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Шановні колеги! 

Сподіваюсь, що Ви та Ваші рідні у 
безпеці. Наразі, на нашій землі настали 
скрутні часи, однак, ми сильні та обов’язково 
з гідністю подолаємо всіх ворогів. 

Вітаю із виходом матеріалів ХХІ-ої  
міжнародної науково-практичної конференції 
«Сучасні аспекти модернізації науки: стан, 
проблеми, тенденції розвитку» (м. Дебрецен, 
Угорщина). 

Приємно тримати в руках видання, яке є 
джерелом наукової інформації, компетентних 
оцінок і серйозної аналітики. Відрадно, що на 
його сторінках присутня атмосфера 
доброзичливої конкуренції і міжнародного 
дискусійного партнерства.  

Упевнений, що досвід і професіоналізм 
організаційного комітету, співорганізаторів щомісячних наукових заходів 
дозволить їм бути корисними і цікавими для учасників та читацької аудиторії.  

У матеріалах видання наявні наукові доробки з питань 
перспективних напрямів сталого розвитку економіки України як у 
постковідному світовому просторі, так і у повоєнний час; розробки 
рекомендацій щодо формування конкурентоспроможності малих та 
середніх підприємств з урахуванням регіональних особливостей; 
факторами економічної безпеки в умовах посилення загрози дестабілізації 
світового ладу, загалом, й світового господарства, зокрема, що є важливою 
проблемою у ХХІ столітті, яка потребує концептуального осмислення; 
аналізом результативності наукової діяльності через дослідження 
публікаційної активності. 

Бажаю миру, здоров'я, процвітання та нових творчих успіхів. 

З повагою, 
ректор Харківського національного 
педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди,  
доктор педагогічних наук, професор,  
член-кореспондент НАПН України         Бойчук Ю.Д. 
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Дорогі колеги! 
Слава Україні! Героям Слава! 

Я щиро рада, що маю 
можливість сьогодні звернутися зі 
словами привітання і підтримки до 
учасників ХХІ-ої міжнародної науково-
практичної конференції «Сучасні 
аспекти модернізації науки: стан, 
проблеми, тенденції розвитку» 
(м. Дебрецен, Угорщина).  

Попри найскладніші перешкоди, 
наукова спільнота стає ще міцнішою та 
згуртованішою. Сам факт успішної 
публікації видання у час війни свідчить 
сам про себе. 

Багатогранність та актуальність висвітлених питань на 
сторінках матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 
роблять їх цікавими не лише для учасників наукового заходу, а й 
дозволяє отримати практичні відповіді вченим із різних галузей 
науки, керівникам бізнес структур, співробітникам органів 
державного управління. 

Принагідно, зичу перемоги у протидії російській агресії, 
повернення до мирного життя й розбудови Української держави, а, 
також, успіхів і звершень у щоденній науковій діяльності! 

З  повагою, 
директор Видавничої  групи 
 «Наукові перспективи» , кандидат 
 наук з державного управління, доцент, 
Лауреат премії Президента України  
для молодих вчених          
               

   Жукова І.В. 



Матеріали XXI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
       (07 червня 2022 року, у м. Дебрецен (Угорщина), дистанційно)  

22 

СЕКЦІЯ 1. 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, 
САМОВРЯДУВАННЯ І ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

Романенко Є.О. 
 доктор наук з державного управління, професор, 

 Заслужений юрист України, проректор, 
 Національний авіаційний університет, 

м. Київ, Україна 

ВИЩІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СУДИ ОТРИМАЛИ 
ПРАВО  РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Одна з умов належного функціонування правової 
держави - повага до суду. За невиконання цієї вимоги особи 
притягаються до юридичної відповідальності. Втім, і досі 
таких повноважень не мають судді вищих спеціалізованих 
судів, в тому числі - Вищого антикорупційного суду.[1] 

В якості обґрунтування необхідності прийняття 
законопроекту в пояснювальній записці до нього вказується 
на те, що «повага до суду є однією з умов належного 
функціонування правової держави. Положеннями статті 129 
Конституції України встановлено, що за неповагу до суду чи 
судді винні особи притягаються до юридичної 
відповідальності. Відповідно до статті 50 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» прояв неповаги до суду чи 
судді з боку осіб, які є учасниками процесу або присутні в 
судовому засіданні, має наслідком відповідальність, 
установлену законом. 
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Проявами неповаги до суду є: 
- злісне ухилення від явки в суд свідка, потерпілого, 

позивача, відповідача    
- непідкорення зазначених осіб та інших громадян 

розпорядженню головуючого чи порушення порядку під час 
судового засідання,  

- само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну 
зневагу до суду або встановлених у суді правил. 

