струнах серця» успішно 

реалізовується проєкт  цикл зустрічей з відомими людьми краю «Знані 

люди Волині». Відвідали дитячу книгозбірню та виступили перед читачами: 

Луїза Оляндер  доктор філологічних наук, професорка Волинського 

національного університету імені Лесі Українки, завідувачка кафедри 

слов'янської філології факультету філології та журналістики, почесний 

академік Академії вищої школи; Володимир Лис  український журналіст, 

драматург, письменник, член Національної спілки письменників України та 

Асоціації українських письменників; Геннадій Бондаренко український 

історик, голова Волинського обласного товариства краєзнавців, кандидат 

історичних наук, лауреат премії імені Дмитра Яворницького Всеукраїнської 

спілки краєзнавців, професор кафедри археології та спеціальних історичних 

дисциплін Волинського національного університету імені Лесі Українки, 

автор цілого ряду наукових статей і доповідей; Микола Онуфрійчук  

український письменник, діяч культури і громадський діяч, голова 

Волинського обласного ветеранського громадсько-культурного товариства 

«Холмщина», заслужений працівник культури України, член Національної 

спілки письменників України та інші. 
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Популярність серед підростаючого покоління здобув ляльковий театр 

книги «Чарівна ширма», співпраця якого з місцевим відділенням 

Всеукраїнської жіночої громадської організації «Дія» сприяв змістовно 

організувати дні іменинника для дітей з вадами слуху в садочку № 28 м. 

Луцька. 

Координація діяльності ВОБД з Волинським обласним центром ранньої 

реабілітації дітей-інвалідів, Луцьким навчально-реабілітаційним центром 

зміцнює життєві цінності для вихованців таких, як: світ звуків, кольорів, 

поезії, шляхом перегляду вистав лялькового театру книги «Чарівна ширма» 

[2]. 

Законопроєкт№ 5002 вводить поняття піклувальної ради бібліотеки як 

дорадчого колегіального органу, головне завдання якого  сприяти розвитку 

закладу. Піклувальна рада має функціонувати на громадських засадах [6]. 

Особливу турботу у працівників дитячої бібліотеки викликають діти з 

малозабезпечених, багатодітних родин та діти-сироти. До роботи з ними 

залучаються провідні спеціалісти центру психології і соціальної роботи 

м. Луцька, центру естетичного виховання, Волинського обласного центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді тощо. 

Бібліотекарі не обмежуються традиційними формами, шукають нові 

шляхи популяризації бібліотечних ресурсів і розповсюдження знань, щоб не 

загубити свій імідж і практикувати нові креативні заходи. 

Поняття бібліотечна інновація міцно утвердилося в професійному житті 

поряд з інформаційними технологіями. Важливий напрямок роботи 

пов’язаний з виконанням соціальної функції: запобігання, стримування та 

протидія соціально-небезпечним процесам, які виливають на найбільш 

незахищену частину населення – старшокласників та молодь. 

Спеціалісти бібліотеки прагнуть привернути увагу до бібліотечних 

заходів, тому самі йдуть на контакт з навчальними закладами міста і області, 

шляхом участі у батьківських зборах, серпневих конференціях вчителів, 

нарадах з організації змістовного відпочинку та дозвілля дітей під час 

канікул. 

Бібліотекарі інформують, що «лише 19% дорослих читає для самоосвіти, 

саморозвитку, роботи або навчання. Водночас статистика підтверджує відому 

тезу про те, що "ті, хто читає книги, керуватимуть тими, хто дивиться 

телевізор": активні читачі загалом демонструють діяльну життєву позицію, 

мають більший рівень доходів та ширше коло зацікавлень» [5]. 

Користувачі бібліотеки беруть участь та організовують креативні заходи: 

літературно-мистецькі свята, подорожі, літературні турніри, ігри-конкурси, 

художньо-пізнавальні, мистецькі години, презентації книг, зустрічі з людьми 

різних професій, бібліовояжі, вікторини, змагання, конкурси малюнків на 

асфальті тощо. 

Обласний літературний конкурс «Казку складаю сам» у Волинській 

обласній бібліотеці для дітей започаткований з 1994 року,проходить кожні 

два роки. Учасники описували в своїх творах минуле і майбутнє, світ 

реальний і вигаданий, дивовижні пригоди звірів і птахів, подорожували у 
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царстві живої і неживої природи, писали казки про добро, щастя, принцес та 

принців і, про нове захворювання коронавірус. 

Бібліотека зібрала талановитих казкарі, мрійників, фантазерів з Волині. 

Свято нагородження відкрив колектив народної музики «Волиняни», 

керівник Т. Жилюк, з музичної школи № 3 м. Луцька. Привітала учасників 

начальник управління культури, з питань релігій та національностей обласної 

державної адміністрації О. Чубара, заступник начальника управління 

культури В. Дмитрук, інші гості. До присутніх звернулася голова журі, 

відома поетеса, прозаїк, публіцист, членкиня Національної спілки 

письменників України, заслужена журналістка України, лауреатка премії 

Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки та інших престижних 

літературних премій – Надія Гуменюк. Вона подякувала дітям за їх творчість, 

зауважила, що серед учасників є діти-переможці конкурсів попередніх років, 

подала декілька цінних порад юним казкарям. 

Бібліотека є організатором обласних літературно-мистецьких акцій, таких 

як: конкурси читців, літераторів-початківців, вікторин, завдяки яким сотні 

юних обдарувань Волині мають змогу творчо представити свої уподобання і 

нахили. 
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БІБЛІОТЕКИ ТА ЦИФРОВИЙ ПРОСТІР: ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН 

Cоціально-комунікаційні процеси призводять до того, що світ поступово 

стає середовищем цифрових даних, які відкривають нові можливості для 
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впровадження інновацій в усі галузі людської діяльності. Більше того, 

цифровізація, бази даних, пошукові системи, соціальні мережі, вебсервіси 

дозволять змінювати й моделювати суспільні процеси й безпосередньо 

впливати на них.  

Потреба суспільства в систематизованій інформації призвела до змін, 

унаслідок яких бібліотеки трансформувалися у загальносуспільний 

інформаційний центр, який надає не лише технічні можливості доступу до 

первинної, необробленої інформації, а й створює якісно інший рівень 

доступу – інтелектуальний, що забезпечує шлях до структурованої, 

систематизованої інформації.  

До теоретичних питань означеної теми зверталися у своїх дослідженнях 

численні науковці різних галузей: Т. Кисельова, Т. Маркова, М. Слободяник, 

В. Скнарь, А. Чачко та інші. Усі вони погоджуються з тим, що в епоху 

цифрового середовища бібліотекам необхідно пристосовуватися до нових 

реалій – впроваджувати інновації. Ґрунтовними роботами у цій сфері 

вважаються праці О. Воскобойнікової-Гузєєвої, В. Загуменної, Я. Хіміч, 

О. Башун, Г. Гриценко та ін. 

На сьогодні бібліотеки в цифровому просторі потрапляють у залежність 

від загальних тенденцій розвитку інформаційного мейнстриму. 

Віртуальнадовідка, віртуальна читальна зала з безпровідним інтернетом, 

пластиковий читацький квиток, електронний каталог, електронна бібліотека, 

бібліотека веб 2.0, відео-та аудіо книги для людей з особливими потребами, 

бібліо-няня, бібліотечний флешмоб, електронні книги, презентації на 

плазмових екранах, бібліотеки в супермаркеті, на пляжі та в 

аеропорті,вебінари та вебліографії,бібліотечна веб 2.0 НЕконференція, 

адвокасі, бібліокешинг, дежавю, пеленг, сторітелінг.Список можна 

продовжувати безкінечно. Це все ‒ бібліотека ХХІ століття. 

На сьогодні зміни у бібліотечному обслуговуванні обумовлюють нові 

носії інформації, в тому числі компʼютерні й телекомунікаційні технології. 

Сутність цих змін полягає в тому, що ці засоби дозволяють створити нову 

інформаційну систему, яка забезпечує доступ до інформації будь-якого 

читача, незалежно від його локації та часу. Цифрові технології, а особливо 

компʼютери й планшети, почали активно заповнювати наше життя. Сучасний 

комп’ютер пише музику й вірші, малює, грає у шахи, розмовляє. Він 

практично вміє робити все, що і людина. І якщо тривалий час книга була 

єдиним і основним джерелом інформації, то на початок ХХІ ст. комп’ютер – 

найавторитетніше джерело інформації [3]. 

Сучасні бібліотеки збирають не тільки твори друку, а також аудіо- і 

відеокасети, компакт-диски, комп’ютерні програми, бази даних. До послуг 

читачів ‒ різноманітна аудіо- і відеотехніка, комп’ютери, розмножувальна 

техніка. Комп’ютерні технології використовуються при комплектуванні 

бібліотек, створенні довідкового апарату, обслуговуванні читачів. Бібліотеки 

стають складовою сучасних інформаційних систем.  

Для свого існування бібліотека має йти в ногу з часом, щоб заявити про 

себе й змінити ставлення до себе. Згідно з новим підходом, бібліотеку в 



263 
 

сучасних умовах необхідно розглядати як складну, відкриту, 

самоорганізовану соціотехнічну систему, яка безперервно адаптується до 

змін зовнішнього середовища [1, с. 16]. 

З точки зору зовнішнього спостерігача, на перший погляд, робота 

бібліотек відкрита й зрозуміла, але, разом із тим, соціальна роль самих 

бібліотек ще не повною мірою сприйнята суспільством. Очевидним є факт, 

що наші читачі і не знають про всю складність роботи бібліотек. Приходячи 

щодня за необхідною інформацією й отримуючи її, вони навіть не 

здогадуються, скільки бібліотечних служб задіяно для максимального 

задоволення їхніх запитів (комплектування, каталогізування, збереження 

фонду та обслуговування користувачів). 

Робота бібліотек на сучасному етапі неможлива не лише без фондів і 

читачів, але й без нової техніки та новітніх технологій. Придбання 

комп’ютерної техніки та автоматизованої бібліотечної програми відкриває 

нові можливості для внутрішніх відділів бібліотек та користувачів, яким 

надаються такі послуги, як обслуговування за електронним формуляром, 

користування електронним каталогом для пошуку необхідної літератури, 

вільний доступ до інтернету, отримання віртуальних довідок як груповими, 

так й індивідуальними абонентами, отримання інформації щодо 

комплектування фонду.  

Щоб заявити про себе й змінити ставлення до себе, багато бібліотек 

пишуть бібліотечні концепції чи програми розвитку книгозбірень. Таким 

чином вони заявляють, що здатні працювати в новому форматі, шукати 

спонсорів, які нададуть матеріальні ресурси на розвиток бібліотеки, на 

придбання літератури, техніки, мережевих систем, здійснення ремонтів. 

Деякі бібліотеки намагаються змінити дизайн приміщення. Багато зусиль 

приділяється тому, щоб привернути увагу читача: встановлюють зручні 

нестандартні меблі, мобільні стелажі, організовують вільний доступ до 

літератури, безкоштовне користування інтернетом, самообслуговування. 

Багато в чому використовується закордонний досвід, де користувачі можуть 

вільно пересуватися бібліотекою і не лише працювати, але й відпочивати.  

Щоб поставити роботу бібліотеки на належний рівень, має змінитись і 

сам бібліотекар, змінити своє ставлення до роботи і до себе особисто. Успіх у 

злагодженій співпраці співробітників бібліотеки й функціонуванні усіх її 

підрозділів залежить від особистості кожного бібліотекаря [3]. 

Бібліотечна діяльність – це самовіддана та кропітка праця, без якої 

інформація, яка зберігається в бібліотеці, може залишитися незатребуваною. 

Бібліотекарі відкривають для своїх читачів величезний світ інформації, 

представлений у книгах, журналах, комп’ютерних мережах, тому бібліотечні 

працівники мають бути загально підготовленими, володіти основами 

бібліотечної справи, орієнтуватись у нормативно-правовому просторі, бути 

спрямованими на самовдосконалення, пропагувати загальнолюдські цінності, 

бути комунікабельними, чесними, принциповими, мати адекватну 

самооцінку, бути оптимістами, послідовними в діях, вчинках, 

професіоналами своєї справи. Професійні й особисті якості бібліотекарів 
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мають працювати на імідж бібліотеки [1, с. 19]. Тому, варто говорити, що 

перед бібліотечним співтовариством постає завдання створити нові умови 

комунікації, які б задовольняли попит користувачів. Бібліотекам, які бажають 

вступити в віртуальний цифровий простір, важливо сформувати стратегію 

розвитку «свого» нового комунікаційного середовища.  

Отже, адаптація бібліотек до цифрового медіапростору стає сьогодні 

необхідністю, оскільки маючи відповідний цифровий ресурс, бібліотеки 

зможуть претендувати на роль масових інформаційних осередків, які здатні 

оперативно доносити до читачів важливу інформацію. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕК В УМОВАХ 

ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 

Формування інформаційного суспільства відбувається в розвинутих 

країнах у результаті складного соціотехнологічного процесу – глобальної 

інформатизації, яка розглядається як сукупність трьох взаємопов’язаних 

складових, таких як: 

 медіатизація, спрямована на удосконалення засобів і методів 

накопичення, зберігання та розповсюдження інформації; 

 комп’ютеризація, мета якої – удосконалення засобів пошуку й обробки 

інформації; 

 інтелектуалізація, що полягає у здатності людей до сприйняття і 

створення інформації, формування нових знань, зокрема із 

використанням можливостей штучного інтелекту [7, с. 33–35].  

Бібліотека, як і будь-яка складна відкрита система, змінюється під 

впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. Системні зміни у діяльності 

сучасної бібліотеки зумовлені як процесами глобальної інформатизації, так і 

змінами у головних складових діяльності бібліотек. 

Під терміном «інформатизація» розуміють «сукупність взаємопов’язаних 

організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-

технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для 

задоволення інформаційних потреб, реалізації прав громадян і суспільства на 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/956-2011-п
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основі створення, розвитку, використання інформаційних систем, мереж, 

ресурсів та інформаційних технологій, побудованих на основі застосування 

сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки» [2, с. 403]. 

Завданням інформатизації є задоволення інформаційних потреб як 

окремих громадян, так і суспільства в цілому. Методом досягнення цієї мети 

є створення, розвиток і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів 

та інформаційних технологій. 

Невід’ємним компонентом процесу інформатизації є бібліотеки, які як 

головні соціальні інститути зобов’язані здійснювати збір, структурування, 

зберігання і поширення в часі та просторі всіх суспільно значущих ІР з 

метою задоволення інформаційних потреб суспільства. 

Інформатизацію бібліотек можна визначити як створення оптимальних 

умов для задоволення інформаційних потреб громадян через формування, 

використання та поширення інформаційних ресурсів (далі – ІР). І такі 

оптимальні умови пов’язані тільки зі зміною усіх складових діяльності 

книгозбірень. 

Швидкий розвиток науки і техніки впливає на зміну потреб читачів та 

спричиняє необхідність пошуку нових форм і методів їх обслуговування. 

Сучасна парадигма бібліотечного обслуговування ґрунтується не тільки на 

використанні фонду документів конкретної бібліотеки. Вона передбачає 

використання принципово нових можливостей доступу до інформації 

незалежно від часу та місцезнаходження як документа, так і користувача. 

З одного боку, бібліотека пропонує доступ до ІР, що належать іншим 

суб’єктам інформаційного простору, у т. ч. представленим у мережі Інтернет. 

З другого – створює електронні ІР (бази даних, колекції оцифрованих 

документів, вебсайти та вебпортали), що перебувають за її фізичними 

стінами. Бібліотека надає віртуальні послуги із пошуку інформації та 

необхідних знань. Сучасна бібліотека стає вузловим центром, який 

концентрує та розподіляє інформаційні потоки [4, с. 19]. 

Сьогодні одним із найважливіших завдань бібліотечних установ є перехід 

на новий рівень обслуговування, де книгозбірні повинні посісти нове 

незамінне місце у суспільстві та культурному, духовному й інтелектуальному 

житті людини. Сьогодні переформовується усе, що традиційно було основою 

здійснення бібліотечної діяльності: виробництво, накопичення, опрацювання, 

поширення інформації, інформаційні потреби та способи їх задоволення.  

Автоматизація бібліотечних процесів, формування електронних бібліотек, 

опанування можливостей Інтернет-технологій та інші складові 

інформатизації торкаються усіх аспектів функціонування бібліотеки як 

соціальної організації і зумовлюють її розвиток. 

Оскільки книгозбірні є інституціями, покликаними здійснювати збір, 

структурування, зберігання і поширення в часі та просторі усіх суспільно 

значущих документів з метою задоволення інформаційних потреб 

суспільства, вони існуватимуть доти, доки існуватимуть ці інформаційні 

потреби. 
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Упровадження сучасних інформаційних технологій сприяє використанню 

широкого арсеналу електронних ресурсів (далі – ЕР). Бібліотеки України 

сьогодні активно впроваджують інформаційні технології, надають своїм 

користувачам доступ до національних та міжнародних науково-освітніх 

ресурсів інтернету, реферативних і повнотекстових баз даних та банків знань, 

електронних довідників тощо; формують власні ЕР і забезпечують комфортні 

умови їх використання. Таким чином, можемо стверджувати, що бібліотеки 

переходять від документальної до інформаційної та когнікативної парадигм 

розвитку. 

Основними напрямами інформатизації бібліотек у сучасних умовах є:  

 здійснення моніторингу відповідності інформаційних потреб 

користувачів та ІР бібліотеки; 

 автоматизація основних технологічних процесів;  

 формування електронної бібліотеки; 

 опанування можливостей Інтернет-технологій; 

 участь бібліотеки у дистанційній освіті; 

 оновлення інформаційної продукції та послуг; 

 участь у корпоративних бібліотечно-інформаційних системах; 

 підготовка бібліотекарів і користувачів для роботи в електронному 

середовищі. 

Сучасна бібліотека орієнтована у своїй діяльності на розвиток 

інтеграційної функції, що забезпечує формування ресурсів, які охоплювали б 

усі знання, продукує технологію, що ґрунтується на найновіших досягненнях 

у галузі обробки, передавання та збереження даних, і забезпечує органічне 

включення бібліотечно-інформаційного комплексу до світового віртуального 

інформаційного простору [6, с. 153]. 

За умов активного розвитку ІКТ в електронному середовищі важливою 

складовою документно-інформаційного ресурсу сучасної бібліотеки є 

електронний каталог.  

Електронний каталог – перший результат діяльності бібліотек зі 

створення ЕР із метою оперативного розкриття фондів для інформаційного 

забезпечення користувачів.У сучасних умовах інформатизації суспільства 

бібліотечні електронні каталоги розвиваються у таких напрямах:  

 інтеграція бібліотечних ресурсів шляхом створення корпоративних 

електронних каталогів; 

 удосконалення довідково-пошукового апарату електронних каталогів 

через розширення бібліографічного запису за рахунок рубрик і 

підрубрик рубрикаторів, термінів тезаурусів, авторитетних файлів 

тощо;  

 розширення бібліографічного запису шляхом посилання на повний 

текст документа (формування електронної бібліотеки на основі 

електронного каталогу) [8].  

Інтенсивне впровадження комп’ютерних технологій у сучасне 

функціонування бібліотек стали передумовою виникнення інформаційного 
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простору нового типу – медіатеки. Так називають бібліотеки, які завдяки 

розвинутим інформаційним технологіям поступово перетворюються у 

центри, де концентруються найновіші досягнення у галузі інформації [3, 

с. 96]. 

Медіатека може бути структурною одиницею традиційної бібліотеки чи 

самостійним окремим закладом, у якому інформація на електронних носіях 

переважає друковану продукцію, або повністю її заміняє. 

Упровадження у бібліотечну діяльність нових методів роботи з 

інформацією, а також поява глобальної мережі Інтернет спричинили 

виникнення такого явища, як «електронна бібліотека». Під цим поняттям 

розуміють інформаційну систему, яка дає змогу зберігати і використовувати 

різнорідні колекції електронних документів (текстових, графічних, 

аудіовізуальних тощо) завдяки глобальним мережам передачі даних у 

зручному для користувача вигляді [5]. Розрізняють також цифрову та 

віртуальну бібліотеки. 

Бібліотечний фонд, який є мало затребуваним користувачами, 

зберігається у спеціальному приміщенні чи будівлі, які називають 

«депозитаріями». Депозитарій – це бібліотека, яка забезпечує постійне 

зберігання бібліотечного фонду, сформованого із документів, які мають 

наукову чи художню цінність, однак рідко використовуються. В Україні 

бібліотеки-депозитарії створюються на базі великих наукових бібліотек усіх 

установ і відомств для раціонального комплектування своїх фондів 

маловживаними документами за галузями знань і темами, закріпленими за 

ними, в кількості одного-трьох примірників [1]. 

У закордонних бібліотеках роль депозитаріїв, як правило, виконують 

великі книгосховища закритого типу, в яких зберігаються контрольні 

примірники видань, що перебувають у вільному доступі тих же бібліотек. 

Для того, щоб заохотити різні вікові і соціальні групи населення до 

читання, було створено «бібліотеку на колесах» – бібліобус – сучасний 

мобільний бібліотечний центр із книжковим фондом, що постійно 

оновлюється та доступом до мережі Інтернет, бібліотечних, правових і 

різноманітних спеціалізованих баз даних. Термін «бібліобус» – це автобус, 

переобладнаний на бібліотеку, який курсує за визначеним маршрутом. 

Практика інформатизації бібліотек в Україні свідчить про те, що вони 

відтворюють аналогічні процеси, що відбувалися у цій сфері в зарубіжних 

бібліотечно-інформаційних структурах. Тому аналіз досягнень іноземної 

бібліотечної науки та практики із даної проблеми є дуже важливим. Це надає 

можливість динамічно втілювати найефективніші підходи у практику. 

Питання впровадження у діяльність бібліотек ІКТ, створення власних ЕР і 

визначення тенденцій їхнього подальшого розвитку є справою державного 

значення. Сучасні інформаційні технології, що прийшли у бібліотечні 

установи, дали відчутний поштовх усім напрямам бібліотечної справи. До 

того ж, вони дали змогу значно розширити коло користувачів за межами 

бібліотеки.  
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Таким чином, сьогодні набуває актуальності створення систем 

обслуговування, що задовольняють кожного споживача, враховуючи 

загальне та індивідуальне в його інтересах. Це стало можливим завдяки 

електронним технологіям, створенні баз даних не лише для широкого кола 

читачів, а й персональних. 
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УДК 025.7/9 

Людмила Стасюк  

 

Механізми актуалізації бібліотечних фондів у зв’язку зі збройною 

агресією російської федерації проти України (від проєкту до остаточного 

варіанту рекомендацій Міністерства культури та інформаційної 

політики) 

23 травня 2022 року Міністерством культури та інформаційної 

політики України оприлюднений остаточний варіант рекомендацій щодо 

актуалізації бібліотечних фондів. Цей документ вироблявся впродовж 1,5 

місяця Радою з питань розвитку бібліотечної справи при Міністерстві. 

Відбулося два засідання в режимі онлайн під головуванням народного 

депутата України Євгенії Кравчук та заступника міністра Лариси Петасюк. 

Від директорів державних бібліотечних закладів та обласних універсальних 

наукових бібліотек надходили пропозиції, які були враховані. На початку 

травня пропозиції до першого варіанту рекомендацій були оформлені у 

вигляді таблиць. Нині на руках маємо документ, який слугуватиме основою 

роботи з актуалізації (осучаснення) фондів. Рекомендації можуть бути 

використані органами місцевого самоврядування, публічними бібліотеками, 
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підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, які мають 

у своїй структурі бібліотеки. 

Головні моменти Методичних рекомендацій Міністерства культури та 

інформаційної політики України у зв’язку зі збройною агресією російської 

федерації проти України: 

1. Подане означення бібліотек як інформаційного, освітнього закладу 

або структурного підрозділу, що має впорядкований фонд документів, доступ 

до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення 

інформаційних, науково-технічних, освітніх, культурних потреб користувачів 

бібліотеки. 

2. Зазначено, що бібліотеки – це впорядковані бібліотечні фонди 

документів на різних носіях інформації, бази даних, мережні інформаційні 

ресурси, довідково-пошуковий апарат, матеріально-технічні засоби 

опрацювання, зберігання та передачі інформації. 

3. Бібліотеки України – складова частина інформаційної системи 

держави, а бібліотечні ресурси – складова частина інформаційних ресурсів 

держави (ст.11 Закону «Про бібліотеки і бібліотечну справу». Всі дії 

бібліотеки в цьому напрямку базуються на стратегії інформаційної безпеки, 

затвердженої Указом Президента України від 28 грудня 2021 року 

№683/2021. 

4. Бібліотечні ресурси як складова інформаційних ресурсів держави 

потребують особливої уваги, а також розвитку і захисту, зокрема, і від 

поширення ворожих інформаційних впливів. 

5. Тому в умовах збройної агресії російської держави проти України 

актуалізація бібліотечних фондів – необхідний процес, який має відбуватися 

з урахуванням виду бібліотеки, з застосуванням індивідуального підходу до 

кожного документа, який перебуває на збереженні. 

Рекомендовано в процесі актуалізації не залишати видання: 

1) зміст яких порушує вимоги ч.3 статті ЗУ «Про захист суспільної 

моралі», а саме: 

 які пропагують війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну шляхом 

насильств конституційного ладу або територіальної цілосності України; 

 які містять виправдовування, визнання правомірного заперечення 

збройної агресії російської федерації проти України, у т. ч. – шляхом 

представлення збройної агресії російської федерації проти України як 

внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни, 

заперечення тимчасової окупації територій України; 

 які глорифікують осіб, які здійснювали збройну агресію російської 

федерації проти України, представників збройних формувань рф, 

іррегулярних військових формувань і т. д. 

2) внесені до Переліку книжкових видань, зміст яких спрямований на 

ліквідацію незалежності України. Перелік ведеться Державним комітетом 

телебачення і радіомовлення України та оприлюднюється на його офіційному 

веб-сайті (https://cutt.ly/CHD24vq); 

https://cutt.ly/CHD24vq
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3) внесені до Переліку видавничої продукції держави-агресора, на 

ввезення якої надано відмови у видачі дозволів на підставі негативних 

висновків експертної ради Держкомтелерадіо (https://cutt.ly/IHD9wm3); 

4) автора (одного з авторів), яких внесено до Переліку осіб, що 

створюють загрозу національній безпеці, що ведеться Міністерством 

культури та інформаційної політики України та оприлюднюється на його 

офіційному веб-сайті за посиланням: (https://cutt.ly/SHD9ogQ); 

5) до видавців або авторів яких застосовано спеціальні економічні та 

інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до рішень Ради національної 

безпеки і оборони України; 

6) автори яких публічно підтримали агресію російської федерації проти 

України, інформація про що міститься у відкритому доступі в мережі 

Інтернет. 

Отож, маємо 10 видавництв і 40 авторів, продукція яких вилучається в 

першу чергу. 

Нові моменти Методичних рекомендацій: 

 особливий статус та призначення національних державних та обласних 

універсальних бібліотек. У разі зберігання означених документів вони 

покликані не популяризувати та представляти їх у відкритому доступі 

читачам; 

 зношені видання, за винятком краєзнавчих видань часів СРСР – 

списувати; 

 не мають права вилучати та реалізовувати рідкісні, цінні видання, 

документальні пам’ятки; 

 окремий службовий облік документів, списаних у зв'язку зі збройною 

агресією російської федерації проти України, з метою подальшого 

врахування при поповненні бібліотечних фондів за рахунок відповідних 

бюджетних програм. 

У порівнянні з проєктом залишилися поза текстом остаточного 

варіанту Методичних рекомендацій такі моменти: 

а) актуалізація бібліотечних фондів з урахуванням щорічного 

поповнення на 5 відсотків; 

б) вилучена пропозиція окремих видавництв про перехід на закупівлю 

електронних книг, оскільки стан забезпечення комп’ютерною технікою 

бібліотек не дозволяє вести серйозну мову про масове читання електронної 

книги; 

в) необхідність централізованої закупівлі Міністерством українських 

спеціалізованих програм автоматизації бібліотек замість ИРБИСа, який має 

російське походження; 

г) створення піклувальних рад, які мали б давати рекомендації з 

актуалізації – поки що не на часі, оскільки не прийнята нова редакція Закону 

«Про бібліотеки і бібліотечну справу» в Україні, де мала б бути закріплена ця 

норма. І лише тоді обласні ради, як засновники обласних бібліотек, мають 

дати «добро» на внесення змін до статутів і утворити ради. 

https://cutt.ly/IHD9wm3
https://cutt.ly/SHD9ogQ
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Перебуваємо на етапі вилучення з відкритого доступу мемуарної 

літератури, творів воєначальників, які обгрунтовують військову доктрину 

російської федерації. 

 

УДК 021.4 

Наталія Махіня 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРАКТИВНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ БІБІЛОТЕК 

Стрімке збільшення продукування та поширення нової інформації  

спричинило значні зміни у сфері бібліотечного обслуговування. Бібліотеки 

змушені були переорієнтуватися на використання інформаційних технологій, 

підвищення вимог до відбору інформації, її оброблення та своєчасного 

надання користувачам, що спонукало впроваджувати інтерактивні форми 

роботи, за допомогою інтернет. 

З-поміж досить великої кількості сучасних інформаційних продуктів  

набули поширення автоматизовані бази даних, локальні та віддалені бази 

даних тощо. Доступ до цих продуктів забезпечують спеціальні технічні 

засоби та пристрої. Бібліотеки надають інтерактивні послуги, тобто 

інтерактивно обслуговують користувачів, забезпечуючи їм доступ до власних 

або придбаних програм. Відносини між виробниками БД та бібліотеками 

будуються на основі укладеного між ними договору про комерційну експлуа-

тацію БД. Надання інтерактивних послуг – відносно новий напрям в 

інформаційній діяльності, що дедалі більше поширюється в практиці 

публічних бібліотек України [2].  Наприклад, Нью-Йоркська публічна 

бібліотека бере участь у цікавому проекті Underground Library, головна мета 

якого - спонукати власників смартфонів відвідати численні філії бібліотеки, 

що розміщуються в різних районах міста. Це завдання вирішується за 

допомогою віртуальної книжкової полиці, нещодавно встановленої у вагонах 

місцевої підземки. Тепер пасажири можуть читати на своїх смартфонах 

перші 10 сторінок будь-якої книги, представленої на віртуальній полиці, а 

вийшовши з підземки, орієнтуючись за допомогою навігатора свого 

мобільного пристрою, відшукати найближчу філію бібліотеки, щоб отримати 

повний текст обраної ними книги [1]. 

Українські бібліотеки значно відстають у процесі інформатизації за 

європейські чи американські, проте на сьогодні можна відзначити значний 

розвиток у цьому напрямі. Свої вебсайти представили понад 4 тис. публічних 

й університетських бібліотек України різних рівнів. Доступність Інтернету 

дала змогу книгозбірням використовувати принцип загальнодоступності 

інформації, задовольняти різноманітні інформаційні запити населення. 

Найпоширенішими бібліотечними послугами за допомогою 

дистанційного самообслуговування стали: 

 запис до бібліотеки online; 

 віртуальна довідкова служба (віртуальна довідка) - довідково-бібліогра-

фічне обслуговування; 
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 замовлення документів online (замовлення та резервування на певний час); 

 електронне доставляння документів (ЕДД); 

 продовження терміну дії абонемента; 

 e-mail-розсилання інформації [1]. 

Важливими завданнями, що постають перед фахівцями бібліотек 

постають - постійне вдосконалення структури веб-сайту бібліотеки, актуалі-

зація його інформаційного наповнення із застосуванням нових технологій.  

Корисним елементом багатьох вебсайтів є наявність активних посилань на 

інтернет-ресурси (вебадреси бібліотек, відсилання на періодичні видання, що 

мають електронний аналог або існують тільки в електронному вигляді, 

електронні бібліотеки, книжкові магазини, вебадреси енциклопедій, 

довідників, тематичні сайти), лінки до профільних сайтів загального чи 

галузевого характеру. Наприклад, сайт  Волинської ОУНБ  містить розділ 

«Корисні посилання».  

Більшість наукових та університетських бібліотек мають систему 

електронного каталогу, що дозволяє реалізувати відділений доступ 

користувача до бібліографічних баз чи повнотекстових даних бібліотеки. 

Проте дослідники стверджують, що «стан багатьох із представлених елек-

тронних каталогів публічних бібліотек не відповідає критеріям ефективності 

та адекватності щодо запитів користувачів. Так, часто-густо на сайтах майже 

відсутня така важлива інформація, як паспорт електронного каталогу, що 

включає дані, з якого року він ведеться, які представлено види видань, 

принципи їх відбору, мови; немає інформації про наповнення цього ресурсу 

тощо. Водночас для користувачів-початківців потрібна відсилка «допомога» 

з поясненням методики пошуку в ЕК (консультації, навчальні матеріали, 

відеоматеріали, гіперпосилання) та оперативне інформування в разі 

тимчасової його недієздатності (з яких причин не працює та термін 

відновлення роботи). Для комфортного користування електронними ка-

талогами потрібно передбачити наявність інтуїтивного інтерфейсу пошуку 

(коли замість систематичного індексу, прізвища автора або назви користувач 

бачить інтерактивне гіперпосилання за тематичною рубрикою і автоматично 

отримує бібліографічну добірку за відповідною темою з ЕК бібліотеки) та 

представити анотації, реферати, резюме до бібліографічних описів 

документів в ЕК, щоб користувачі мали уявлення про наявний контент» [1]. 

Для популяризації книги та читання бібліотеки застосовують нові 

форми роботи, зокрема віртуальні виставки спеціально підібраних і 

систематизованих творів друку та документів на інших носіях інформації, а 

також загальнодоступних електронних ресурсів, котрі рекомендуються 

віддаленим користувачам бібліотеки для огляду, ознайомлення та вико-

ристання. Це дає змогу забезпечити збереження документів при практично 

необмеженому терміні експонування їх в електронному форматі [3, с. 155].  

Своєрідною медіаплатформою для налагодження діалогу з віддаленими 

користувачами стали бібліотечні блоги. Найповніший список з існуючих 
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українських блогів щодо просування та підтримки читання подає 

«Бібліоміст» (http://www. bibliomist.org/ua/resursi/bibliotechni-blogi). 

Слід зазначити, що велике значення для входження бібліотеки у 

світовий інформаційний простір має наявність іншомовних версій сайта. 

Більшість вебсайтів регіональних книгозбірень України були 

україномовними.  

Отже, форма обслуговування користувачів в інтерактивному режимі 

постає перспективним напрямом бібліотечного обслуговування, що 

динамічно розвивається та тісно пов’язана із забезпеченням віддаленого 

доступу до інформації та можливістю отримати її самостійно. Саме цей вид 

інформаційно-бібліотечної діяльності є запорукою розвитку сучасного 

суспільства. 
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АРХІВ ЯК СКЛАДНИК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СУСПІЛЬСТВА: 

МНОЖИННІСТЬ ІНТЕРПРИТАЦІЙ 

 

На сьогодні у багатьох наукових статтях та енциклопедіях, що 

вміщують дефініцію “архів”, домінує концепція, що була сформована 

історичною наукою ХІХ ст. і розвинена представниками різних історичних та 

архівознавчих шкіл у ХХ ст. Походження терміна вчені традиційно виводили 

від грецького “archeion” та латинського “archivum”, що в перекладі означає 

урядова (адміністративна) установа, сховище офіційних документів, актів, 

рукописів в установі. Як зазначав польський учений Адольф Павінський у 

1891 р., цей латинізм “затримався майже в усіх європейських мовах” [8]. 

Переконливою є версія щодо походження цього терміну від 

давньогрецького “arche” – початок, першооснова, ознака верховенства, межа 

[4, с. 10], яке стало основою для слів “archaios” (давній – тобто те, що 

належить до витоків, початків) та “archein” (бути першим, починати, 

https://nmo.lib.kherson.ua/interaktivne-obslugovuvannya-korsituvachiv-publichnih-bibliotek-ukraini---shlyah-do-samoobslugovuvannya.htm
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очолювати; найвищий ступінь чогось). Вважають, що саме від основи 

другого слова утворилося давньогрецьке слово “Archeion”, а пізніше – 

латинське “Archium” (“Archivum”). Як похідне від “arche” воно вказувало на 

місце перебування влади, тобто на установи, що були місцем зібрання 

представників влади [12, с. 16]. Оскільки сховища створювалися саме в таких 

місцях, то словом “архів” стали називати державні актосховища. І хоча 

впродовж історії архіви змінювали свою структуру, методологію, однак 

тривалий час їх головна функція залишалася незмінною – забезпечення 

доказової, правової цінності документів.  

В Україні запровадження поняття архіву як державної установи для 

зберігання важливих документів пов’язане з Гетьманщиною XVII ст. та 

організацією першого козацького архіву з військовим генеральним писарем 

на чолі для зберігання документів, утворених у діяльності уряду 

генерального підскарбія, Генерального військового суду та інших 

центральних державних установ, а також дипломатичного листування та 

іноземних документів – завойованих турецьких привілеїв [5, с. 67–78].  

З плином часу дефініція наповнювалася додатковими нюансами, в 

практичній діяльності формувалися нові значення. Єдиного тлумачення 

означеної дефініції нема, тому можемо говорити про його полісемічність. 

Так, автор статті про архіви в енциклопедичному словнику Ф. А. Брокгауза і 

С. Я. Ефрона (1890) І. Ю. Андреєвський розрізняв два значення дефініції 

“архів”: а) “хранилица бумаг, документов и дел”, “установленіе, 

устроивающееся для храненія письменних документов”; б) “… названіе 

различных сборников и повременных изданій, имеющих целью собирать 

сведения о различных документах, а иногда и вообще о данных науки [1, 

с. 255].  

Російський історик архівної справи Є. В. Старостін пропонує ширший 

спектр значень: а) спеціалізована установа, що забезпечує потреби 

суспільства у ретроспективній інформації через архівні документи, організує 

їх зберігання та використання; б) архівна установа чи структурний підрозділ 

установи, організації, підприємства, що здійснюють приймання і зберігання 

архівних документів в інтересах користувачів; в) інформаційна система: 

організаційно-упорядкована сукупність архівних фондів, колекцій, 

документів, створюваних і використовуваних інформаційних технологій, 

довідкового апарату, баз даних; г) сукупність опублікованих відомостей з тих 

чи ін. галузей знань (архів соціології, архів історії науки і техніки) [11, с. 45].  

На думку В. О. Романовського, автора першого українського 

підручника з архівознавства, архів – це “місце схованки документів 

офіційного походження, або, принаймні, ділового характеру, де ці документи 

зберігаються в певному порядку, з метою наукового або практичного їх 

використання” [9, с. 8], тоді як видатний український архівознавець 

В. І. Веретенников стверджував, що архів – “науково-організована установа, 

місце, той будинок, який пристосовано для збереження архівних матеріялів” 

[3, с. 4]. 
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В українській історіографії архівам як установам пам’яті були 

присвячені публікації відомої вченої-архівознавця І. Матяш, в яких 

дослідниця звернулась до аналізу напрацювань деяких західноєвропейських 

та північноамериканських авторів і розглянула такі метафоричні образи 

архівів, як “скарбниці пам’яті нації”, “будинки пам’яті”, “сховища пам’яті”, 

“суспільні інститути пам’яті [6, с. 61–69]. Якщо аналізувати довідкові та 

енциклопедичні видання, то у словнику іншомочних слів натрапляємо на 

таке потрактування означеної дефініції: архів (лат. archiv від давньо-гр. 