У разі, якщо буде встановлено, що особа вчинила умисні 
дії, які свідчать про неповагу до суду, вирішується питання 
про притягнення винних осіб до адміністративної 
відповідальності за статтею 185-3 «Прояв неповаги до суду 
або Конституційного Суду України» КУпАП. За загальним 
порядком така справа розглядається суддею-доповідачем зі 
складу суду, що розглядає справу, під час розгляду якої 
вчинено правопорушення. Однак, зміст статей 213 та 221-1 
КУпАП не дає змоги стверджувати, що такі права мають 
судді вищих спеціалізованих судів. 

Судді вищих спеціалізованих судів, у тому числі судді 
Вищого антикорупційного суду, позбавлені можливості за 
наявності прямого обов'язку реагувати на неповагу до суду, 
порушення порядку судового засідання тощо, вирішувати 
питання про притягнення винних осіб до адміністративної 
відповідальності за такі прояви в порядку, встановленому 
КУпАП, оскільки не мають таких повноважень.  

За наявності відповідних підстав питання про 
притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності 
за статтею 185-3 КУпАП підлягало б вирішенню й суддями 
вищих спеціалізованих судів, однак їх повноважень на 
вирішення цих питань КУпАП на сьогодні не передбачає. 
Зокрема, це стосується Вищого антикорупційного суду.  

Так, статтею 213 КУпАП встановлено, що справи про 
адміністративні правопорушення розглядаються районними, 
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районними у місті, міськими чи міськрайонними судами 
(суддями), а у випадках, передбачених цим Кодексом, 
місцевими адміністративними та господарськими судами, 
апеляційними судами, Верховним Судом.  

Статті 221 та 221-1 також не передбачають участі в 
розгляді вищих спеціалізованих судів. 

У зв'язку з цим Вищий антикорупційний суд звернувся 
до Міністерства юстиції України листом від 29 березня 2021 року 
N 03.16-06/12/2021 з проханням внести на розгляд Уряду в 
рамках законодавчої ініціативи відповідні зміни до КУпАП з 
метою вирішення зазначеного питання. Уряд і вніс у 
парламент законопроект, який Верховна Рада прийняла в 
першому читанні 16.11.2021 року. 

Головне науково-юридичне Управління ВР висловило 
зауваження що прийняття законопроекту у пропонованій 
редакції без внесення відповідних змін до Закону України 
«Про Вищий антикорупційний суд» створить небажану 
законодавчу колізію між ст. ст. 213, 221-1 КУпАП (у редакції 
проекту) та ст. 4 Закону України «Про Вищий 
антикорупційний суд», що, у свою чергу, утруднить 
практичне застосування пропонованих у проекті норм. 

На підставі викладеного вважаємо, що для досягнення 
мети законопроекту варто розглянути можливість внесення до 
Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» змін, 
якими до повноважень ВАС буде віднесено розгляд справ про 
адміністративні правопорушення з підстав та у порядку, 
передбачених КУпАП.[2] 

Закон «Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо повноважень вищих 
спеціалізованих судів з розгляду справ про адміністративні 
правопорушення», проект якого зареєстровано під №5490, 
Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в 
цілому на засіданні 25 січня 2022 року 281 голосом "За". 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71895
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Ним передбачено надання суддям вищих спеціалізованих 
судів, у тому числі ВАКС, реагувати на неповагу до суду, 
порушення порядку судового засідання. Вони отримують 
повноваження на розгляд таких справ у порядку, встановленому 
для місцевих господарських та адміністративних судів, 
апеляційних судів та Верховного Суду. 