ἀρχεῖον – урядовий будинок): 1. Установа (або відділ в установі), де 

збирають, упорядковують і зберігають документальні матеріали. 

2. Сукупність листів, рукописів, знімків тощо, які стосуються діяльності 

певної установи або особи [10]. 

У «Словнику архівної термінології» («Dictionary of Archival 

Terminology», 1984) зафіксовано такі значення терміна «архів»: 1) закінчені 

діловодством документи, які зберігаються (після або без жодного відбору) 

відповідальними за їх створення, їх правонаступниками для власного 

використання або відповідними архівами з огляду на архівну цінність цих 

документів; 2) інституція (установа), яка відповідає за збирання, зберігання 

та використання документів; 3) будівля або частина будівля, у якій архіви 

зберігаються та є доступними для використання [6]. 

Таким чином, у обсязі поняття “архів” від часу виникнення терміну до 

сучасного тлумачення з плином часу під впливом історичних подій і 

суспільної еволюції відбулася очевидна трансформація, однак збереглося 

його основне значення, закріплене в українському термінологічному 

словнику “Архівістика” (1998) у такій формі: “спеціалізована установа 

(структурний підрозділ), призначена для забезпечення потреб суспільства у 

ретроспективній документній інформації, що організує зберігання архівних 

документів та користування ними” [2, с. 14]. 
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РОЗДІЛ VIII 

Психолого-педагогічні виклики в освіті (загальної, вікової, 

реабілітаційної та корекційної психології та педагогіки) 

 

УДК 37.013.78 

Анастасія Веснянка 

 

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ КОМФОРТНОГО ОСВІТНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 

ПОТРЕБАМИ 

Діти з особливими потребами – особи до 18 років, які потребують 

додаткової підтримки в освітньому процесі: діти з порушеннями 

психофізичного розвитку, діти з інвалідністю, діти-біженці, діти, які 

працюють, діти-мігранти, діти – представники національних меншин, діти – 

представники релігійних меншин, діти з сімей із низьким прожитковим 

мінімумом, безпритульні діти, діти-сироти, діти із захворюваннями на 

СНІД/ВІЛ та інші [1]. 

Інклюзивність в освітньому просторі – це включення всіх учасників в 

освітній процес  незалежно від їх фізичних, фізіологічних  особливостей. 

Створення інклюзивного середовища є відповідальністю для всіх 

зацікавлених сторін:  від батьків особливої дитини і вчителів до допоміжного 

персоналу (консультанти, терапевти, помічники, психологи і соціальні 

працівники). Тобто це має бути комфортне середовище, в якому всі діти 

разом навчаються, а школа готова у будь-який час прийняти кожну дитину, 

прагнучи створити максимально сприятливі умови для розвитку її потенціалу 

[4]. 

Проблему навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами 

та шляхи її вирішення в Україні досліджували А.Колупаєва, М.Сварник, 

В.Синьова, Н.Софій, А.Шевцова та ін. У своїх працях науковці наголошують 

у необхідності  зміни  підходів до організації надання освітніх послуг дітям з 

особливими освітніми потребами та  впровадження нових форм освіти, які 

сприятимуть їх соціалізації.  

Український педагог Василь Сухомлинський визначав, що вчити і 

виховувати дітей з особливими освітніми потребами потрібно у масовій 

загальноосвітній школі. Створювати для них якісь спеціальні навчальні 

заклади немає потреби. Ці діти не є потворними, а найкрихітніші, найніжніші 

квіти в безмежно різноманітному квітнику людства [5].  

В Україні, враховуючи вимоги сьогодення, законодавцями були внесені 

зміни до Закону України Про освіту [2] та розроблена і затверджена 

Концепція Нової української школи, у яких чітко визначено засади державної 

політики впровадження інклюзивної освіти та зазначені принципи освітньої 

діяльності [3]. 

Як показують дослідження  в сучасній  українській школі класи оснащені 

адаптивним обладнанням та меблями, допоміжними засобами навчання та 

мобільним обладнанням для задоволення всіх потреб особливих дітей, що дає 
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можливість всім учням мати рівні можливості вчитися, незалежно від 

фізичних, інтелектуальних або емоційних недоліків. Найбільш важливим 

аспектом у вирішенні даного завдання є індивідуальні вимоги кожного учня, 

що навчається в даному класі  [1, с.115].  

Створення комфортного освітнього середовища для дітей з особливими 

освітніми потребами можливий з використанням універсального дизайну в 

освіті, який включає у себе дизайн предметів навколишнього середовища, 

освітніх програм та послуг, що забезпечує їх максимальну придатність для 

використання усіма особами без необхідної адаптації чи спеціального 

дизайну[1, с.115]. Він забезпечує філософську основу для розроблення 

широкого спектру навчальних продуктів та довкілля з урахуванням потреб 

усіх учнів із самого початку: навчальної програми, навчального плану, 

оцінювання знань, методів викладання, шкільного дизайну, бібліотеки, 

спортивних майданчиків, гуртожитків, веб-сайтів. При організації освітнього 

середовища враховують принципи універсального дизайну: рівноправне 

використання, гнучкість користування, просте та  зручне використання, 

наявність необхідного розміру і простору тощо [1, с.115]. 

Прикладом удосконалення інклюзивного середовища та гармонізації 

навчання дітей з особливими освітніми потребами є ресурсна кімната. 

Приміщення ресурсної кімнати містить навчальну, соціально-побутову, 

ігрову зони та зону відпочинку. Меблі в ній модульні, що дозволяє по-

різному формувати робочі зони – індивідуальні та групові. Окрім того, 

приміщення оснащене телевізором, ламінатором, інтерактивною дошкою, 

комп’ютерним обладнанням та принтером для роботи з додатковим 

навчальним матеріалом. 

У ресурсних кімнатах діти можуть займатися з корекційним педагогом та 

дефектологом, практичним психологом, вчителем лікувальної фізичної 

культури та іншими фахівцями, працювати за власним адаптаційним 

графіком [5]. 

 У створенні комфортного освітнього середовища для дітей з особливими 

освітніми потребами важливу роль посідає  кімната – медіатека, яка поділена 

на такі зони: зона з медіатехнічним обладнанням, яка використовується для 

розвивальних і корекційних занять з корекційними педагогами і практичним 

психологом. Друга зона - для розвитку моторики, пізнавальних процесів за 

допомогою інтерактивних ігор та роздавального матеріалу. Третя зона - для 

релаксації, де можна провести психоемоційне розвантаження, що дуже 

важливо для учнів, які швидко втомлюються, для них важливий відпочинок і 

часта зміна діяльності.  

Діти з особливими освітніми потребами користуються тими самими 

меблями і навчальними матеріалами, що й інші учні, але дуже часто вони 

можуть потребувати більш спеціалізованого обладнання. Тому для вчителя 

важливо знати про додаткові потреби таких дітей, щоб здійснити необхідні 

зміни у освітньому середовищі, ще до того, як дитина прийде у клас. 

Плануючи можливі зміни, вчитель має спиратися на сильні сторони та 

потреби таких дітей. Наприклад, дитина з проблемами зору, потребує 
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середовища, яке є фізично передбачуваним і безпечним: речі постійно 

розташовані на своїх місцях, двері не залишають відкритими. 

Всебічно розвинену та гармонійну особистість може сформувати лише 

компетентний вчитель. Саме завдяки цьому принципу вчителі у початковій 

школі намагаються передати дітям все те, що знають самі: вчать любити і 

поважати світ навколо, бути вільними і незалежними у школі та поза її 

межами, незважаючи на свою особливість. Тому закладу освіти варто 

врахувати не лише використання наявних можливостей і ресурсів для 

забезпечення колекційної складової освітнього процесу, а й намагатися 

повною мірою сприяти реалізації прав дітей з особливими освітніми 

потребами.  У ХХІ столітті важливо долучити кожну дитину, незважаючи на 

її особливості, до освітнього середовища школи. Адже, кожен громадянин 

України має право на вільний доступ до освіти, реалізацію своїх здібностей 

та бажань. 
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УДК 376:378(477) 

Оксана Бородіна 

 

ВИКЛИКИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ 

Сучасний світ ставить перед освітою нові виклики, зокрема процес 

впровадження поняття «інклюзія» в освітній простір не є винятком. Для того 

аби запровадження інклюзивних навчання було результативним і немало 

стихійного характеру необхідне виконання наступних умов: підготовка і 

перепідготовка фахівців здатних орієнтуватись, ефективно працювати, 

комунікувати у сфері інклюзії, сформована інклюзивна компетентність; 

професійна діяльність спрямована на здоров’язбереження і використання 

корекційно-розвивальних технологій; діяльність інклюзивно-ресурсних 

центрів; створення команди психолого-педагогічного супроводу в закладах з 

інклюзивним навчанням; наявність в інклюзивних навчальних закладах 

асистента вчителя та асистента дитини; забезпечення безбар’єрного доступу. 

Підготовка і перепідготовка спеціалістів до професійної діяльності в 

умовах інклюзивного навчання здійснюється завдяки вивченню курсів 

https://zakon.rada.gov.ua/
https://b-pro.com.ua/statti/yak-stvoriti-inklyuzivne-osvitne-seredovishhe
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спрямованих на формування інклюзивної компетентності шляхом 

формування відповідних знань, умінь, навичок і якостей [1]. В багатьох 

закладах вищої освіти запроваджено курси «Основи інклюзивної освіти», 

«Інклюзивне суспільство», «Соціальна інклюзія», «Соціально-педагогічна 

робота з дітьми з особливими потребами» тощо. 

Враховуючи низький рівень здоров’я сучасної молоді і той факт, що діти з 

особливими освітніми потребами мають порушення здоров’я фізичного чи 

психологічного характеру, професійна діяльність фахівця в сфері 

інклюзивного навчання повинна бути спрямована на здоров’язбереження і 

використання корекційно-розвивальних технологій. 

Підставою для навчання дитини з особливими освітніми потребами в 

інклюзивному навчальному закладі є заява батьків і висновок про 

комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини з особливими 

освітніми потребами, який надає інклюзивно-ресурсний центр. Завдяки 

рішенню інклюзивно-ресурсного центру інклюзивна освіта не стає 

стихійною, при цьому діти з особливими освітніми потребами мають 

можливість не бути ізольованими в спеціальних закладах освіти та бути 

учасниками навчало-виховного процесу в закладах освіти [2-4]. 

Обов’язковим для функціонування інклюзивного навчального закладу є 

створення команди психолого-педагогічного супроводу. До складу команди 

психолого-педагогічного супроводу входять постійні учасники (директор 

загальноосвітнього навчального закладу та заступник директора з навчально-

виховної роботи вчитель початкових класів або ж класний керівник (у 

випадках коли мова йде про дітей старшого віку, не початкової ланки 

навчання), інші вчителі загальноосвітнього навчального закладу, асистент 

вчителя, психолог, соціальний педагог, дефектолог, реабілітолог, батьки або 

є законні представники дитини з особливими освітніми потребами). Команда 

психолого-педагогічного супроводу виконує наступні завдання: збір 

інформації про особливості розвитку учня, його інтереси, труднощі та освітні 

потреби; розробка індивідуального плану розвитку учня з особливими 

освітніми потребами, її моніторинг та коригування відповідно до динаміки 

розвитку учня з особливими освітніми потребами, що включає перегляд 

індивідуального плану розвитку і визначення прогресу розвитку учня з 

особливими освітніми потребами двічі на рік; адаптування освітнього 

середовища відповідно до особливих освітніх потреб дитини; інтегрування 

учня з особливими освітніми потребами в освітнє середовище; формування 

дружнього та неупередженого ставлення до учня з особливими освітніми 

потребами в учнівському та педагогічному колективі [2-4]. 

Обов’язковою умовою для функціонування закладу освіти з інклюзивним 

навчанням є наявність посади асистента вчителя та за потреби асистента 

дитини. Таким чином вчитель не залишається сам на сам з інклюзивним 

класом, його професійні обов’язки розподіляються і на асистента вчителя.  

Архітектурна доступність сприяє безбар’єрному доступу та передбачає 

наявність пандусів, поручнів, похилих бордюрів, ліфтів, кнопок виклику 

тощо, що дійсно відповідають встановленим нормам. А також дублювання 
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вивісок, написів, загальної інформації жестовою мовою. Наявність 

рельєфного покриття, в місцях, що вказую напрямок руху (пішохідні 

переходи) або ж попереджує про його припинення (світлофори, вокзали, 

станції метро тощо) чи виконує протиковзкову функцію. Наявність звукових 

сигналів для осіб з порушенням зору, що допомагають орієнтуватись у 

просторі (пішохідний перехід тощо).  

Отже не зважаючи на те, що забезпечення ефективного інклюзивного 

навчання вимагає вирішення багатьох складних питань, українська система 

освіти докладає всіх зусиль та об’єднує фахівців різного профілю для їхнього 

вирішення, про що свідчать позитивні динамічні зміни в розвитку 

інклюзивного навчання в системі сучасної освіти.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКУ ЕМОЦІЙНОГО І РОЗУМОВОГО 

ІНТЕЛЕКТУ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 

Проблема інтелектуального розвитку особистості – одна з 

найактуальніших у сучасній психології. Дослідження інтелекту має 

теоретичне і практичне значення, адже оцінювання інтелектуальних 

здібностей застосовується у різних сферах суспільного життя, зокрема в 

системі освіти, при працевлаштуванні тощо. У межах філософсько-

психологічних напрацювань категорія «інтелект» розглядається переважно як 

синонім поняття «розум», тобто як інтегральна єдність розумової сфери та 

показник вищої пізнавальної здатності людини. 

 Сутність і природу інтелекту вивчали українські та зарубіжні науковці, 

зокрема Г. Березюк [1], Д. Гоулман [2], Є. Ільїн [3], Д. Люсін [4], Дж. Майер і 

П. Саловей [6], М. Холодна [5] та інші. Мета цієї розвідки – виявити 

особливості зв’язку емоційного і розумового інтелекту підлітків шляхом 

пілотажного дослідження.  
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Для досягнення мети у листопаді 2021 року на базі Луцького НВК № 9 

Луцької міської ради проведено дослідження. Продіагностовано 34 підлітки 

віком 15-16 років (10 осіб чоловічої і 24 особи жіночої статі). У процесі 

дослідження використано: тест прогресивних матриць Дж. Равена і методика 

діагностики «Емоційного інтелекту» Н. Холл.  

Після обробки результатів тесту Дж. Равена діагностовані поділені на 

групи відповідно до визначеного рівня розумового інтелекту. Група 1 склали 

7 осіб з високим рівнем інтелекту, групу 2 – 20 осіб з середнім рівнем 

інтелекту, групу 3 – 7 осіб з рівнем інтелекту нижче середнього. У кожній з 

груп визначено рівень емоційного інтелекту за методикою Н. Холл (рис.1). 

 
Рис. 1. Усереднені показники діагностованих за шкалами 

 методики Н. Холл 

Примітка: ЕО – емоційна обізнаність, УЕ – керування своїми емоціями, С 

– самомотивація, Е – емпатія, РЕІЛ – розпізнавання емоцій інших людей, ЕІ 

– інтегральний показник емоційного інтелекту 

 

Як засвідчує рис.1 середньогрупові результати діагностованих групи 1 є 

такі: емоційна освіченість – Хсер=10, управління своїми емоціями – 

Хсер=11,3, самомотивація – Хсер=10,3, емпатія – Хсер=10,2, розпізнавання 

емоцій інших людей – Хсер=12, інтегральний показник емоційного інтелекту 

– Хсер=53,8. 

У діагностованих групи 2 визначено такі усереднені результати: емоційна 

освіченість – Хсер=9,6, управління своїми емоціями – Хсер=8,5, 

самомотивація – Хсер=10,6, емпатія – Хсер=10,75, розпізнавання емоцій 

інших людей – Хсер=9,5, інтегральний показник емоційного інтелекту – 

Хсер=48,95. 

Середньогрупові показники діагностованих групи 3 такі: емоційна 

освіченість – Хсер=12,2, управління своїми емоціями – Хсер=8,5, 

самомотивація – Хсер=10,6, емпатія – Хсер=10,75, розпізнавання емоцій 

інших людей – Хсер=9,5, інтегральний показник емоційного інтелекту – 

Хсер=51,55. 

Прикметно, що в підлітків з високим рівнем розумового інтелекту 

високий рівень емоційного інтелекту мають 17 %. У решти 83% осіб 

констатовано середній рівень емоційного інтелекту. В опитуваних із середнім 

рівнем розумового інтелекту встановлено, що середній рівень емоційного 
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інтелекту мають 64%, низький – 36% осіб. У групі осіб з низьким рівнем 

розумового інтелекту: 7% підлітків вирізняються високим рівнем емоційного 

інтелекту, 40% – респондентів середнім рівнем, 53% – особи з низьким 

рівнем емоційного інтелекту. 

Характерно, що група підлітків з високим рівнем розумового інтелекту не 

представлена особами з низьким рівнем емоційного інтелекту, тоді як у групі 

діагностованих із середнім рівнем розумового інтелекту відсутній високий 

рівень емоційного інтелекту. 

Розрахунки коефіцієнту кореляції Пірсона дали змогу виявити: 

 прямий зв’язок рівня розумового інтелекту (в підлітків із високим його 

рівнем) зі здатністю керувати своїми емоціями (r=0,34; p<0,05), 

розпізнаванням емоцій інших людей (r=0,31; p<0,05) та інтегральним 

показником емоційного інтелекту (r=0,54; p<0,001); 

 зв’язок рівня інтелекту (в школярів із середнім рівнем інтелекту) зі 

здатністю керувати своїми емоціями (r=0,32; p<0,05) та емоційною 

обізнаністю (r=0,36; p<0,05). 

 зв’язок рівня розумового інтелекту (в підлітків з низьким рівнем) з 

інтегральним показником емоційного інтелекту (r=0,35; p<0,05), а зі 

здатністю керувати своїми емоціями (r=0,33; p<0,05). 

Отже, пілотажне дослідження свідчить, що рівень розумового інтелекту 

пов’язаний із здатністю керувати власними емоціями і розпізнавати емоції 

інших, а також з емоційною обізнаністю та загальним інтегральним рівнем 

емоційного інтелекту особистості. Перспективою подальшого наукового 

пошуку є визначення специфіки зв’язку емоційного і розумового інтелекту з 

урахуванням гендерного аспекту. 

Список використаних джерел: 

1. Березюк Г. Емоційний інтелект як детермінанта внутрішньої свободи 

особистості. Психологічні студії Львівського ун-ту. 1999. С. 20-23. 

2. Гоулман Д. Емоційний інтелект. Пер. з англ. С.-Л. Гумецької. Харків: 

Vivat. 2018. 512 с. 

3. Ильин Е. П. Эмоции и чувства. Санкт-Петербург: Питер, 2002. 752 с.  

4. Люсин Д. В. Современные представления об эмоциональном 

интеллекте. Социальный интеллект: Теория, измерение, исследования. Под 

ред. Д. В. Ушакова. Москва: Институт психологии РАН. 2004. С. 29-36. 

5. Холодная М.А. Психология интеллекта: Парадоксы исследования. 2-ое 

изд, перераб. и доп. Санкт-Петербург: Питер, 2002. 272 с.  