Законом доповнено статті 213 та 221-1 КУпАП 
положеннями, згідно з якими вищі спеціалізовані суди набудуть 
повноважень розглядати справи про адміністративні 
правопорушення, передбачені статтею 185-3 КУпАП, в порядку, 
встановленому для місцевих господарських та адміністративних 
судів, апеляційних судів та Верховного Суду. 

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 
опублікування. 

Порушників можуть притягти до адміністративної 
відповідальності у вигляді штрафу розміром від 850 до 2550 грн. 

Крім того передбачається, що постанова, прийнята за 
результатами розгляду такої справи вищим спеціалізованим 
судом, може бути оскаржена до апеляційної палати вищого 
спеціалізованого суду. 

Таким чином прийняття Закону надало правові підстави 
суддям вищих спеціалізованих судів для притягнення винних осіб 
до адміністративної відповідальності за прояви неповаги до суду, 
сприятиме зміцненню судової незалежності та підвищенню рівня 
поваги до судових органів та судового процесу. 

Список використаних джерел: 

1. Романенко Є.О. Щодо судової реформи в Україні //
Проблеми модернізації України: [зб. наук, пр.] / МАУП. К.: 
МАУП, 2008 - Внп. 11: Матеріали звітної наук.-практ. конф. 
“Теоретичні та прикладні проблеми розвитку громадянського 
суспільства і євроінтеграційннх процесів державного 
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SUSTAINABILITY REPORTING RELEVANT TO 
CORPORATE GOVERNANCE ATTRIBUTES 

RELATE? EMPIRICAL EVIDENCE FROM CHINA 

Researchers around the world have paid close attention to 
corporate governance which form together a big interdisciplinary 
alliance for a long time. Corporate governance affects many areas 
of firms, but the general way is to affect how it fares in a toughly 
competitive environment [1]. The board of directors address and 
decide areas are corporate social responsibility in general are 
sustainability reporting. As a result, the relationship between 
corporate governance structure and corporate social responsibility 
are of paramount importance to determine the strategic progression 
of the firm [2]. 

Over the past decade, various aspects of the composition of 
boards of directors are concentrated by researchers aiming to 
identify the determinants of effective corporate governance. The 
studies have focused on board diversity from multiple 
perspectives, including gender, race, professional background, and 
personal characteristics. As all related to sustainable development 
become forefront, corporate social responsibility oriented towards 
internal governance structures acquire a prominent position in the 
literature. A growing body of literature has been devoted to 
examining the effect of corporate social responsibility disclosure 
on the relationship between companies and their stakeholders. 
Abundance of papers related to this subject, only a few studies 
focus on China. Although they studied CSR disclosure, they were 
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far from the subject as they discussed the link between CSR and 
financial performance, CSR and 'corporate dimensions, corporate 
nationality, management of supply chains and operations in China', 
and whether board attributes predicted the existence of a 
sustainability committee and whether the establishment of a 
sustainability committee promoted sustainability reporting 
behaviour, while the link between corporate governance attributes 
and sustainability reporting behaviour is yet to be studied by 
researchers. 

Thus, although there is a lack of empirical evidence, 
particularly from China, on the impact of sustainability reporting 
behaviours and corporate governance attributes, a considerable 
number of studies have investigated corporate governance and 
CSR reporting in various ways. Furthermore, institutional theory 
suggests caution when comparing the various links between 
phenomena in different institutional settings (countries); this 
means that the relationship between sustainability reporting 
behaviour and corporate governance attributes may vary from 
country to country, and it is therefore worth to study. 

Findings from one jurisdiction may not be appropriate for 
another due to differences in reporting incentives, enforcement 
mechanisms and institutional complementarities. Therefore, this 
paper contributes to the CSR disclosure literature by examining the 
link between sustainability report and corporate governance 
attributes in underexplored Chinese context. Furthermore, this 
study responds to the recent calls by Cuadrado-Ballesteros et al. 
(2017) and Cucari (2019) [3, 4].  
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ДО ПИТАННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ   
НА ПЕРІОД ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ВІЙНИ 