6. Mayer J. D., & Salovey P. What is emotional intelligence? Emotional 

development and emotional intelligence: Educational implications. New York: 

Basic Books. P. 3-31. 

  



284 
 

УДК 159.922.7-056.34  

Тамара Дучимінська, Михайло Коць, Анна Кульчицька 

 

ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ 

СФЕРИ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Емоційно-вольова сфера людини забезпечує довільну саморегуляцію 

особистості у її взаємодії з навколишнім середовищем. Під терміном 

«емоційно-вольова сфера» розуміють психоемоційний потенціал особистості, 

що забезпечує силу, врівноваженість, контроль над емоціями та психічними 

станами. 

Емоції, почуття об'єднують в одну афективну сферу особистості. 

Афективну сферу людина відчуває шляхом самоспостереження. Згідно 

суб’єктивної психології – це єдиний спосіб відчути психіку загалом і пізнати 

її емоційну сферу – і більше [5]. 

Особливо важливий емоційний стан дитини в розумовому розвитку. 

Існують важливі зв’язки між рівнем мовленнєвого інтелекту, нестійкістю 

уваги, спрямованістю на навчання та емоційно-вольовою сферою у дітей з 

ЗПР. Нерозвиненість емоційно-вольової сфер виявляється в переході дитини 

від безперервного розвитку до систематичного навчання. Дослідження М. С. 

Певзнера та Т. А. Власової стверджують, що діти з ЗПР характеризуються 

перш за все неорганізованістю, критичністю, недостатньою самооцінкою. 

Емоції дітей із ЗПР є поверхневими та нестійкими, що робить їх схильними 

до навіювання та наслідування [11]. 

Як правило, емоційні та інтенційні механізми забезпечують баланс 

поведінки, самоконтролю, рівновагу саморегуляції, збудження та 

гальмування емоцій. Розлади в цій сфері повинні знижують можливість 

довільної регуляції поведінки, що виражається в підвищеному збудженні або 

посиленні гальмування поведінки. 

Характерні для дітей з ознаками ЗПР в емоційному розвитку:1) 

нестабільність емоційно-вольової сфер, що виявляється у нездатності 

тривалий час зосередитися на цілеспрямованій діяльності. Психологічна 

причина цього – низький рівень довільної розумової діяльності;2) поява 

негативних ознак кризового розвитку, труднощів у встановленні 

комунікативних контактів;3) розвиток емоційних розладів: діти відчувають 

страх, тривогу, схильність до афективної діяльності [12] . 

Емоційно-вольові розлади зустрічаються у дітей з ЗПР набагато частіше, 

ніж у інших дітей. Часто це відбувається через важку мозкову недостатність, 

затримку розвитку нервової системи. 

В афективному розладі дітей переважає збуджувальна поведінка, значно 

рідше зустрічається загальмована. 

Розрізняють три форми афективно-стимулюючої поведінки в її клініко-

психологічних проявах: 1) поведінка, в якій переважає стійке (підвищене) 

афективне збудження, 2) неконтрольовані потяги, 3) прояви психічної 

нестійкості [3]. 
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Діти з нестійкою психікою характеризуються поєднанням імпульсивності 

та високої сугестивності. Основними мотивами поведінкових реакцій у 

психічно нестійких дітей є задоволення, наслідування чи невміння 

протистояти зовнішнім впливам. Як правило, ці діти, вступаючи в дитячий 

колектив, швидко потрапляють в руки керівників і стають сильнішими. 

Зовнішня картина поведінки цих дітей відрізняється окрім їх гнучкості, 

підвищеної енергії: вони фізично невтомні, активні, рухливі, настирливі, 

балакучі. Їхня поведінка також характеризується підвищеною залежністю від 

поточного настрою, як правило, досить нестійкою; самосвідомість як основа 

індивідуальної автономії, стійкості до шкідливих впливів знаходиться на 

дуже пізній стадії розвитку [2; 6]. 

Діти з високим афективним збудженням характеризуються постійним 

переважанням таких психічних станів, як імпульсивність, бурхливі реакції 

(сльози, різкі рухи, гнів), схильність до агресії (фізичної та вербальної), 

конфліктність, войовничість, різкий протест, відмова від контакту з 

дорослим. Оскільки зараз у дітей з ЗПР є вади розвитку нервової системи, 

судоми часто закінчуються головним болем, лихоманкою, втомою. Часто такі 

діти є лідерами. Афективна поведінка часто поєднується зі станом 

педагогічної недбалості, схильністю до асоціальної поведінки. Як указує 

І. П. Богданцева, ефективне виховання, самоконтроль, саморегуляція та 

активний розвиток позитивних комунікаційних установок згладжують 

прояви афекту [4] . 

Загальмування потягів як варіант поведінки збудження означає, що дитина 

не в змозі контролювати свої інстинкти та агресивні схильності. У таких 

дітей ранній прояв сексуальності, ранній алкоголізм, паління, прояви 

жорстокості, схильність до втечі і блукань, клептоманія, піроманія. 

Поведінка загальмованого типу є ще одним варіантом афективно-

вольових відхилень у дітей з ЗПР. У цьому випадку діти повільні, апатичні, 

реагують на відмову, ухилення. Діти німіють, часто плачуть, після ноти 

дорослого або недружньої інтонації. Однак, будучи загальмованими ззовні, ці 

діти гіперчутливі, чутливі до самооцінки, дуже сприйнятливі до похвали та 

доброти. 

Клініко-психологічні дослідження свідчать про недостатній розвиток 

емоційної та вольової сфер у дітей з ЗПР. Деякі лікарі схильні вважати таке 

недорозвинення критичною ознакою таких дітей. Те, що діти залишалися на 

ігровому рівні як школярі, тому що не стали лідерами у навчанні, мотивації 

та розвитку світогляду, було ознакою недорозвинення всіх форм діяльності. 

Однак ці міркування не були повними чи повністю точними при глибшому 

обстеженні дітей [7] . 

Діти з ЗПР порушують необхідний покроковий контроль діяльності, яку 

вони виконують, часто не помічають невідповідності своєї роботи 

запропонованій моделі і не завжди знаходять недоліки навіть після того, як 

попросили дорослого перевірити виконану роботу. Ці діти дуже рідко здатні 

адекватно оцінити свою роботу та мотивувати оцінку, яка часто є завищеною. 

Коли дітей просять пояснити, чому вони так цінують свою роботу, вони 



286 
 

дають необдумані відповіді і не визнають або не усвідомлюють залежність 

поганого результату від неправильного вибору дій чи дій . 

У цієї категорії дітей зазвичай спостерігається ослаблення регуляції в усіх 

сферах діяльності. Навіть якщо завдання «прийняте» дитиною, виникають 

труднощі з його розв’язуванням, оскільки в цілому не аналізуються умови, не 

окреслюються можливі рішення, не перевіряються результати та не 

виправляються помилки [1] . 

Для дітей із ЗПР також характерні симптоми органічного інфантилізму: 

відсутність яскравих емоцій, підвищена стомлюваність, бідність психічних 

процесів, гіперактивність. 

Діти з розумовою відсталістю несамостійні, безпосередні, не вміють 

цілеспрямовано виконувати завдання, контролювати свою роботу. І як 

наслідок, їхня діяльність характеризується низькою продуктивністю 

навчання, нестійкістю уваги при низькій продуктивності та низькою 

пізнавальною активністю, але продуктивність зростає, коли вони переходять 

до гри з емоційними потребами. 

У дітей з ЗПР незрілість емоційної та вольової сфер є одним із факторів, 

що гальмують розвиток пізнавальної діяльності через відсутність мотивації 

та низький рівень контролю. 

Діти з розумовою відсталістю мають труднощі з активною адаптацією, що 

порушує їх емоційний комфорт і рівновагу нервових процесів: 

загальмованості та збудження. Емоційний дискомфорт знижує пізнавальну 

активність, сприяє стереотипній діяльності. Зміни емоційного стану та 

подальшої пізнавальної активності демонструють єдність емоцій та 

інтелекту. 

Молодші школярі з розумовою відсталістю відстають від тих, хто 

нормально розвивається, в розвитку довільної поведінки. Імпульсивна 

поведінка зустрічається набагато частіше, ніж їхніх однолітків. 

На думку Л. В. Кузнєцової, рівень довільної регуляції поведінки залежить 

від складності їх діяльності, особливо складності програмування та наявності 

конфліктної ситуації (наприклад, діяти за вигаданим планом, всупереч 

зовнішнім умовам) [9]. 

Найбільшою складністю розвитку добровільної діяльності у навчанні 

спеціальної школи є розвиток контролю за власною діяльністю. Велику роль 

у цьому відіграє рукоділля початкових шкіл, особливо робота шкільних 

майстерень. Розвиток особистості цієї категорії дітей значно відрізняється 

своєю своєрідністю. Для них характерна низька самооцінка, невпевненість у 

собі (особливо серед учнів, які провели деякий час до спеціальної школи в 

початковій школі). 

Сприятливий вплив на навчання дітей із затримкою психічного розвитку в 

диференційованих умовах (тобто в спеціальній школі) підтверджує 

І. А. Конєва, яка порівнює Я-образ молодших підлітків з розумовою 

відсталістю, навчанням у спеціальній школі та реабілітаційно-розвивальними 

класами у звичайній школі [10]. 
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Таким чином, можна зробити висновок, що в характері афективних 

розладів у дітей із ЗПР переважає збуджувальна поведінка і значно рідше 

зустрічається загальмована поведінка. Для цих дітей характерні когнітивні 

порушення через незрілість емоційних і вольових можливостей, порушення 

розумової працездатності. У цих дітей слабкість волі, емоційна нестійкість, 

імпульсивність, афективне збудження, млявість, апатія. Значне 

недорозвинення інтелектуальної саморегуляції у дітей із ЗПР збігається зі 

значною загальною розумовою відсталістю. 
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УДК 37.091.21:376(477) 

Інна Іванюк 

 

ПРОФЕСІЙНО-КОМПЕТЕНТНІСНА ПАРАДИГМА ПІДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

Ефективність впровадження інклюзивного підходу в освітню систему 

залежить від підготовки кваліфікованих педагогічних кадрів, які 

усвідомлюють соціальну значущість своєї професії, володіють високою 

мотивацією до виконання професійної діяльності, знають вікові та 

психологічні особливості вихованців з різними нозологіями розвитку, які 

вміють реалізовувати конструктивну педагогічну взаємодію між усіма 

суб’єктами освітнього середовища.  

Проблему підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності у 

царині спеціальної освіти вивчали О. Безпалько, В. Бочарова, Б. Вульфова, І. 

Звєрєва, А. Іванченко, А. Капська, В. Липа, С. Литвиненко, Л. Міщик, В. 

Петрович, В. Синьов, С. Харченко та ін. 

Особливостям педагогічного процесу вищої школи присвячені праці В. 

Бутенко, М. Васильєвої, В. Вихрущ, Є. Барбіна, В. Гриньової, В. Лозової та 

ін., використанням педагогічних технологій у педагогічному процесі А. 

Колупаєва, І. Прокопенка, В. Євдокимова, О. Пєхоти та ін. 

А. Колупаєва стверджує, що інклюзивне навчання як інноваційна форма 

освіти для дітей з особливими освітніми потребами «можливе лише за умови 

спеціальної підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів», метою якої є 

«оволодіння педагогами загальноосвітніх шкіл та дошкільних закладів 

основними методами навчання, виховання і корекції розвитку дітей з 

особливостями психофізичного розвитку» [1, с. 25]. Запровадження 

інклюзивного навчання, на думку науковця, має здійснюватися поступово, у 

міру підготовки кваліфікованих кадрів і зміни ставлення суспільства до дітей 

означеної категорії, а реалізація інклюзивного навчання потребує узгоджених 

і невідкладних дій з боку відповідних міністерств, місцевих громад [2, с. 10-

11]. 

За підтримки Міністерства освіти і науки для організації інклюзивної 

освіти Міністерством соціальної політики було доповнено Класифікатор 

професій в Україні посадою асистента вчителя. Посаду асистента вчителя 

передбачено Типовими штатними нормативами загальноосвітніх навчальних 

закладів, основні завдання прописані в Постанові Кабінету Міністрів України 

від 15.08.2011 р. № 872 «Про затвердження Порядку організації 
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інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» [3]. У 

Постанові йдеться про те, що «особистісно зорієнтоване спрямування 

навчально-виховного процесу забезпечує асистент учителя, який бере участь 

у розробці та виконанні індивідуальних навчальних планів і програм, адаптує 

навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-

пізнавальної діяльності дітей з особливими потребами» [5]. 

Із затвердженням Класифікатора професій (ДК 003:2010) станом на 1 

вересня 2012 року були виділені такі професії як Асистент вчителя з 

корекційної освіти (3330), Асистент вчителя-логопеда (3330), Асистент 

вчителя-реабілітолога (3330), Асистент вихователя соціального по роботі з 

дітьми-інвалідами (3340), Асистент вчителя (3340), Асистент вчителя- 

дефектолога (3340) [3]. 

Асистент учителя своєю діяльністю доповнює зусилля інших педагогів і 

фахівців. Таким чином, він сприяє більш ефективному навчанню учнів, 

зокрема з особливими потребами. Свої робочі завдання він отримує від 

вчителя та директора школи [3]. 

Посаду асистента вчителя можуть займати професіонали, які мають вищу 

освіту зі спеціальності 016 Спеціальна освіта (за нозологіями). Фахівець зі 

спеціальної освіти має бути здатний надавати психолого-педагогічну 

підтримку різним категоріям дітей, які найчастіше зустрічаються в 

загальноосвітньому просторі: дітям з труднощами у навчанні, порушеннями 

писемного мовлення, незначними сенсорними порушеннями, розладами 

аутистичного спектра, поведінковими порушеннями тощо. 

Концепція підготовки спеціального педагога закладу освіти з 

інклюзивним навчанням покликана окреслити шляхи вирішення протиріччя 

між соціальним замовленням суспільства та державних інституцій на 

забезпечення якості освіти та неготовністю педагогів до ефективної фахової 

діяльності в інклюзивному освітньому просторі. Нові виклики, які сьогодні 

постали перед українськими закладами вищої освіти, що здійснюють 

підготовку фахівців зі спеціальності 016 Спеціальна освіта, вимагають 

пошуку нових ідей і підходів до професійної підготовки здобувачів вищої 

освіти з вищеозначеної спеціальності; приведення змісту, форм, методів 

викладання у відповідність до вимог та потреб сучасності у контексті 

усталення інклюзивної парадигми в освіті. Наразі новий суспільний феномен 

– інклюзивна освіта – висуває багато нових вимог до організації освітнього 

процесу в закладах дошкільної і загальної середньої освіти (створення 

інклюзивного освітнього середовища, забезпечення індивідуальної освітньої 

траєкторії навчання і розвитку, оцінка особливих освітніх потреб дитини, 

партнерство з батьками, використання технологій спільного викладання, 

універсального дизайну, диференційованого викладання, командної роботи 

тощо), що окреслило потребу в якісно нових фахівцях, які здатні це 

забезпечувати.  

В Україні стартувала реформа, що покликана перетворити українську 

школу на важіль соціальної рівності та згуртованості, економічного розвитку 

і конкурентоспроможності України. Одним з ключових компонентів Нової 
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української школи визнано орієнтацію на потреби учня в освітньому процесі, 

дитиноцентризм. Нова українська школа має працювати на засадах 

особистісно-орієнтованої моделі освіти, що передбачає максимальне 

врахування прав дитини, її здібностей, потреб, інтересів, вікових 

особливостей фізичного, психічного і розумового розвитку на практиці, 

реалізуючи принцип дитино центризму [4, с. 5-7].  

Новій інклюзивній моделі освітніх організацій потрібен педагог, який на 

високому рівні володіє медико-біологічними і психолого-педагогічними 

знаннями і розуміє особливості розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами, є професіоналом в галузі інклюзивної культури, здатний 

здійснювати інклюзивну освіту. 

Формування готовності фахівці спеціальної освіти до роботи в умовах 

освітнього інклюзивного простору є важливим фактором підвищення рівня їх 

освіченості та розвитку професійних компетенцій. Ефективність організації 

корекційно-розвивальної та навчально-виховної роботи у освітньому 

інклюзивному просторі значною мірою залежить від якості підготовки 

майбутнього фахівця. Низький рівень теоретичних знань, відсутність 

мотивації до саморозвитку та самовдосконалення, негативний емоційний 

стан педагога, відсутність деонтологічної культури та етики поведінки, 

низький рівень самоаналізу власної діяльності є причиною того, що педагоги 

не можуть працювати в умовах інклюзивного навчального закладу. 

Формування готовності педагога до інклюзивної педагогічної практики 

включає такі особистісні характеристики: вміння організовувати педагогічну 

діяльність в умовах співпраці; здатність свідомо обирати варіанти власної 

професійної поведінки; вміння вільно орієнтуватися в системі прийомів і 

способів педагогічної діяльності; здатність і готовність вибирати адекватні 

засоби і методи саморозвитку. 

Стан готовності визначається поєднанням факторів, що характеризують 

різні рівні і сторони готовності, і посилюється в тому разі, якщо педагог сам є 

активним суб’єктом процесу навчання і стає на позицію дослідника. Існують 

такі критерії готовності педагога до інклюзивної педагогічної практики: 

усвідомлення необхідності інноваційної діяльності; впевненість в тому, що 

прийняте до впровадження нововведення принесе позитивний результат; 

узгодженість особистих цілей з інноваційною діяльністю; готовність до 

подолання невдач; позитивна оцінка свого попереднього досвіду у сфері 

інклюзивної діяльності; здатність до професійної рефлексії; озброєність 

необхідними знаннями, вміннями, навичками; гнучкість мислення і 

поведінки залежно від ситуації; схильність до творчості і передбачення 

шуканого педагогічного результату ще на стадії вибору стратегії впливу. 

Отже, з огляду на вищезазначене професійну готовність педагога до 

роботи в умовах інклюзивної освіти слід розглядаємо як систему, що 

включає в себе мотиваційний, когнітивний, діяльнісний і рефлексивний 

компоненти. Реалії сьогодення вимагають «нового» вчителя, здатного 

забезпечити ефективне розвивально-навчальне середовище для своїх 

вихованців, надавати психолого-педагогічну підтримку різним категоріям 
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дітей, готового до постійного пошуку та вдосконалення. Якість професійної 

підготовки фахівця спеціальної освіти для нової української школи постає 

ключовим завданням для національної системи педагогічної освіти.  
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Оксана Кихтюк, Ірина Попович 

 

ПРОБЛЕМА ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ  

Одним з найскладніших періодів у становленні особистості вважають 

підлітковий вік, що характеризується нерівномірними фізіологічними 

змінами та гормональними вибухами. Відповідні соматичні та фізіологічні 

зміни, в свою чергу, сприяють психологічним трансформаціям особистості 

дитини. Так, швидкі та неоднакові темпи зростання зумовлюють в підлітків 

формування нового образу «Я», посилюють інтерес до власного тіла, 

зовнішності і визначають рівень задоволеності собою; нерівномірне 

формування опорно-рухової системи інколи спричинює втрату рухової 

вправності, що призводить до підвищеного переживання сором’язливості, 

невпевненості, зниження самооцінки і домагань та переважання негативних 

емоційних станів; асинхронність розвитку серцево-судинної системи може 

призводити до поганого самопочуття, частого головного болю, періодичного 

зниження розумової працездатності та швидкої втомлюваності; переважання 

збудження над гальмуванням у діяльності нервової системи спричинюють 

різкі перепади настрою, підвищену чутливість і дратівливість, а інтенсивне 

статеве дозрівання і поява вторинних статевих ознак, активізують вияв 

статевої ідентичності у спілкуванні з особами протилежної статі [6]. 