 
 Закупівлі за державні кошти є основним способом 

задоволення потреб у товарах, роботах і послугах органів 
влади, державних підприємств, органів місцевого 
самоврядування, територіальних громад та окремих 
організацій, що уповноважені розпоряджатися державними 
коштами для виконання делегованих їм державою 
повноважень і функцій, і мають статус замовників відповідно 
до законодавства України, а також значно впливають на 
формування попиту на ринку товарів, робіт і послуг. Про це 
свідчать останні звітні дані Мінекономіки України, згідно з 
якими за період від початку роботи електронної системи 
закупівель Prozorro (з квітня 2016 р.) до кінця 2020 року були 
успішно завершені понад 7 млн процедур закупівель з 
очікуваною вартістю 2,776 трлн грн, а протягом 2020 року 
очікувана вартість завершених закупівель становила             
747,9 млрд гривень. [1, с.13, 22] 

Цей важливий інститут держави набуває особливої 
актуальності на період повоєнної відбудови країни, оскільки 
стане практично основним механізмом спрямування 
накопичених фінансових ресурсів на відновлення 
постраждалих галузей економіки, виробничої і соціальної 
інфраструктури, відбудову і розвиток регіонів та міст, 
зруйнованих під час воєнних дій. До складу таких фінансових 
ресурсів належатимуть кошти державного бюджету, а також 
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переважно кошти, отримані через всі можливі форми 
міжнародної фінансової підтримки у виді безповоротної 
допомоги, пільгових запозичень під урядові гарантії і за 
рахунок ймовірних репарацій. Відтак за ознакою джерел 
походження ці ресурси матимуть статус державних коштів, 
оскільки надходитимуть у цільове розпорядження держави та 
місцевих органів влади на відбудову країни. До них не 
належатимуть приватні та інші іноземні прямі інвестиції, 
можливість яких для відбудови окремих об’єктів 
інфраструктури та міст задекларована багатьма державами і 
окремими регіонами Європи. Використання залучених на 
відбудову коштів має відбуватися на основі визначених 
законом принципів і процедур публічних закупівель.  

На сьогодні в Україні, на час особливого періоду, що 
визначається тривалістю воєнного стану, діють виняткові 
умови застосування процедур публічних закупівель. Так, 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. 
№169 встановлено, що оборонні та публічні закупівлі товарів, 
робіт і послуг здійснюються без застосування процедур 
закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами 
України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі» [2]. 
При цьому замовники мають дотримуватися принципів 
здійснення публічних закупівель, а державні замовники у 
сфері оборони повинні дотримуватися таких принципів 
здійснення оборонних закупівель як: своєчасність та 
відповідність прийнятим рішенням щодо захисту національних 
інтересів України, забезпечення потреб безпеки і оборони; 
ефективність використання коштів, результативність. 
Незважаючи на ці вимоги, незастосування конкурентних 
процедур призводить до зниження ефективності витрачених 
державних коштів на закупівлі під час війни, зокрема 
пального та деяких продуктів харчування, внаслідок, перш за 
все, завищення закупівельних цін товарів понад ринкові [3].   
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Слід очікувати, що певні «свободи та винятки» у 
застосуванні конкурентних процедур закупівель на тривалий 
повоєнний період, насамперед щодо стратегічних товарів для 
забезпечення оборони, а також щодо робіт та послуг, можуть 
зберегтися в тій чи іншій формі з огляду на необхідність 
дотримання певних заходів моніторингу використання та 
умов надання коштів на закупівлі з боку країн та організацій – 
фінансових донорів. На цей період може постати проблема 
синхронізації процедур закупівель (в частині їх оперативності, 
зручності та прозорості)  із завданнями відбудови країни, 
визначеними відповідними майбутніми програмними і 
проектними документами, що будуть погоджені з донорами і 
вимагатимуть системного планового підходу до відбудови та 
швидкого, своєчасного і ефективного здійснення закупівель. 
Крім того слід зважати на очікувані умови країн донорів 
стосовно цільового, прозорого і ефективного використання 
наданих ними коштів, а також їх зацікавленість в участі 
резидентів цих країн у виконанні договорів про закупівлю.  