Важливу роль в цьому віці відіграє спілкування, в якому однолітки й друзі 

є найзначущими, постаючи одним з основних чинників соціалізації та 

формування особистості підлітка. Думка та ставлення референтної групи є 

https://naurok.com.ua/rol-asistenta-vchitelya-u-navchalno-vihovnomu-prostori-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-31824.html
https://naurok.com.ua/rol-asistenta-vchitelya-u-navchalno-vihovnomu-prostori-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-31824.html
https://naurok.com.ua/rol-asistenta-vchitelya-u-navchalno-vihovnomu-prostori-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-31824.html
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
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необхідними, значимими та визначальними. В ході спілкування підлітки 

засвоюють та наслідують не лише поведінку, сленг, а й мисленнєві паттерни, 

цінності та стиль життя. 

Інтенсивне формування «Я-концепції» (як відносно стійкої 

усвідомлюваної системи уявлень та ставлень особистості до самої себе) в 

підлітковому віці починається з: усвідомлення своєї унікальності, 

неповторності та важливості, переорієнтації із зовнішньої оцінки (оточуючих 

людей) на внутрішню (самооцінку), критичності стосовно слів та вчинків 

дорослих. Водночас підліток чутливо реагує на зауваження на свою адресу, 

критику, прислухаючись до думки оточуючих стосовно своєї зовнішності [2]. 

Формування нового образу «Я» з фіксацією на фізіологічних змінах, 

зростанні вимог зі сторони дорослих, зміні соціального статусу та ситуації 

розвитку, сприяє становленню фізичного «Я» підлітка, виробленню в нього 

критеріїв самооцінки та самоставлення, часто невідповідних та завищених.  

Надмірно критичне ставлення до власного зовнішнього вигляду може 

зумовлювати доволі яскраві й неординарні його зміни (колір волосся, пірсінг, 

неадекватний стиль одягу тощо). Проте невдоволеність формами тіла 

підліток може приховувати не лише одягом, а й боротися, вдаючись до 

виснажливих дієт, захопленням різного роду біодобавками та інше [2, 3]. 

Тому підлітковий вік є найуразливішим у плані порушення харчової 

поведінки та ймовірності виникнення її розладів у подальшому, оскільки 

саме через оцінку та сприймання своєї зовнішності у підлітка можуть 

виникнути хибні переконання щодо власного образу фізичного «Я», який для 

нього виступає одним маркерів привабливості та успішності загалом [3]. 

Харчова поведінка визначає певне ставлення особистості до споживання 

їжі, що заснована на факторах ставлення до власного тіла й особливостях 

формування його образу [1]. Хоча харчова поведінка зумовлена етнічною та 

релігійною приналежністю, сімейним вихованням, економічним та 

культурним розвитком суспільства, в підлітковому віці вона формується під 

впливом модних тенденцій та індивідуальних пріоритетів у їжі. Захоплення 

підлітками їжею швидкого харчування та газованими напоями, 

перенасичення щоденного раціону продуктами, що містять велику кількість 

важких вуглеводів, з однієї сторони, та прагнення мати ідеальні форми, які 

демонструють моделі у ЗМІ, – з другої, часто призводять до формування 

дезадаптивної харчової установки, пошуку саморуйнівних способів 

вирішення проблеми [1, 4]. 

Так розповсюдженими способами у боротьбі підлітків щодо запобігання 

утворення зайвої ваги часто виступають надмірні фізичні навантаження, 

виснажливі дієти, тютюнопаління, неадекватне позбавлення зайвих калорій 

(нервова булімія). Невміння прийняти себе, свою природність, заводить в 

глухий кут боротьби із собою, програш в якій, призводить до розпачу та 

фрустрації, незворотних наслідків в фізіологічних процесах, потребуючи 

звернення за допомогою до відповідних фахівців, а інколи й примусової 

госпіталізації.  
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Проте можна спостерігати випадки, коли підлітки не можуть вгамувати 

свій апетит (процес споживання їжі може посідає певне місце в ієрархії 

цінностей особистості дитини) чи «заїдають» негативні емоції та почуття (в 

таких випадках можна говорити про емоціогенну харчову поведінку підлітка 

– стимулом споживання їжі виступає не голод, а придушення негативних 

емоційних станів). 

Отже, проблеми, пов’язані з ризиком порушень харчової поведінки 

зумовлені як віковою приналежністю, так й такими психологічними 

особливостями як: низька самооцінка, засвоєні соціальні установки та 

стандарти фізичної привабливості, дисфункційні когнітивні стилі, копінг-

стратегії подолання стресових ситуацій, алексетимія та перфекціонізм тощо. 

Перспективу подальшого наукового пошуку вбачаємо у проведенні 

емпіричного дослідження для визначення особливостей харчової поведінки в 

підлітковому віці з урахуванням статевої приналежності та копінг-стратегій 

подолання стресових ситуацій. 

Список використаних джерел: 

1. Абсалямова Л. М. Розлади та порушення харчової поведінки 

особистості. Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. / Кам'янець-Поділ. 

нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. 

Кам’янець-Подільський, 2014. Вип. 25. С. 19-33. URL: http://nbuv.gov. 

ua/UJRN/Pspl_2014_25_4. 

2. Вершиніна О. Поліпшення взаємодії між батьками та підлітками: 

заняття з елементами тренінгу. Психолог. 2013. Квіт.(№7). С.38-41. 

3. Дурнева М. Ю. Формирование отношения к телу и пищевого поведения 

у девушек-подростков с риском нарушений пищевого поведения. URL: 

https://www.dissercat.com/content/formirovanie-otnosheniya-k-telu-i-

pishchevogo-povedeniya-u-devushek-podrostkovogo-i-yunoshes [Назва з екрана] 

4. 3Комер Рональд Патопсихология поведения: нарушения и патологии 

психики. 3-е междунар.изд. СПб.; М. : Прайм- ЕВРО ЗНАК : ОЛМА- ПРЕСС, 

2002. 604 с. 

5. Николаева Н. О., Мешкова Т. А. Нарушения пищевого поведения: 

социальные, семейные и биологические предпосылки. Вопросы психического 

здоровья детей и подростков. 2011. №1. С.39-40. 

6. Рамсин Н., Харкорт Д. Психология внешности.СПб : Питер, 2009. 256с. 

 

УДК 159.9  

Тетяна Федотов, Анна Кихтюк  

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПІДЛІТКІВ 

Постановка та актуальність проблеми. Сучасні підлітки ростуть та 

дорослішають в умовах постійного користування електронними гаджетами. 

Підлітки використовують телефони, ноутбуки та інші пристрої для навчання 

та здебільшого для розваг. Проведення в такий спосіб життя зменшує 

кількість живого спілкування з однолітками, що може спричинити в 

https://www.dissercat.com/content/formirovanie-otnosheniya-k-telu-i-pishchevogo-povedeniya-u-devushek-podrostkovogo-i-yunoshes
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майбутньому або виявити в теперішньому проблеми з розпізнаванням та 

розумінням емоцій інших людей. Тобто, можна говорити про проблеми 

формування емоційної компетентності в сучасного молодого покоління. Такі 

труднощі стануть яскраво відчутними при обранні професій типу «людина-

людина», де необхідно буде постійне включене живе спілкування з людьми, 

вирішення конфліктних ситуацій тощо. Тому підготовка до майбутньої 

професійної діяльності повинна бути комплексною: отримання знань та 

розвиток емоційного інтелекту. 

Багато зарубіжних психологів Д. Гоулмен, Р. Бар-Он, Д. Люсин, Дж. 

Мейєр, П. Селовей, К Саарні присвятили свої праці та дослідження розвитку 

та вивченню емоційної компетентності та  інтелекту [2; 3; 4; 5; 6]. Усі 

науковці засвідчують важливість та необхідність розвитку цих психологічних 

явищ для життєвої та професійної реалізації особистості. Емоційну 

компетентність описують як здібність розпізнавати емоції інших людей, 

передбачати їхнє реагування та встановлювати гармонійні міжособистісні 

взаємини. Особистість із розвиненою та сформованою емоційною 

компетентністю здатна керувати власною афективною сферою, 

врегульовувати відображення емоцій на різні подразники, оцінювати різні 

ситуації та передбачати можливі реакції на них.  

Мета статті – апробація тренінгової програми емоційної компетентності 

підлітків. Вибірку дослідження склали учні м. Луцька, загалом 62 особи, з 

яких було сформовано контрольну та експериментальну групу. Ефективність 

тренінгу визначалась проведенням психодіагностичних методик на початку 

та  в кінці тренінгу: діагностика емоційного інтелекту МЕІ (М. Манойлова), 

продуктивність вербалізації емоцій [1]. Ефективність тренінгу засвідчило 

анкетування, опитування та бесіда з учасниками. 

Соціально-психологічна програма складалася із 15 зустрічей, два рази на 

тиждень. Результатом проходження навчання були такі відгуки як здатність 

краще розуміти емоції оточуючих людей та власні; по іншому реагувати на 

складні ситуації, щоб не шкодити собі та іншим в емоційному контексті, 

відкрилися мотиви поведінки інших людей. Учні отримали практичні 

психологічні інструменти, відпрацювали вправи на власному досвіді по 

розвитку емоційної саморегуляції, у ходу рефлексії учасники зазначили 

покращення взаємовідносини з ближнім оточенням. Психотехніки по 

моделюванню різних ситуацій, налагодженню комунікації, розпізнаванні та 

врегулюванні емоційного стану сприяли розвитку емоційного інтелекту та 

компетентності експериментальної групи. 

Середньогрупові показники до та після впровадження соціально-

психологічної програми по формуванню емоційної компетентності 

засвідчили  статистично значущі показники емоційного інтелекту та 

продуктивності емоцій в експериментальній групі. В контрольній групі 

статистично значущих відмінностей не було виявлено. 

Висновки та перспективи прийдешніх досліджень полягають у 

подальшому впровадженні та вдосконаленні соціально-психологічної 

програми розвитку емоційної компетентності сучасної української молоді. 
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Впровадження тренінгових занять у навчальних закладах засвідчило 

ефективність такої форми роботи, збагатило досвід учасників новими 

знаннями та навичками. Емоційна компетентність є інтегральною 

властивістю, важливою складовою успішної зрілої особистості. Вона здатна 

забезпечити продуктивність та ефективність у професійній діяльності 

майбутнього фахівця та навколишньому світі .  
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АГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА ПІДЛІТКІВ:  

ПРИЧИНИ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ 

В статті розкрито сутність понять агресія, агресивна поведінка; 

окреслено питання особливостей підліткового віку, розглянуто причини 

агресивної поведінки підлітків та способи профілактики і корекції. 

Ключові слова: агресія, агресивна поведінка, підлітки, профілактика. 

Проблема агресивної поведінки серед підлітків постає особливо гостро в 

умовах трансформаційних процесів нашого суспільства. Інформаційний 

простір насичений проявами агресії та насильства: від побиття, булінгу, 

комп’ютерних ігор, кібер-цькування, зловживання комунікаційними 

технологіями до уже тривалої масштабної військової агресії Росії на 

території України та її наслідків. 

Враховуючи складну ситуацію, особливу тривогу викликає вияв агресії 

серед підлітків, що характеризується зростаючою динамікою і акумулює 

негативний соціальний резонанс.  

За О. Оросом, високий рівень підліткової агресивності на повсякденному 

рівні маскується під змагання або виправдовується особливостями їх 

психофізіологічного розвитку, поблажливим ставленням до них з боку 

дорослих. Підлітки об’єднуються у групи для скоєння агресивних дій, що 

мають системний характер, часто фільмують свої знущання на телефони для 

пролонгованого негативного насильницького ефекту своїх дій стосовно 
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жертви. На сьогодні питання агресивної поведінки є одним з актуальних 

напрямків досліджень.  

Проблему підліткової агресії проти інших осіб досліджують: Л. Розе-

Краснор, Г. Гіні, М. Кірпка, Р. Крік, К. Додже, В. Бернер, К. Шмек, К. Галвег, 

Н. Гойер, С. Науман, А. Шік, І. Отт, Г. Шмід, Е. Кунче, С. Анлікер, Г. 

Боденманн, Б. Фей та багато інших. Попри значний інтерес до проблеми 

агресивності, питання проявів і механізмів агресивної поведінки серед 

підлітків, способів її профілактики та корекції залишається актуальним для 

сучасної науки. 

Проаналізувавши наукову літературу виділяємо основні стратегії 

інтерпретації та трактування агресії. Зокрема: агресія як «генетична 

властивість», що дана людині від природи (К. Лоренц, З. Фрейд); 

трактування агресії як соціально обумовленого та надбаного внаслідок 

культурних трансформацій явища, а також трактування агресії та 

насильницьких дій як наслідку фрустрації (Берковіц Л., Зильман Д.), агресія 

засвоєна внаслідок соціального научіння (А. Бандура); агресія і насильство 

трактуються як соціальні явища, що еволюціонують від міфу до трагедії, від 

всезагального до організаційного насильства в працях Е. Дюркгейма, М. 

Мосса, Р. Жирара, Ж. Делеза [1]. 

За визначенням Є. Змановської та В. Рибнікова агресивна поведінка 

включає: ворожу установку, агресивні емоції, агресивні дії і насильство. 

Х. Хекхаузен зазначає, що «поняття агресія включає значну кількість 

різних дій, які порушують фізичну або психічну цілісність іншої людини, 

призводять до матеріального збитку, перешкоджають здійсненню намірів, 

протидіють його інтересам або призводять до його знищення» [1]. 

За іншими теоріями агресія визначається як набутий (а не інстинктивний) 

захисний механізм, спричинений зовнішніми факторами, а не внутрішніми. 

За дослідженнями, наприклад, діти в країнах, що перебувають в стані 

війни, починають набагато раніше і яскравіше проявляти агресію, ніж їх 

ровесники, які живуть в мирний час. 

Якщо говорити про фізіологічні причини агресії, то тут головну роль 

відіграє лімбічна система. Захворювання лімбічної системи було 

характерним для людей, у яких проявлявся синдром дисконтролю, що 

характеризується безпричинною жорстокістю, патологічною схильністю до 

насильства.[4]. 

Зазначимо, що більшість дослідників визначають агресію як дію чи 

поведінку, що направлена на нанесення шкоди іншій істоті чи об’єкту. 

Агресивна поведінка може проявлятися фізично (застосування фізичної 

сили проти іншої особи), вербально (вираз негативних почуттів через крик, 

чвари, образи, приниження, прокляття, погрози та ін.). 

Агресію розрізняють як: пряма (від агресора на жертву), непряма 

(обхідним шляхом спрямована на іншу особу або ні на кого не спрямована). 

Дослідники визначають основні форми прояву агресивної поведінки, 

серед яких: 
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- роздратування (дратівливість) – схильність до збудження, готовність 

виявити грубість, запальність, злість; 

- негативізм – опозиційна манера в поведінці від пасивного опору до 

активної боротьби проти сталих звичаїв, правил, законів, порад, 

рекомендацій тощо; 

- образа – заздрість, злість і ненависть до оточуючих за дійсні та 

вигадані дії; 

- підозрілість – недовіра до людей, яка ґрунтується на переконанні, що 

вони мають намір зашкодити; 

-  напад – використання фізичної сили чи вербального тиску проти іншої 

особи; 

- аутоагресія – активність, націлена (свідомо чи несвідомо) на заподіяння 

собі шкоди у фізичній і психічній сферах; 

- почуття провини (докори сумління) – виражає можливе переконання 

суб’єкта в тому, що він є поганою людиною, що спричиняє зло, а також 

відчуває докори сумління, дії щодо себе або оточуючих, які переконані в 

тому, що досліджуваний є поганою людиною або діє неправильно. 

Як стверджує О. Орос: «Пояснення агресивної та насильницької поведінки 

серед підлітків потребує комплексного підходу. Основними 

новоутвореннями підліткового віку є становлення та розвиток 

інтелектуальної системи, рефлексії; формування соціальної відповідальності 

й готовності опановувати нові соціальні ролі; набуття особистісної 

ідентичності та вибір соціальних ролей і прагнення до самореалізації й 

індивідуалізації. Ці новоутворення підвищують прагнення відповідати 

прийнятим у суспільстві порядкам та уявленням про успішність 

особистості». 

Сучасні дослідження агресії свідчать, що причинами агресивної поведінки 

підлітків можуть бути різні фактори: захворювання центральної нервової 

системи (в першу чергу необхідно виключити); фізичне та психологічне 

насилля з боку дорослих; схильність особистості до агресії; відсутність 

базової довіри до світу, переживання страху та фрустрації; нерозвинута 

комунікативна мовленнєва функція; незадоволені потреби у визнанні їх 

ровесниками й дорослими, прагнення заслужити повагу серед інших; 

невміння адекватно виражати власні негативні емоції та контролювати їх; 

невміння взаємодіяти конструктивно у конфліктних ситуаціях; деструктивна 

реакція на звинувачення, насміювання, плітки, образи, нерозуміння 

уподобань; невміння реагувати на провокативну поведінку інших та 

несправедливу критику; перегляд жорстоких відеофільмів, комп’ютерні ігри, 

залежність від деструктивних мережевих спільнот; психо-емоційне 

виснаження; порушення соціальної адаптації; наявність психологічних та 

фізичних травм; низький рівень стресостійкості, емоційної стабільності; 

травматизація в наслідок війни; низький етичний рівень відносин у сім’ї, 

оточенні тощо.  

Причини формування агресивної поведінки підлітків можуть бути 

об’єктивними та суб’єктивними. Об’єктивними чинниками, що сприяють 
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формуванню в поведінці підлітків мотивації до агресії, насильства й 

жорстокості, виступають економічні та соціальні умови життя суспільства: 

економічна нестабільність, криза, безробіття, різкий поділ на багатих та 

бідних, що супроводжується демонстрацією у ЗМІ яскравого стилю життя. 

Поряд із цим – зниження моральних вимог особи до себе та суспільства, до 

конкретного індивіда, втрата культурних і духовних цінностей, зниження 

особистої відповідальності значною мірою сприяє формуванню агресивної та 

жорстокої поведінки неповнолітнього. Суб’єктивними чинниками, що 

сприяють вибору підлітками агресивних форм поведінки, можуть бути 

психічні аномалії. Хронічні фізичні і психічні захворювання також можуть 

викликати прояви жорстокості й агресії [2]. 

Наслідки агресивної поведінки підлітків можуть бути 

найрізноманітнішими: конфлікти з однолітками, батьками та вчителями; 

зниження рівня ефективності освітнього процесу; дезадаптованість підлітків; 

асоціальні прояви поведінки підлітків у дорослому віці; формування різних 

видів та форм девіантної поведінки депресії, розлади тощо. 

З метою профілактики агресивних проявів серед підлітків необхідно бути 

обізнаним щодо особливостей перехідного періоду. Так, як підлітковий вік – 

це період 13-17 років, для нього характерними є 4 поведінкові реакції:  

 емансипація від впливу дорослих (почуття дорослості), виникає бажання 

якщо не бути, то хоча б здаватися і вважатися дорослим. Відстоюючи 

свої нові права, підліток убезпечує багато сфер свого життя від 

контролю батьків і часто йде на конфлікти з ними; 

 спілкування з однолітками (підлітку властива сильна потреба в 

спілкуванні з однолітками, створення груп, в яких цінності цієї групи 

підліток схильний визнавати за свої власні; 

 поведінкові реакції, пов’язані з формуванням статевого потягу. Цей 

вік  вважається періодом статевого дозрівання, підлітків цікавить все, 

що пов’язано зі статтю та статевими стосунками, вони 

експериментують зі своїм тілом та відчуттями. 

 хобі-реакції, виникнення, зазвичай, нестійких та мінливих захоплень. 

Вони можуть посідати важливе місце в житті підлітка, і він вимагатиме 

від дорослих поваги та прийняття його вподобань. У зв’язку зі 

стрімким ростом організму, як наслідок – порушенням пропорцій тіла, 

підлітковими висипами на обличчі тощо, створюються умови для 

формування внутрішніх переживань через свій зовнішній вигляд, 

невпевненості у собі [6]. 

Таким чином, агресивна поведінка підлітків постає як спосіб: 

 задоволення потреб (фізіологічних, психоемоційних) у спілкуванні, 

любові, визнанні, повазі тощо;  

 самовираження та самоствердження; 

 реакції на неблагополучну атмосферу в сім'ї чи жорстоке ставлення з 

боку інших осіб; 

 досягнення значущої мети тощо. 
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Враховуючи всі чинники, що беруть участь у становленні агресивної 

поведінки підлітків, можна попередити, обмежити вияв форм агресії, 

коригувати психоемоційний стан. Адже за дослідженням Снітко М., 

проведеним серед підлітків – 72.0% опитуваних вказали, що вони хотіли б 

навчитися долати агресивні прояви власної поведінки [5]. 

Зазначимо, що питання профілактики підліткової агресії, на наш погляд, є 

недостатньо вивченим, тому сучасна наука та практика потребує додаткових 

напрацювань у цьому напрямку. Звичайно, що впроваджуються безліч 

профілактичних програм («Стоп насильству», «Психолого-педагогічна 

корекційно-розвиваюча програма з подолання агресивної поведінки 

підлітків», «Профілактична програма відповідальної партнерської 

поведінки», тренінгова програма для неповнолітніх «Подолання агресивної 

поведінки», «Комплексна програма профілактики агресивної поведінки 

підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації «Зупинись – 

посміхнись» тощо), метою яких є попередження агресивної поведінки 

підлітків, спрямованих на формування навичок контролю агресії та гніву, 

вміння виражати агресію в адаптивній, соціально доступній формі, створення 

системи самоконтролю та саморегуляції агресивних імпульсів. Але рівень 

самоконтролю агресивних станів потребує вивчення та вдосконалення не 

тільки серед підлітків, а й серед дорослих, які за некомпетентністю, 

недостатністю знань часто є першоджерелом агресивної поведінки. Тому, 

важливим фактором є усвідомлене середовище. 

Оскільки, підлітковий вік, зазвичай, приносить проблеми як батькам, так і 

самим підліткам – основною причиною є незнання, нерозуміння важливих 

для них потреб:  

 розуміння з боку дорослих, визнання дорослими незалежності та 

самостійності підлітка, поваги до своїх таємниць; 

 прийняття дорослості та моральна підтримка, довіра; 

 високо розвинена потреба в інтимному спілкуванні. 

Універсальним інструментом щодо визначення та з’ясування потреб, 

вирішення конфліктних ситуацій є метод ненасильницького спілкування, 

який складається з 4-х компонентів: спостереження, почуття, потреби, 

прохання. Відповідно до вище зазначених компонентів цей метод передбачає 

чотири кроки ефективної комунікації: 

 озвучити те, що відбувається (спостереження); 

 озвучити свої почуття; 

 озвучити приховані бажання, потреби, цінності та важливі речі;  

 при необхідності попросити про допомогу. 

Цей метод сприяє набуттю емпатійних навичок ефективної комунікації, 

які необхідні усім у повсякденному житті [3]. 

Для покращення взаємин фахівці рекомендують батькам: 

 обіймати, якщо юнак/юначка не проти; 
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 підтримувати у починаннях, підбадьорювати у разі невдач, що 

допомагає дітям повірити в себе і свої здібності, уникнути помилок, 

сприяє позитивній самооцінці; 

 створювати умови для саморозвитку;  

 обговорювати майбутнє, допомагати у побудові життєвої перспективи;  

 спілкуватися на рівних, сприймати молоду людину як повноцінну 

особистість; 

 залучати до прийняття важливих рішень для родини;  

 хвалити;  

 проводити час разом, підтримувати сімейні традиції. 

Ефективними способами подолання агресивної поведінки підлітків може 

бути: власний приклад дорослих (любові, прийняття розуміння, підтримки); 

прослуховування спокійної (веселої) музики; заняття спортом (біг, 

гімнастика, фітнес, йога, стрейчинг тощо), улюбленою справою; перегляд 

доброзичливих мотиваційних фільмів/мультфільмів, звернення до 

психолога/психотерапевта; практикування технік розслаблення, 

напрацювання навичок самоконтролю, самоаналізу, саморегуляції та спокою; 

налагодження відносин з батьками та однолітками; встановлення правил; 

фізична зайнятість (спільні корисні справи); стоп-паузи, перебування подалі 

від людей; заняття іншим видом діяльності; виконання різних практик для 

подолання агресивних проявів поведінки (медитації, дихальні вправи тощо); 

схвалення альтернативних форм поведінки у випадку, коли агресія 

використовується, як привернення уваги до себе; подання прикладу 

неагресивної моделі поведінки, заміна агресивних установок на прийняття; 

посмішка, адже жарт, гумор має здатність розряджати напружені ситуації.  

Зазначимо, що часто як спосіб профілактики практикуються покарання, 

шантаж, але це неефективні способи, які не знижують агресивності. 

Розглянемо конкретніше деякі профілактичні способи. 

Фізичні вправи та свіже повітря – найкращий спосіб відпочинку та 

розслаблення, що перед усім згадують фахівці – незначне фізичне 

навантаження на свіжому повітрі (прогулянки, пробіжки, присідання тощо). 

А якщо висота будівлі дозволяє, можна східцями спуститись пішки на кілька 

поверхів вниз і таким же чином піднятись нагору. У крайньому разі можна 

просто зробити кілька глибоких вдихів біля вікна. 

Візуалізація. Якщо ви перебуваєте в стані агресії, фахівці рекомендують 

звичайними олівцями намалювати те що відчуваєте, заштрихувати аркуш 

паперу, розірвати, зім’яти аркуш, бити грушу, подушку, вийти в безлюдне 

середовище та покричати з повною силою, голосно поспівати ті фрази, що 

створюють дискомфорт. 

Танці. При можливості увімкнути улюблену музику та порухатися так, як 

хоче тіло, при цьому намагатися дихати у ритмі мелодії. 

Почуття гумору. Якщо ви маєте добру уяву, можна візуалізувати собі 

порушника в якій-небудь комічній ситуації, кумедному вигляді або 



301 
 

безглуздій позі. Можна перевести конфлікт на жарт. Фахівці зазначають, що 

добродушний сміх чи жарт не сумісний із гнівом чи агресією. 

Погляд зі сторони. Подивитися на ситуацію зі сторони (уявити себе поза 

ситуацією), заспокоїтися і приймати рішення щодо наступних дій. 

Емпатійне спостереження. Спробувати себе поставити на місце агресора і 

намагатися зрозуміти його потреби, емоції. 

Тілесні практики. Принцип: «напруження – відчуття – розслаблення». 

Вдихніть, напружте усе тіло, кисті рук стисніть у кулаки, зосередьтеся на 

відчуттях у тілі, видихніть і розслабтеся, посміхніться настільки широко, 

наскільки можете. Будь-який м’яз, якщо його як слід напружити, після цього 

сам прагне розслабитися.  

Дихання. Це і дихання по квадрату (уявити квадрат і дихати рухаючись по 

сторонах, рахуючи:1-4 – вдих, 1-4 – затримка, 1-4 видих, 1-4 – затримка), і 

глибоке дихання (стати на повний зріст, ноги на ширині плечей, повільно 

вдихаючи піднімати руки до гори, видихаючи різко опускати руки, зігнувши 

в кулак та при цьому озвучувати видих звуком: «Х!», не менше 10 разів), і 

вправа «заземлення» (повільно дихаючи зосередити увагу на 5-ти предметах, 

які можна побачити, на 4-х, які можна почути, на 3-х, які можна зачепити, на 

2-х, які можна понюхати, на 1-му, який можна спробувати на смак), обійми 

(на вдих: обійняти себе, промовивши: «я добра людина» і, усміхнувшись, 

повільно видихнути), вправа «метелик» (покласти долоні на груди, 

схрестивши великі пальці у формі метелика і робити по собі легкі 

постукування, при цих діях повільно, глибоко дихати). 

Добрі слова. Знайти те, що найкраще є у кривдника (що вам найбільше 

подобається) чи в собі та від щирого серця озвучити, або проговорювати це 

мовчки. 

Чистий розум (розуміння того, що агресія не бажана для самого себе) і 

самоаналіз із формування фокусу контролю (я контролюю: свої дії, слова, 

рішення, своє ставлення до себе та до інших, дотримання правил, як я дбаю 

про себе, кількість прикладених мною зусиль; я не можу контролювати: події 

в минулому, погоду, що кажуть, думають, вибирають, відчувають оточуючі). 

Отже, агресивна поведінка підлітків – це руйнівний поведінковий акт, що 

суперечить нормам і правилам співіснування в соціумі та перешкоджає 

соціалізації особистості. Слід розуміти, що прояв агресії, яка школить не 

лише оточуючим, а й собі – ознака  низької емоційної саморегуляції, в 

такому випадку важко контролювати себе (підліткам і дорослим) в пориві 

гніву, тому рекомендуємо звернутися до психолога/психотерапевта з метою 

набуття навичок безконфліктного спілкування та регуляції емоційного стану, 

або почати займатися саморозвитком. 

Профілактика, усунення проявів агресивної поведінки серед підлітків 

будуть ефективними при розумінні потреб дорослими і підлітками та 

мотивації до розвитку щодо: навичок керування гнівом та агресії, 

розпізнання та контролю своїх емоцій (думок), навичок емпатійного 

самоспостереження, ефективної комунікації, переключення з негативу на 

позитив, розуміння наслідків агресивних дій, аналізу конфліктних ситуацій, 
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напрацювання стратегій попередження конфліктів, формування навичок 

асертивної поведінки під час взаємодії з іншими та під час конфліктогенної 

ситуації тощо.  
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Оксана Закусило 

 

АРХІТЕКТУРНА ДОСТУПНІСТЬ ЯК ЗАСАДА  

ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

Аналіз науково-методичної літератури та законодавчих документів 

показав, що ще у 1994 році Україна взяла участь у Всесвітній конференції 

щодо освіти осіб з особливими потребами у Саламанці, Іспанія.  У матеріалах 

Саламанкської декларації зазначено, «що інклюзія – це система освітніх 

послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на 

освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання в 

умовах загальноосвітнього закладу. Її слід розуміти, як реформування 

масових шкіл та перепланування навчальних приміщень таким  чином, щоб 

вони відповідали потребам усіх дітей без винятку» [5]. 

У 2020 році наша держава стала учасницею міжнародного проєкту 

«Партнерство Біарріц», яке започатковане лідерами країн Групи семи (G7) – 

Канадою, Францією,Німеччиною, Італією, Японією, Великою Британією та 

США. Зокрема, Україна взяла на себе зобов’язання у забезпеченні 

доступності публічного простору, сприятливого для сімей з дітьми та 

маломобільних груп населення. 

http://medpsyhology.pp.ua/agresia-pidlitkiv
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У межах реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного 

простору в Україні на період до 2030 року, схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366-р, пріоритетними 

завданнями залишаються створення рівних можливостей та вільного доступу 

до освіти, задоволення особливих освітніх потреб усіх учасників освітнього 

процесу, створення інклюзивного освітнього середовища. Це дає підстави 

для подальшого опрацювання проблем у створенні безбар’єрного середовища 

в Україні. 

«Безбар’єрне середовище – це комплекс заходів для забезпечення 

доступності та створення рівних можливостей для осіб з особливостями 

психофізичного розвитку в усіх сферах життя суспільства» – таке визначення 

надає вчена С.Е. Гайдукевич. Науковиця зауважує, що безбар’єрне освітнє 

середовище має бути середовищем, доступним для дітей з інвалідністю, 

забезпечувати доступ до освітніх ресурсів і гарантувати спільний процес 

навчання у звичайних школах [4, с. 22]. 

Модель інклюзивної освіти передбачає відповідну архітектурну адаптацію 

школи, у зв’язку з цим, особливої актуальності набуває вивчення досвіду 

впровадження інклюзивної освіти осіб з особливими освітніми потребами в 

Україні та окреслення наявних проблем, з акцентуванням на питанні 

архітектурної доступності закладів системи освіти. 

Зауважимо, що те, як облаштоване наше середовище, впливає на будь-яку 

сферу нашого життя, робить для нас доступним чи недоступними вільне 

пересування, навчання, працю, відпочинок, дозвілля. Декларування 

впровадження інклюзивної освіти означає створення умов, доступних для 

осіб з інвалідністю. На жаль більшість шкільних будівель (це стосується і 

будівель інших навчальних закладів) не пристосовані зараз до того, щоб у 

них перебували діти (молодь) з різними (важкими) формами інвалідності. 

Термін «безбар’єрне середовище» у більшості випадків вживається при 

згадці про людей з інвалідністю, зокрема з обмеженими фізичними 

можливостями, що використовують інвалідні коляски, але воно полегшує і 

пересування маломобільних груп населення (тимчасово непрацездатні, 

пішоходи з дитячими колясками, вагітні жінки і т.п.). До цієї ж категорії 

належать люди похилого віку і діти, мобільність і координація руху яких 

обмежені внаслідок вікових особливостей. Для них наявність безбар’єрного 

середовища є фактором, що істотно впливає на якість життя. Основний 

принцип, який повинен реалізовуватися при формуванні середовища 

життєдіяльності з урахуванням маломобільних груп населення, максимально 

можлива інтеграція осіб з інвалідністю в усі сфери життя суспільства – 

праця, побут, освіта і дозвілля, проживання, реабілітація. 

Необхідними умовами формування інклюзивного середовища в закладах 

освіти є подолання соціальних та психологічних бар’єрів, впровадження 

педагогіки партнерства, створення універсального дизайну та розумних 

пристосувань у закладах освіти в межах безбар’єрного фізичного простору. 

Крім того, визначено перелік основних елементів забезпечення 

архітектурної доступності та умов для організації інклюзивного навчання в 
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закладі освіти: доступність прилеглої території до будівлі закладу освіти 

(шляхи руху, зона паркування транспорту); безбар'єрний вхід (входи, виходи, 

сходи, пандуси); безперешкодний рух у приміщеннях (коридори, ліфти, 

підйомники, позначення, піктограми) доступність до дверних і відкритих 

прорізів; пристосування приміщень (шляхів руху, загальних і санітарних 

приміщень, рекреаційних зон). 

Особливостями архітектурної доступності (дизайну) закладу освіти є 

використання можливостей середовища для оптимального задоволення 

освітніх та дозвіллєвих потреб дитини чи молодої людини з обмеженими 

функціональними можливостями [1, с.105]. 

Отже, надання зазначеній проблемі ширшої уваги серед громадськості, 

систематичний моніторинг та контроль приміщень освітніх закладів щодо 

придатності для навчання в них дітей, молоді, загалом, осіб з особливими 

освітніми потребами, сприятиме соціальній адаптації кожного здобувача 

освіти у суспільстві та дозволить мінімізувати проблему доступності 

отримання відповідної освіти кожною особою з інвалідністю у нашій країні. 
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РОЗДІЛ ІХ 

Особливості міжкультурної комунікації 

 

УДК 7.038.532:656.835 

Тетяна Жалко 

 

ПОШТОВА МАРКА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ МЕДІАРЕКЛАМИ: 

ІНСТРУМЕНТИ ВПЛИВУ  

Віддавна стверджують, що реклама – рушій прогресу. На сьогодні 

будь-які процеси історичного, соціального, економічного чи політичного 

характеру супроводжуються рекламою (рекламними роликами, слоганами, 

повідомленнями). Інформація, подана у рекламі, завжди переслідуває певну 

мету, але найголовніша її місія – утвердження певної ідеї, думки чи 

переконання.  

У процесі конструювання нового інформаційного поля одну з 

ключових ролей відіграє непомітна поштова марка, яка клеїться на конверт 

та листівку. Поштові марки – найбільш розтиражовані витвори мистецтва, 

що облетіли увесь світ разом із конвертом. Поштову марку вигадали британці 

у 1840 році.  

Реклама на поштових марках з’явилась у 80-х роках XIX століття, 

коли винахідливі підприємці зрозуміли, що велика яскрава картинка з 

зубчиками, наліплена на конверті, обов’язково приверне увагу отримувача 

листа. 

Розквіт випуску рекламних марок припав на початок XX століття і 

тривав до 1914 року, до початку Першої світової війни. Тільки німецькі 

компанії за цей відносно невеликий часовий проміжок випустили більш ніж 

50 тисяч рекламних марок. Лідером за випуском рекламних марок серед 

брендів була компанія Abadie – відомий тоді виробник цигарок [2].  

Якщо проаналізувати праці дослідників та науковців (В. Бехтір, 

І. Гонцарюк, Д. Рипела, В. Фурман, С. Орєхова) можемо стверджувати, що 

непомітні марки відігравали і продовжують відігравати в сучасному 

медійному просторі одне з ключових місць. Саме марки стали тими малими 

носіями інформації, які «працювали» на передачу «потрібної» інформації.  

Сьогодні поштова марка виконує не тільки комунікаційну 

(першочергову) та колекційну функції, яки розвинулись у 40-х та 60-х роках 

ХІХ ст., а й монетарну, атрибутивну, рекламно-інформаційну, 

культурологічну. А відтак, вона виступає об’єктом наукових досліджень 

істориків, мистецтвознавців, культурологів, що свідчить про 

багатовекторність у науковому дискурсі [1].  

Уперше власні поштові марки в Україні з’явилися у 1918 році при 

Українській народній республіці. Творцями сюжетів цих мініатюр були 

видатні графіки Георгій Нарбут та Антін Середа. Що цікаво: на підставі 

закону Центральної Ради від 18 квітня 1918 року замість зниклих із обігу 

розмінних монет були випущені марки-гроші з номіналом від 10 до 50 
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«шагів». Першу серію, названу «шагівковою», друкували на тонкому картоні 

з написом на звороті «Ходять нарівні з дзвінкою монетою» [5]. 

Маркам незалежної України лише 30 років. Перші з моменту 

проголошення незалежності поштові марки були введені в обіг 1 березня 

1992 року – це була поштова марка, присвячена 500-річчю українського 

козацтва, та марка до 100-ї річниці першого поселення українців у Канаді. 

Кожну українську поштову марку можна вважати рекламою нашої 

країни у світі. На поштових марках Укрпошта популяризує історію і 

культуру України, спортивні здобутки, промисловий потенціал, відомих 

особистостей, які прославили нашу державу. На українських поштових 

марках можна знайти практично все, що пов’язано з нашою країною: 

український борщ, вишиванки, вітражі старого Львова, сучасні кіно- і 

мультфільми, жінок у жанрі «ню» у виконанні українських митців, 

український народний одяг, туристичні пам’ятки регіонів України тощо.  

Марки, що рекламують державну політику, політичні ініціативи чи 

програми можна назвати як рекламними, так і агітаційними або 

пропагандистськими. Межа тут дуже тонка, часто майже непомітна, як і 

взагалі між рекламою та пропагандою. Такі марки найчастіше випускаються 

під час воєнних дій, коли є потреба в більш активній агітації населення. 