Ймовірно, це потребуватиме певної тимчасової 
трансформації процедур закупівель, насамперед конкурентних, в 
частині скорочення тривалості їх оголошення та проведення, 
запровадження нових спрощених процедур та суттєве 
розширення нецінових критеріїв відбору тендерних пропозицій, а 
також запровадження нового механізму контролю за укладенням і 
виконанням договорів про закупівлю, особливо за 
неконкурентними процедурами, який би кореспондував з також 
новим інститутом посиленої персональної відповідальності 
посадових осіб як замовників, так і інших учасників закупівель, 
що потребуватиме всебічного обґрунтування відповідних 
законодавчих ініціатив та лобіювання їх очікуваного непростого 
проходження в органах влади. 

Наслідки війни в регіонах та містах, що зазнали значних 
руйнувань, можуть, на нашу думку, бути підставою для 
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тимчасового застосування замовниками при закупівлі робіт та 
послуг для потреб таких територій на період їх відбудови 
спрощеної переговорної процедури за умови залучення до 
переговорів не менше трьох учасників, що входять до 
попередньо сформованого (не виключено – за погодженням із 
основними країнами донорами) і рекомендованого урядом 
переліку вітчизняних та іноземних підприємств і організацій, 
які мають бездоганну репутацію, досвід роботи та  необхідні 
ресурси (матеріально-технічні, кадрові, управлінські). Це 
вимагатиме відповідних доповнень до частини другої статті 
40 Закону України «Про публічні закупівлі». 

Водночас, вітчизняні замовники повинні мати право на 
дотримання певної симетрії під час укладення договорів про 
закупівлі з нерезидентами за результатами переговорної 
процедури, а саме в умовах проекту договору про закупівлю, 
насамперед робіт, передбачати певні умови локалізації 
предмета закупівлі в частині залучення місцевої робочої сили, 
виробничих потужностей уцілілих підприємств регіону, 
зокрема будівельної галузі, наявного в них обладнання, 
сировини і матеріалів, що певною мірою сприятиме 
відновленню вітчизняного виробництва та зростанню рівня 
зайнятості. Такі умови локалізації не повинні розглядатися як 
порушення принципів закупівель, визначених законом, 
Угодою про асоціацію України та ЄС чи відповідними 
директивами ЄС у сфері публічних закупівель. Адже в Україні 
на період відбудови триватимуть особливі економічні та 
соціальні обставини, що пов’язані з наслідками війни. За 
таких обставин Україна вправі робити певні винятки у сфері 
публічних закупівель, до яких з розумінням мають ставитися 
наші іноземні партнери, зокрема ЄС. 

Плани закупівель для відбудови і надходжень коштів для 
їх фінансування мають формуватися завчасно, до закінчення 
воєнних дій, та  бути достатньо гнучкими для врахування 
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можливих непередбачуваних подій у післявоєнний час. Крім 
того специфікації товарів і послуг, що плануватимуться до 
закупівлі як необхідні для задоволення потреб держави, 
територіальних громад та об’єднаних територіальних громад, 
теж мають бути визначені завчасно, щоб уникнути низької 
якості як послуг, так і поставлених товарів, що часто 
спостерігається після воєнних конфліктів та стихійних лих. 
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РОЗРОБЦІ СТРАТЕГІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАД 

Досліджуючи рівень ефективності та результативності 
державного регулювання регіонального розвитку, доцільно не 
тільки брати до уваги обсяги виробленого валового 
регіонального/місцевого продукту, а й визначити потенційні 
можливості регіону/громади в збільшенні його виробництва, у 
тому числі на експорт, виявити соціально-економічні 
чинники, що безпосередньо впливають на господарську 
діяльність, а також надати оцінку історико-культурного 
потенціалу, наявних природно-кліматичних, земельних, 
трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, які має 
регіон/громада та перспективи розвитку певної території в 
довгостроковій перспективі (саме те, що відбувається в 
процесі розробки стратегії розвитку певного рівня) [1] 
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Використання методології системного аналізу дозволяє 
впорядкувати це регулювання. Зокрема, обумовити 
принципові елементи дієвого регулювання: наявності 
конкретної цілі управління; моніторингу відхилення від 
цільового стану в будь-який момент часу управління; 
наявності підсистеми регулювання в складі суб'єкта; 
негайного регулюючого впливу у випадку відхилення. З 
іншого боку, системний аналіз дав змогу сформувати цілісне 
уявлення системного механізму стратегічного регулювання 
сталого розвитку регіонів. Однак аналіз нормативного, 
ресурсного та інституційного забезпечення виявив існування 
комплексної проблеми, яка ставить під сумнів досяжності 
стратегічних цілей розвитку регіонів/громад [2].  