Серед останніх актуальних випусків можна виокремити:  

 марковий аркуш «Збройні Сили України. Сухопутні війська». Він 

демонструє як змінюється зовнішній вигляд української армії;  

 серія «Національна військова техніка». У колекцію увійшли 

зображення танка БМ «Оплот», БТР «Дозор-Б» та воїнів АТО. Пізніше 

«Укрпошта» представила марки із БТР-4 та АН-178, «Бронетранспортер 

«Дозор-Б», «Фрегат «Гетьман Сагайдачний».  

 
Поштові марки із серії «Національна військова техніка» 

 

 поштова марка «Слава Україні!» у формі карти, яка, до речі, 

минулого року посіла перше місце за найоригінальніший формат марки у 

міжнародному філателістичному конкурсі у Мадриді.  
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Поштова марка «Слава Україні!» 

 

 поштова марка «Передова» (художник-ілюстратор Нікіта Тітов) 

досить влучно рекламує нещодавнє сьогодення – поєднання обличчя 

сучасних захисників України й медиків.Одні боронять країну від вірусу 

«руського міра» на Сході держави, інші – від пандемії, яку спричинив Covid-

19.  

 
Поштова марка «Передова» 

 

З точки зору впливу на реципієнта, однією із найвпливовіших є 

поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді ...!», введена в обіг в умовах 

воєнного стану. Автор ескізу – український художник Борис Грох. Вислів, 

узятий як титульна назва, – це фраза, виголошена українським морським 

піхотинцем у відповідь на пропозицію російського військового корабля 

здатися під час атаки острова Зміїний в перший день вторгнення Росії в 

Україну, 24 лютого 2022 року. Після цього вислів став одним із символів 

боротьби України з російськими окупантами, символом спротиву і непокори 

українського народу. 
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Поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді ...!» 

 

Ця поштова марка була випущена у двох номіналах (для відправки 

Україною та за кордон) і мала низьку вартість (22 і 24 гривні відповідно), за 

рахунок чого отримали значну популярність і широкий ареал 

розповсюдження. Тираж сягав один мільйон штук. Марки не залишилися 

непоміченими серед усієї світової спільноти, що відіграє не останню роль в 

конструюванні образу національних територій сучасної України. 

На продовження випуску марок з уже легендарною фразою 

українських прикордонників Укрпошта випустить у продаж 23 травня 2022 

року другу серію – «Русскій воєнний корабль … ВСЬО», але вже без корабля. 

Новий випуск включатиме марки з подвигом Збройних сил України, які 

потопили 14 квітня 2022 року російський крейсер «Москва», та купони, на 

яких відтворено зображення першої марки з кораблем. 

 
Поштова марка «Русскій воєнний корабль … ВСЬО» 

 

Другу серію марок створили у двох номіналах: 1. «Русскій воєнний 

корабль … ВСЬО! Смерть ворогам!» F для відправлень Україною; 
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2. «Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Слава нації!» W для міжнародних 

відправлень. 

Загальний тираж становить 5 мільйонів примірників з внутрішнім та 

міжнародним номіналами. Вартість аркуша (3 марки та 3 купони) 

становитиме 69 грн та $4,5 відповідно [3]. 

Можемо стверджувати, що саме такі серії поштових марок чітко 

означили вектор, який намагається якомога точніше сформувати сучасна 

влада –  пропаганда сильного, мужнього, національно свідомого воїна-

захисника і вільного життєвого простору для українців. 

У контексті заявленої теми варто згадати ескіз поштової марки 

«УКРАЇНСЬКА МРІЯ», створений Софією Кравчук з м. Любомль 

Волинської області. Дівчинка зобразила найбільший у світі літак, який 

захопив її незвичною назвою – «Мрія».  

24 лютого росіяни обстріляли аеропорт міста Гостомель і разом з 

ним знищили «Мрію». Проте загарбникам не зрозуміти, що вони можуть 

зруйнувати літак, але точно не можуть знищити українську мрію.  

 
Поштова марка «УКРАЇНСЬКА МРІЯ» 

 

Саме ця робота нашої землячки стала призером Всеукраїнського 

конкурсу малюнків та фотографій «Що для мене Україна?», який відбувся 

2021 року в рамках відзначення 30-річчя Незалежності України. У конкурсі 

взяли участь 6 134 учасники, від яких організатори отримали 10 276 робіт. 

Конкурсантами стали не лише жителі України, а й представники Австралії, 

Ізраїлю, Норвегії, Італії, Румунії, Кіпру, Португалії, Канади, Нідерландів і 

Туреччини [4].  

Уже у червні 2022 року це зображення можна буде побачити на 

конвертах і відправленнях. «І поки українські авіаконструктори 

працюватимуть над створенням нового літака, «УКРАЇНСЬКА МРІЯ» 
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літатиме в різні куточки України і світу на листівках і поштових конвертах», 

– так генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський прокоментував 

вибір цієї поштової марки. 

Отже, поштова марка – це інструмент й ефективний засіб передачі 

візуальної інформації. Ефективність її дії полягає у створенні вдалої 

рекламно-інформаційної концепції, що забезпечує результативне сприйняття. 
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НАЗИВАННЯ ДІТЕЙ УКРАЇНЦЯМИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ 

ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТЕНДЕНЦІЇ 

У статті розглядаються офіційні та неофіційні українські імена, по 

батькові, прізвища. Доведено, що система імен, яка побутує в українського 

народу, формувалася під впливом антропонімічної європейської традиції, 

цьому сприяли соціальні та політичні фактори. 

Ключові слова: соціальний маркер, офіційне і неофіційне ім᾽я, 

антропонімікон, семантика, естетичний фактор, мовна універсалія. 

 

The article considers official and unofficial Ukrainian names,patronymic, 

surname.It is proved that the system of names, which lives in the Ukrainian 

people,formed under the influence of anthroponymic European tradition,this was 

facilitated by social and political factors. 

Keywords: social marker,official and unofficial name,anthroponymicon, 

semantics, aesthetic factor, linguistic universal. 

 

Імена українців формувалися протягом багатьох століть. Цей процес 

продовжується й дотепер. На початку імена мали прозору семантику: 
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Людмила, Мирослав, Святослав, але з прийняттям християнства на зміну їм 

прийшли грецькі Андрій, Галина, Катерина, латинські Валентина, Наталя, 

Сергій та староєврейські Давид, Марія, Натан християнські імена. В 

українському антропоніміконі вони знайшли відображення у структурних 

особливостях імен та характері поіменувань. 

Власне ім᾽я людини є соціальним маркером та супроводжує її 

протягом життя, маючи офіційну і неофіційну форми. Офіційна форма імені 

одна та закріплена в документах, а неофіційних може бути декілька 

одночасно в залежності від середовищ, до яких належить людина. 

Неофіційна форма імені часто виникає в сім᾽ї, оскільки батьки, родичі, няні 

називають дітей лагідними та пестливими іменами. Використання 

демінутивів дозволяєдитині легко сприйняти, запам᾽ятати і відтворити 

звуковий комплекс на етапі формування мовленнєвих навичок: Ага, Вова, 

Ната[9, с. 115–116; 48; 119–120]. 

В українському антропоніміконі причиною появи демінутивів стала 

мода на все французьке, яка розповсюдилася з першої третини XVIII ст. і 

досягла свого розквіту під час правління Катеринп ІІ. Розповсюдженню 

французької мови у дворянському середовищі сприяли французи, які не 

знайшли свого місця після Великої французької революції та втікли до 

Російської імперії. Оскільки однією з характерних рис французької мови є 

повторення складів, то вона була запозичена для утворення скорочених слів: 

Зінаїда – Зізі, Людмила – Люлю, Софія – Фіфі. 

Французька мова в результаті політичного та культурного розквіту 

Франції у добу Просвітництва стала мовою міжнародного спілкування. 

Наслідки французького впливу можна побачити в іспанському 

антропоніміконі: Аngela – Gele; Emilia – Mili; Маriа Victoria – Mari Vivi, Vivi; 

Milagros – Mili; Pilar – Pili [8, с. 141–143]. 

У побуті в європейських країнах люди рідко називають один одного 

офіційними іменами [7, 133]. Родичі і друзі скорочують повні імена до більш 

коротких і вигадують похідні. Редукція імен в мовленні пояснюється законом 

економії мовленнєвих зусиль, при якому учасники комунікації несвідомо 

намагаються звести до мінімуму сили і час, які витрачають на мовлення. 

Відбувається спрощення форм завдяки переходу звуків та звукосполучень до 

більш легких комбінацій, скорочення часу звучання: Лариса, Олена – 

Ляля;Тетяна – Тата [9, с. 150; 169; 184–185]. 

Домашне ім᾽я може стати основним у суспільному житті людини. 

Канадська супермодель Коко Роша з᾽явилася на світ в українсько-

ірландській родині та була записана як Михайлина. Мама дала їй ім᾽я Коко 

від французького дитячого слова сocotte – ‘маленька курочка’ [5]. Подібна 

історія і в американської актриси Жа ЖаГабор, яка народилася у сім᾽ї 

угорських евреїв і була названа на честь актриси Шарі Федак, але, оскільки 

не могла його вимовити, то мама стала називати її Жа Жа [2]. 

В українському антропоніміконі відомі приклади, коли 

демінутативи стають офіційними іменами: Леся від Лариси Косач [9, с. 152] 

або Олесь, Лесь від Олександр [9, с. 84]. 
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Неофіційне ім᾽я може виходити за межі використання у сімейному 

колі, ставати прізвиськом. Цікаві спостереження В. М. Ястребова за 

прізвиськами селян Херсонської губернії у ХІХ ст. На появу неофіційного 

імені впливають зовнішні особливості людини, наприклад, коли «переходить 

прізвисько від дружини до чоловіка під час шлюбу або приходить у дім як 

посаг <…> дружина Коко (має подібний на яйце ніс) – муж Кокич» [11, с. 4–

5]. Прізвисько подружжя виявилося довгочасним, а короткочасним, 

пов᾽язаним із особливостю зовнішнього вигляду, для голови Верховної Ради 

України 2002–2006 рр. В. М. Литвина стало Вáва (дит. вáва – ‘рана’), тому 

що у 2002 р.він потрапил в аварію і ходив на засідання звеликим пластирем 

на лобі. 

Прізвисько може з᾽явитися під час певних обставин: «селянина 

зватиКуку: якось, бажаючи задобритидружину, яка розсердилася на щось, він 

заліз у скриню та закричавкуку!»[11, с. 11]. 

На відміну від офіційного імені, при виборі якого враховують 

значення, закладене в ньому, прізвисько відображає реальні властивості та 

якості людини, які помічені оточуючими. Коли батьки називають дочку 

іменем Лілія (лат. lilium – ‘цветок’), розповсюдженим у багатьох країнах 

світу, то бажають бачити її красивою і жіночною. 

Офіційна назва дитини передбачає ім᾽я та по батькові, оскільки 

забезпечує повноту персональних відомостей. Давня сімейна традиція 

зберіглася у чоловічих антропонімах у білоруській, російській та українській 

мовах, у яких прийнята офіційна форма звернення по імені та побатькові. 

Добре відомі у середовищі білоруської творчої інтелигенції: Васіль Васільевіч 

(Зуёнак, поет і перекладач); Уладзімір Уладзіміравіч (Алоўнікаў, композитор 

і музичний педагог); у середовищі політичної еліти: Станіслаў 

Станіслававіч (Шушкевіч, Голова Верховної Ради Республіки Білорусь у 

1991–1994 рр.). У лінгвістичному світі знають російських та українських 

учених: Иван ИвановичМещанинов,Николай НиколаевичДурново, Віктор 

ВікторовичКоптілов, Павло ПавловичБілецький-Носенко. 

А. П. Коваль вказала на ще одну причину виникнення повторень у 

формулі «ім᾽я – по батькові», яка пов᾽язана з тим, що у дореволюційних 

сирітських притулках хлопчиків записували з такими по батькові, як їх імена. 

Так самовчиняли з дітьми, які народилися поза шлюбом[4, с. 4–5]. 

У багатьох родинах синів прийнято називатиіменем батька в 

продовж декількох поколінь, у результаті складається постійний склад 

антропонімів у родоводі. Так,у родині акторів театруі кіно були Миколай 

МиколайовичЄрьоменко-старшийіМиколай МиколайовичЄрьоменко-

молодший. Заслужений журналіст УкраїниВасилій ВасильйовичГубарець, 

названий на честь батька і діда, не перервав сімейну традицію, даючи синові 

ім᾽я Василь. 

Існування парних чоловічих і жіночих імен дозволяє прослідкувати 

прийом повторення в офіційній номінації жінок. Серед них українки: Віталія 

Віталіївна (Кліментьєва, житомирянка, керівник міжнародних проєктів і 

програм); Євдокія Євдокимівна (Руденко, бабуся екс-президента України 
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П. О. Порошенка); Стефанія Стефанівна (Павлишин, професор, український 

ірадянськиймузикознавець). 

Останнім часом в Україні намітилася тенденція не використовувати 

в офіційних назвах по батькові. Прикладом може слугувати закордонний 

паспорт, у якому не пишеться по батькові. 

Досліджуючи повторення кореневої морфеми в парних як 

чоловічих, так і жіночих іменах від ХVІІІ до ХХ ст., вдалося простежити 

репрезентативність цієї традиції, що пояснюється існуванням архетипу, 

створеним таутонімом – міфологічним ім᾽ям, яке побудоване на повторі 

основи в особистому імені та по батькові: Ворон Воронович, Тарх Тарахович 

[1, 96; 515]. Повторення забезпечує зменшення навантаження на пам᾽ять, 

тому що, згадуючи ім᾽я батька, знають ім᾽я сина, а інколи і дочки. 

До початку ХХ ст. називання дітей відбувалося за церковним 

календарем. Офіційне ім᾽я та прізвище дитини мали лунати гармонійно, тому 

батьки при виборі імені новонародженого звертали увагу на те, як воно 

співвідноситься з прізвищем. 

У другій половині ХХ ст. вибір імені дитини не був таким 

залежним, а піддавався моді, наслідуючи іноземні імена. Запозичення нових 

імен – процес закономірний для будь-якої мови, але перед носіями мови 

постає проблема адаптації. В український антропонімікон на початку     80-

х рр. ХХ ст. прийшло французьке ім᾽яАнжеліка після демонстрації фільмів за 

серією романів Анн та Сержа Галонів про красуню-авантюристку ХVІІ ст. 

«Анжеліка і король» і «Анжеліка – маркіза Ангелів». Однак навряд чи можна 

назвати вдалим сполучення Анжеліка Ковбасенко, оскільки ім᾽я походить від 

латинського angelica – ῾ангельська᾽ [9, с. 120], а прізвище означає ῾син 

ковбасника᾽. 

Прізвище – один из видів антропонима, необхідний для тричленної 

структури найменування людини, яке складається з власного імені, імені 

батька, імені родоводу. В структурі прізвищ можна побачити повторення 

складів, які утворилися від звуконаслідування пташок. Існує велика 

семантична група орнітонімічних прізвищ. Зупинимось переважно на 

безсуфіксальних утвореннях: Вудвуд (Вікторія Василівна, доцент 
Черновицького торгово-економічного институту); Гоголь (Микола 

Васильйович, письменник, літературний критик, публіцист); Тетерев (Віталій 
Анатолійович, білоруський шахматист, гросмейстер). 

Гармонійно сприймаються представники різних мов, у яких імена та 

прізвища побудовані на повторі кореневої морфеми або слова: Ανδρεας 

Παπανδρεου (Андреас Папандреу) – прем᾽єр-міністр Греції у 1981–1989 рр. і 

1993–1996 рр.; Юрій Юрчук – український баритон; Дико Диков – 

болгарський військовий і політик; Іван Іванець– український художник; 

Фёдар Фёдараў – професор, радянський і білоруський фізик-теоретик; Jan 

Janów (Ян Янув) – польський професор, лінгвіст. 

Прізвищаза своєю структурою можуть бути не тільки простими, 

складними, але і складеними (подвійними). Цей тип прізвищз᾽явився при 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD
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Петрі І, якийзобов’язав довже існуючого прізвищадодавати слова, які 

позначають заслуги, місцепроживання. З часом спектр тематики другого 

компонента значно розширився, викликаний, зокрема, бюрократичними 

причинами «на територіїз неоднорідним національним складом і різними 

традиціями записупрізвищ. Наприклад, в одних документах дитину 

записували Сокіл, а в інших – Соколовський; при остаточній фіксації 

прізвища записували два варіантияк єдине ціле: Сокол-Соколовський» [4, 

172]. 

На початку XIX ст.з᾽явилася мода на подвійні прізвища, 

пов᾽язанізпоходженням їх володарів, івона була продовжена у XX ст. Для 

прикладу,прізвище Брешко-Брешковський належало членам старовинного 

дворянського роду, занесеного до VI частини родовідної книги Чернігівської 

губернїї[6, 28]. Його походженнняпов᾽язано з містом Брешіа на півночі Італії. 

М. П. Брешко-Брешковський, поміщик і мировий суддя Черніговської 

губернії,одружився зК. К. Вериго, яказгодом прославила прізвище чоловіка, 

ставши «бабусею російської революції». Не загубитися прізвищу в анналах 

історіїдопоміг їх син письменник, режисер і сценарист М. М. Брешко-

Брешковський. 

У театральномусвіті відоме французько-українське прізвище, носії 

якого, три братиі сестра, виступали на українській сценіна початку ХХ ст.Їх 

прізвище Юра булопов᾽язанезФранцією, оскільки «там є Юрські гори. 

Предкомродувважався наполеонівський солдат, який не повернувся додому й 

осів на Херсонщині» [3]. Старшим братом бувТ. П. Юра, середнім – 

Г. П. Юра – засновник театру в Києві (нині Київський національний театр 

іменіІвана Франка). Молодший брат, щобвідрізнитися від своїх братів, взяв 

псевдонім і ставвідомийяк О. П.Юра-Юрський. Додавання суффикса –скийдо 

простого, не титулованого прізвища виявилося типовим способом його 

«облагороджування» [10, 311]. 

Отже, система імен, що побутує в українського народу, формувалася 

під впливом європейської традиції, цьому сприяли соціальні та політичні 

фактори. 

При виборі імені дитини варто зважати на естетичний фактор, на 

семантичну сполучуваність імені, по-батькові та прізвища. 

У називанні дитини батьки свідомо або несвідомо використовують 

прийом повторення. У поєднаннях ім᾽я та по батькові, ім᾽я та прізвище 

наявність повторень зумовлено інтенцією батьків та залежить від їхнього 

освітнього та культурного рівня. 

В українських іменах повторення словотвірного елемента 

поповнило склад антропонімів; виділило і надало вагу новим одиницям. 

Загальність структури, мотивація, сфера функціонування таких антропонімів 

дозволяє зарахувати їх до мовної універсалії. 
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Олександр Мареєв 

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В 

УКРАЇНІ (18021874 рр.) 

У суспільно-культурному житті України в різний  проміжок часу, 

безсумнівно одне з центральних місць займала православна церква, що 

виконувала різні суспільні функції. Одним із пріоритетних напрямів незмінно 

була культурно-просвітницька місія. Православне духовенство насамперед, 

повсякчас залишалось привілейованим та найосвіченішим станом 

суспільства, з усталеними традиціями в розбудові освіти 10 . Через 

церковнопарафіяльні школи, школи грамоти і недільні школи, нижчі клірики 

вчили грамоті, формували релігійну свідомість, прищеплювали християнські 

                                                             
10Рашин А.Г. Грамотность и народное образование в России в XIX и начале ХХ в. // 

Исторические записки. – М.: АН СССР-Наука, 1951. – Т.37.-С.28-80. 
На Сході у Православній Церкві розрізняють вищих кліриків – 

священнослужителів; і нижчих – церковнослужителів. Вищі клірики одержують благодать 

священства через хіротонію (рукопокладення) у вівтарі. Нижчі клірики ставляться на 

служіння через покладення руки єпископа – хіротесію - поза вівтарем, в храмі. 

https://24smi.org/celebrity/43264-koko-rosha.html
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цінності та морально-етичне виховання для всіх прошарків11. Починаючи з 

XVIIIcт. під ефектом суспільно-політичних трансформацій в Російській 

імперії, централізаторська й русифікаторська внутрішня політика російської 

правлячої еліти стала каталізатором до значного кількісного зменшення та 

погіршення майнового становища церковно парафіяльної-школи та загалом 

декадентства в Наддніпрянській Україні.  

В ХІХ ст. Росія помітно відставала від Західної Європи у сфері 

освіти, грамотності населення. Хоча й освіта була покликана задовольнити 

потреби держави в освічених людях, більшість реформ в розгалуженій 

системі освіти Російської імперії першої та другої половини XIX ст. 

розпочинались через пертурбації, які були викликані змінами в соціально-

економічних відносинах між представниками різних соціальних станів 

населення. Вагому роль в міжконфесійних і суспільних процесах, відігравала 

РПЦ як один з інститутів держави зі своєю матеріальною базою, 

територіально-адміністративною структурою, система управління РПЦ в 

Україні, кадровим потенціалом, сталими традиціями та ідеологічними 

можливостями. Церква створювала один із ґрунтів для  суспільних реформ 

1861  1874 рр. в імперії.  

Розвиток народної освіти на українських землях можна окреслити 

декількома періодами зі своїми  етапами:  

I період 1802  1838 рр.  Російський уряд починає реформування 

освіти, як складової фундаментальних перетворень держави. В 1802 р. було 

утворено Міністерство народної освіти, а на території держави – шість 

шкільних округів (1803 р.), на території України – утворювались два 

шкільних округи: Київський і Харківський (1804 р.) очолюваних опікунами, 

початкові школи в навчальному окрузі призначалися для селян, ремісників, 

небагатих дворян і за змістом поділялися на чоловічі та жіночі12. Починаючи 

з 1804 р. початкові школи отримали назву – парафіяльних шкіл. 13 березня 

1805 року указами Св. Синоду13 на православне духовенство були покладені 

функції по наданню початкової освіти на релігійно-моральних началах 

малограмотному населенню, а єпархіальним архієреям по створенню 
                                                             
11 Петренко І.М. Церковнопарафіяльні школи Лівобережної України в системі 

освітньої 

політики уряду Російської імперії (1884-1917 рр.). – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 

161 с. 
Декадентство (від франц. dеcadence – занепад) умовна назва сукупності явищ пов’язаних із 

занепадом, регресом в будь-якій сфері культурного життя, в тому числі культурно-

просвітницькій. 
12Сборник постановлений по министерству народного просвещения / Россия. М-во 

народ. просвещения.  2-е изд. - СПб. : Тип. В. С. Балашева, 1875-1876. Т. 1 : 

Царствование императора Александра I. 1802-1825 [год].  С. 331 [Електронний ресурс] 

// Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.prlib.ru/item/443030. 
13Державний архів Харківської області (далі ДАХО)Ф.3. Харківська  губернська 

земська управа – Оп.12. – Спр.237. Об учреждении приходских училищ и о преподавании 

в них церковнослужителями (1806 г.). – Арк.1-2. 
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народних училищ, в пріоритетну чергу на територіях України де відсоток 

освіченого, здатного до освітньої-педагогічної діяльності кліру складав 

більшу частину14. З 29 жовтня 1836 р. школи при церквах та монастирях 

активно починають засновувати та розвивати, а кліру за особливим наказом15 

надавались права відкривати школи для навчання селянських дітей 

початковим знанням16.  Через рік, у 1838 р.  починають виникати парафіяльні 

училища, які запроваджувалися й на пряму управлялися Міністерством 

державного майна та селянські школи, відкриті під патронатом 

священнослужителів (із незначним фінансуванням того ж самого 

міністерства). Після польського повстання 1830 – 1831 рр., через ідеологічні 

обмежувальні заходи з боку російського уряду, значна частика шкіл  

занепала17. В 1832 р., у Волинській губернії налічувалося 108 парафіяльних 

шкіл, Подільська губернія мала 61 таку школу, а Київська – 24 (без 

урахування Чигиринського повіту). Початкових шкіл в межах Російської 

імперії. За офіційними даними їх нараховувалось: 1837 р.  100 шкіл, 1838 р. 

 1.50018. 

II період 1838  1860 рр. На українських землях у 1853 р. 

розташовувалось  4.820 шкіл. Всі вони розміщувались на території 

хаотично, без урахувань кількості та потреб в освіті населення по регіонах 

держави. Школи розташовувались  в непристосованих до занять будівлях, 

мала частка яких виділялася світською владою, пошук такої будівлі та 

облаштування лягало на плечі священника й диякона 19 . Не достатнє 

забезпечення шкіл, кадрового складу призвело до незадовільного 

матеріального становища та значного занепаду церковної школи, 

православне духовенство не дивлячись на свої інтереси, не завжди прагнуло 
                                                             
14Сергієнко А. Становище церковно-парафіяльного шкільництва Російської імперії 

в період «великих реформ» Олександра II / А. Сергієнко // Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. - 2010. - Вип. 99. - С. 45-48. 
15Сборник постановлений по министерству народного просвещения / Россия. М-во 

народ. просвещения.  2-е изд.  СПб. : Тип. В. С. Балашева, 1875-1876. Т. 2 : 

Царствование императора Николая I. 1825-1855 [год]. Отделение 1-е : 1825-1839 [год]. - 

1875. - 1576 [Електронний ресурс] // Государственная публичная историческая библиотека 

России. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/8580-t-2-

tsarstvovanie-imperatora-nikolaya-i-1825-1855-god-otdelenie-1-e-1825-1839-god-1875. 
16 ДАХОФ.3. Харківська  губернська земська управа  Оп.105. – Спр.10. О 

приходских училищах и школах (1835 г.).– Арк.1-3, 131. 
17Ткачук А. Римо-католицька парафіяльна школа як структурний елемент системи 

освіти на Правобережній Україні (перша чверть ХІХ ст.) [Електронний ресурс] / Аркадій 

Ткачук // Науковий щорічник «Історія релігій в Україні». Інститут релігієзнавства – філія 

Львівського музею історії. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.religio.org.ua/index.php/religio/article/view/426. 
18 Бричок С. Б. Історія становлення та розвитку церковнопарафіяльних шкіл в 

Україні / С. Б. Бричок. // Історико-педагогічна наука України. – 2005. – С. 288 – 297. 
19 Петренко І.М. Церковнопарафіяльні школи Лівобережної України в системі 

освітньої 

політики уряду Російської імперії (1884-1917 рр.). – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 

161 с. 
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відкривати школи. На українські землі в 1856 – 1859 рр. припадало лише 537 

 650 шкіл, в яких освіту отримувало лише 27.518 учнів (освіту отримувало 

0,5% населення)20. Найбільш катастрофічною ситуація була  на територіях 

Волинської губернії, яка налічувала всього 76 шкіл, 3.558 учнів, що складало 

тільки 0,23% учня на сто чоловік населення21. Парафіяльні школи зберігали 

читання і письмо громадянського друку та початкові поняття із арифметики, 

залишався й релігійно-моральний виховний напрямок в освітніх програмах.  

III період 1861  1874 рр. Російська православна церква залишалась 

потужною суспільною структурою на українських землях. Вона налічувала 

58 єпархій 37.428 церков, 12.392 каплиці і 614 монастирів. Чисельність 

православного духовенства в Російській імперії доходила до 60 тис. осіб, з 

них на українських землях, а це 9 єпархій (Київська, Чернігівська, Волинська, 

Подільська, Таврійська, Катеринославська, Полтавська, Херсонська, 

Харківська), функціонувало 2.600 церков та 121 монастир, а чисельність 

духовенства сягала 21 тис. осіб, з них чорного 2 тис. осіб,  або 20% від 

загальної кількості22.  

Одне з провідних РПЦ місць продовжувала займати організації 

народної освіти, через яку вона впливала на православних мирян, формуючи 

релігійну свідомість, прищеплюючи початкову грамоту, християнські 

цінності, морально-етичне виховання, та де-факто поширювала 

державницьку ідею триєдиного народу. За офіційними статистичними 

даними початкових навчальних закладів, якими завідували нижчі клірики на 

кінець першої половини XIX ст. в Російській імперії нараховувалось 

приблизно 21.420 шкіл23. Всі вони розміщувались на території хаотично, без 

урахувань кількості та потреб в освіті населення по регіонах держави.  

На середину 1861 р. ситуація зі школами в Російській імперії дещо 

покращилась, шкіл нараховувалось 18.590 (1860 р.  7.910), кількість учнів 

залучених до освітнього процесу складало 320.350 (1860 р.  133.700). На 

дев’яти українських єпархіях, з населенням до 24 млн. людей, цей показник 

становив  1.320 початкових шкіл усіх типів, де навчалися 68.130 учнів. 

Варто відмітити регіональні особливості, які стали значним фактором при 

розбудові шкільництва за участі кліру. Наприклад, на лівобережній Україні 

розбудова освіти відбувалася значно швидше. В тій же Київській губернії, ще 

з 1859 р. активізувалось шкільна діяльність та виникали парафіяльні-школи 

за сприяння митрополита Київського та Галицького Ісидора. Продовжував 

наслідувати цю політику й митрополит Арсеній. Важливу роль в регіоні, 

також відігравало меценатство отця Петра Лебединцева. Така політика всіх 

                                                             
20Українська культура: Лекції/ За ред. Д.Антоновича. – К., 1993. – 592 с. 
21 Бричок С. Б. Історія становлення та розвитку церковнопарафіяльних шкіл в 

Україні / С. Б. Бричок. // Історико-педагогічна наука України. – 2005. – С. 288 – 297. 
22Мареєв О. Ю. Роль Російської православної церкви в підготовці та проведені 

селянської реформи на українських землях (кінець 50-x – середина 60-x рр. XIX ст.) / 

Олександр Юрійович Мареєв // Вісник Черкаського університету. – 2019. – С. 45 – 54. 
23Богуславский И. Д. Краткий исторический очерк школы церковно-приходской и 

народные к ней симпатии // Черниговские губернские ведомости. – 1889. – № 20. – С.3. 
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рівнів православного духовенства, дала змогу значно приростити кількість 

шкіл по Київській єпархії  1.206 церковно-парафіяльних шкіл, 23.590 учнів 

(19.015 хлопців  4.573 дівчат).  

Натомість, на Правобережній Україні розвиток освіти проходив 

повільніше, через релігійно-культурні особливості, пов’язані з Римо-

Католицькою Церквою. Частина шкіл були закрита, так як орден єзуїтів, 

колишній фундатор освіти на теренах Речі Посполитої, був розпущений в 

1773 р., а процес становлення шкіл «Едукаційної комісії»  – перерваний. 

Система освіти, що впроваджувалася на цих землях російським урядом, 

запозичила чимало особливостей цієї інституції. Після польського повстання 

1830 – 1831 рр. через ідеологічні обмежувальні заходи з боку російського 

уряду, значна частика шкіл  занепала. На 1861 р. Волинська єпархія 

налічувала майже  1.055 шкіл, Подільська – 1.263 школи24. Варто зазначити, 

що до моменту розгортання нової політики в межах Волинської та 

Подільської губернії на 400 – 450 мешканців, припадало 1 – 2 учні, 0,1 – 0,2 

%25.  В першу чергу розвиток парафіяльного-шкільництва на першому етапі 

був пов’язаний з реформаторською діяльністю нового міністра народної 

освіти, українця за походженням Є. Ковалевського. Він відзначився 

прийняттям «Проекту статуту нижчих і середніх училищ відомства 

Міністерства народної освіти» та став ініціатором створеного «Особливого 

комітету (1861 р.)», який займався впровадженням на загальноросійських 

землях «Плану влаштування сільських елементарних шкіл». За ним 

передбачалася у 1861 р. реорганізація освіти в усіх її ланках, зміни торкалися 

парафіяльної школи, передбачалася поетапне усунення православного 

духівництва від зобов’язань викладати у всіх початкових школах, вчительські 

посади мали надаватися спеціальним учителям, підготовка яких 

проголошувалася пріоритетним завданням26. Вже за нового міністра освіти, 

Є. Путяніна, в кінці 1861 р. на початку 1862 р. на Церкву було покладено 

завідування всіма початковими народними школами. Такий крок призвів до 

посилення впливу Церкви на маси малоосвічених мирян. 

Станом на кінець 1863  початок 1864 рр.  народна освіта 

перебувала під прямим контролем розгалуженої системи інституцій: 

міністерства державних маєтностей, міністерства внутрішніх справ, Св. 

Синоду, міністерства народної освіти. В усіх відомствах Російської імперії, 

окрім духовного, державних і приватних училищ було понад 14.315 (у них 

навчалося приблизно 541.100 учнів), у духовному відомстві 

                                                             
24О церковно-приходских школах в епархии // Волынские епархиальные ведомости 

(далі ВЕВ) – 1862. – Часть официальная. – №13. – С.208  210. 
25 Петренко І. М. Церковнопарафіяльні школи Лівобережної України в системі 

освітньої політики уряду Російської імперії (1884  1917 рр.). – Полтава: РВВ ПУСКУ, 

2008. – 161 с. 
26Степаненко Г. В. Культурно-просвітянська діяльність православного духовенства 

Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Український 

історичний збірник.  2000.  3.  C. 138  148. 
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(церковнопарафіяльні школи) перебувало понад 21.420 шкіл (413.500 учнів). 

З них, на українських землях, знаходилось більше ніж 4 тисячі шкіл (120.000 

учнів)27. До викладання в початковій школі було залучено приблизно 1.500 

священнослужителів: диякони, священники (пресвітери), на яких 

покладалися завдання пов'язані з функціонуванням навчальних закладів. 

Більшість шкіл, які виникали з заохочення православного духовенства в цей 

період, не мали повного матеріального забезпечення для навчального 

процесу, так лише 45% церковних шкіл були забезпечені всім необхідним28.  

Подальший розвиток народної освіти в Російській імперії був 

окреслений та закріплений в «Положеннях про початкові народні училища», 

від 14 червня 1864 року. Уряд зобов’язував опікуватися та розвивати народну 

освіту різні інституційні відомства та стани суспільства: Міністерство 

народної освіти, земства, православне духовенство та приватних осіб. 

Затверджувалися губернські та повітові училищні ради, які переймали на 

себе патронат над початковими народними училищами. Складалися такі ради 

з духовних та світських представників. Усім початковим школам надали 

статус народних училищ, головним завданням окреслено підвищення рівня 

грамотності народних мас й популяризація релігійно-моральних норм. Окрім 

цього були уніфіковані навчально-виховні освітні програми. Для єпархій на 

українських землях православному духовенству рекомендувалося починати 

навчання зі слов’янського буквара видавництва Києво-Печерської лаври, а в 

самих церковно-парафіяльних школах запроваджувати та вчити: читанню по 

слов’янській та громадянській печаті, Закон Божий, арифметику, російську 

історію, російську мову, церковний спів. На основі цих рекомендацій 

вибудовувався навчальний розклад на тиждень для народної школи єпархії. 

Викладання велося на російській мові, регіональні національні особливості 

через імперський російський шовінізм офіційно ігнорувалися 29 . Для 

підтримки розвитку церковно-парафіяльного шкільництва, 2 серпня 1864 р. 

держава почала долучати до матеріального забезпечення шкіл приходські 

опікунства, а в майбутньому, починаючи з 1869 р., виділяти на утримання 

щорічно 30.000 руб. Кошти розподілялися по єпархіях, де була найбільша 

частка шкіл на українських землях, а це Київська, Подільська, Волинська, 

Чернігівська єпархії. Пріоритет фінансування віддавався зразковим та 

найкращим початковим навчальним закладам. За звітами 

                                                             
27 Петренко І. М. Церковнопарафіяльні школи Лівобережної України в системі 

освітньої політики уряду Російської імперії  1917 рр.). – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 

161 с. (1884  
28Отчет о состоянии церковно-приходских школ Подольской епархии за 1884-85 

учебный год // Подольские епархиальные ведомости(далі ПЕВ).  1885.  № 43. 

[Електронний ресурс] // Духовенство Русской-Православной Церкви в ХХ веке. – 2013. – 

Режим доступу до ресурсу: https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/library/material/6932/. 
29 Центральний державний історичний архів України, м.Київ (ЦДІАК України) 

Ф.182. Канцелярія Київського митрополита  Оп.1. – Спр.101. Копия распоряжения 

Синода об учреждении приходских  сельских училищ в казенных имениях (1861 г.). – 8 

Арк. 
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священнослужителів 1869 р. в Київській єпархії лише 815 шкіл з 1.366 були 

забезпечені, в Подільській єпархії лише 310 шкіл повністю відповідали 

своєму призначенню, 233 школи розміщувалися в орендованих у селян хатах, 

а 161 школа займала церковні будинки, 150 шкіл містилися в будинках 

волосних управ30.  

Останніми змінами освітніх перетворень 1864  1874 рр., стали 

трансформації в результаті прийняття 25 травня 1874 р. «Положень про 

початкові народні училища». Всі початкові навчальні заклади 

підпорядковувалися Міністерству народної просвіти, винятком стали народні 

училища, які знаходились в орбіті РПЦ. Хоча, це положення напряму 

окреслювало роль в управлінні над народними школами, воно фактично 

позбавляло Церкву патронату над домашніми школами, де історично 

методика викладання та кадровий склад де-факто залежали від 

православного духовенства.  Фактично, починаючи з 1864 р. по 1874 рр., 

структура початкової народної освіти представляла модель зі шкіл трьох 

ступенів: 1) однокласні училища  нижча линка, школи з трирічним (земські 

та міські) та дворічним терміном навчання (однокласні церковноприходські 

школи); 2) двокласні училища, навчальний курс розподілявся таким чином: 

перший клас в двокласних училищах і однокласній школі був однаковим; 

Другий клас (із дворічним терміном навчання) давав додатковий курс 

початкової освіти; 3) багатокласні училища (повітові та міські училища), в 

яких усі предмети курсу початкової освіти викладалися більшим обсягом. 

Термін навчання у повітових училищах був трирічний, а в міських  

шестирічний31. 

Отже, в силу наростання кризових явищ в суспільстві та спроб 

влади, спрямованих на їх подолання,  православна церква помітно 

активізувала свою соціотворчу діяльність. РПЦ в Україні здійснювала 

народно-освітню місію. Абсолютна більшість дітей отримувала освіту в 

церковно-парафіяльних школах чи школах при монастирях. Освітня 

монополія РПЦ була порушена утворенням мережі земських шкіл після 

реформи 1864 року. Однак, по-перше, майже 20 років потому земські школи 

впроваджувалися здебільшого на Лівобережжі, по-друге, до кінця століття 

держава створювала умови для збереження домінування в Україні церковно-

парафіяльних шкіл, керуючись інтересами подолання сепаратистських 

настроїв у суспільстві. Підсилення останніх пов’язували, зокрема, з 

польськими повстаннями 1830 та 1863  1864 років. У цьому зв’язку 

подальша русифікація українського суспільства була однією з головних місій 

РПЦ в Україні. 
                                                             
30Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного 

вероисповедания Российской империи за 1879 г. [Електронний ресурс] // Президентская 

библиотека имени Б.Н. Ельцина. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.prlib.ru/item/465488. 
31Степаненко Г. Культурно-просвітянська діяльність православного духовенства 

Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Український 

історичний збірник. - 2000. - 3. - C. 138-148 
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