Угода про асоціацію «Україна – ЄС» [3] передбачає, що 
до кінця 2025 року Україна повинна максимально наблизити 
своє законодавство до законодавства ЄС та імплементувати у 
вітчизняне законодавство положення близько 350-ти 
директив, регламентів та рішень ЄС.  

Розглядаючи розвиток окремого регіону/громади (далі – 
території) з позицій використання її порівняльних переваг для 
стимулювання такого розвитку, можна сказати, що території 
прискорюють свій розвиток тоді, коли вони використовують 
власні порівняльні переваги перед іншими територіями. Ці 
переваги виявляються як у певних ресурсних перевагах 
(матеріальних або нематеріальних), так і у виробництві 
товарів та послуг, що користуються попитом. Така 
спеціалізація на виробництві товарів та послуг отримала назву 
розумної спеціалізації або SMART-спеціалізації території (від 
«smart» – розумний). Це стає особливо актуальним у контексті 
формування політики регіонального розвитку в Україні та в 
межах реалізації Угоди про асоціацію з Європейським 
Союзом, економічної інтеграції до ринку ЄС та включенням 
України в глобальні ланцюги формування доданої вартості 
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(що може відбуватися тільки за рахунок зростання 
конкурентоздатності держави та регіонів у глобальному 
вимірі) [4].  

Однією із таких змін є впровадження смарт-спеціалізації 
у систему стратегічного планування регіонального розвитку, 
що вже визначено відповідною нормативно-правовою       
базою [5, 6]. Тут смарт-спеціалізація визначається як «підхід, 
що передбачає аргументоване визначення суб’єктами 
регіонального розвитку в рамках регіональної стратегії 
окремих стратегічних цілей та завдань щодо розвитку видів 
економічної діяльності, які мають інноваційний потенціал з 
урахуванням конкурентних переваг регіону та сприяють 
трансформації секторів економіки в більш ефективні, а не 
менше ніж одна стратегічна ціль регіональної стратегії має 
бути визначена на засадах смарт-спеціалізації. Вибір таких 
пріоритетів повинен відбуватися із урахуванням світових 
ринкових та технологічних тенденцій інноваційного розвитку 
та сприяти пошуку тих напрямів економічної діяльності 
регіону, які є конкурентоспроможними на рівні країни та в 
міжнародному масштабі». 

Роблячи з цього висновок, можна сказати, що при 
формуванні та впровадженні державної політики, спрямованої 
на інноваційний розвиток та підвищення конкурентоздатності 
економіки (країни, регіону, територіальної громади чи певної 
сфери бізнесу), нам потрібно використовувати підходи 
планування та стратегування до цього процесу. 

Особливу увагу слід звернути при переході на більш 
низький рівень формування політики – на рівень регіону або 
територіальних громад. У цьому разі підхід до розроблення 
стратегії формування політики повинен відбуватися на основі 
стратегій розвитку територіальних громад чи більш великих 
адміністративно-територіальних одиниць.  

Місцевий економічний розвиток зазвичай здійснюють 
органи місцевого самоврядування. Проте ці органи часто 
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мають офіційні та неофіційні зобов’язання перед районами, які 
межують з містами, унаслідок чого багато сільських та 
приміських територій є сферою їх відповідальності. Відмінність 
між міськими та сільськими (селищними) територіальними 
громади постійно зменшується через взаємопов’язаність надання 
основних послуг, переміщення робочої сили, доступу до ринків 
товарів та послуг. Збільшення кількості таких зв’язків слід 
ураховувати під час розроблення стратегій (програм) місцевого 
економічного розвитку або розвитку певних галузей, що є 
пріоритетними для певної території. 

Саме тому головними цілями стратегування та прогнозування 
економічного розвитку територій на сьогодні повинно стати: 

− підвищення ефективності регулювання;  
− створення загальних сприятливих умов для ведення 

господарської діяльності та підприємництва; 
− інвестування в «м’яку» інфраструктуру (розвиток 

організацій громадянського суспільства або органів 
самоорганізації населення, або, наприклад, стимулювання 
набуття освіти впродовж життя для підвищення якості 
людського капіталу як нематеріального ресурсу); 

− спрямування інвестицій приватного сектора для 
загального блага (соціальне підприємництво) тощо. 

І саме тому засобами реалізації державної регіональної 
політики стають стратегії розвитку конкурентного місцевого 
економічного середовища територій (громад, регіонів) на 
основі їх SMART-спеціалізацій. Ці стратегії, своєю чергою, 
важко собі уявити без взаємозв’язку між їх цілями і баченням 
набору регуляторних впливів, що будуть стимулювати 
використання цих переваг. 
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ЩОДО РОЛІ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У 
СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

Рекреація (фр. rеcrеation, пол. rekreacja − відпочинок, від 
лат. recreatio − відновлення сил) – поновлення, або 
накопичення, духовно-моральної та фізичної складових 
індивіда, що є необхідним для ефективності його 
життєдіяльності; рекреація пов’язана з вільною від 
професійного навантаження зайнятістю, з індивідуальним 
графіком та з метою, що чітко окреслюється як особистісно-
соціальне, комплексне відновлення та відтворення 
персонально-соціального статусу [1]. 

Поява таких термінологічних звичаїв, як нормований 
робочий час, два вихідні дні та обов’язкова відпустка стали 
передумовою для появи нового терміну «рекреація» у США 
(хронологічно – кінець XIX ст.) [2].    

Так, відповідно до позицій фахівців Центру досліджень 
політики національного туризму США, рекреацію доцільно 
ототожнювати з людською активністю, що направлена на 
раціональне відтворення, розпорядження та реалізацію 
приватного простору особи поза межами роботи. Узагальнено, 
американська науково-практична думка співставляє 
рекреаційні процеси із дозвіллям – тобто урізноманітненими 
формами відпочинку. Д. Шиверс не знаходить можливим 
впровадити єдиноначальне трактування рекреації, 
наголошуючи на необхідності її визначення у якості 
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«добровільного використання вільного часу на засадах 
персонального задоволення, перезавантаження, 
психологічного та функціонального відновлення організму 
тощо» [3].  

На моє особисте переконання, рекреація співвідноситься 
з духовно-фізичним, інтелектуально-емоційним та виконавчо-
відновлювальним процесом покращення продуктивності 
окремого індивіда, у перспективно-часовому проміжку, а у 
поствоєнний період значення рекреації для кожного 
громадянина є надзвичайно важливим. Ми повинні 
підготувати необхідну основу для забезпечення якісної 
рекреації на державному рівні у цей період. 

М. Нудельману належить науково-теоретичне 
обґрунтування щодо ролі рекреаційних процесів як засобу 
системного покращення показників персональної 
продуктивності, духовно-організаційного збагачення та 
компенсаторної стійкості організму [3, c. 21].  

Я вважаю, що дане поняття логічніше використовувати в 
якості семантичного до дефініцій релаксу та психоемоційного 
перезавантаження, себто інструменту знешкодження 
спортивно-виробничого вигорання, емоційного вигорання, 
психологічного стресу або перевантаження. Невід’ємними 
складовими даного підвиду соціально-виробничої активності є 
зміна обстановки, знаходження прихованих ресурсів після 
складного робочого тижня, або певних персональних 
труднощів або загальнонаціональних труднощів, стресів та 
вкрай виснажливого існування в цілому із різних джерел 
генералізації, в умовах поствоєнного періоду, коли 
відновлення ресурсу кожної особистості буде ще більш 
важливим, можна навіть розширити це поняття.    

Так, шляхом дослідження наукового доробку Заходу 
можна дійти висновку щодо урізноманітненого та 
неоднорідного розуміння конфлікту визначень «рекреація» та 



Матеріали XXI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
       (07 червня 2022 року, у м. Дебрецен (Угорщина), дистанційно)  

42 

«туризм». Вважаю, що рекреацію можна співвіднести із 
трьома незалежними способами використання приватного 
простору індивіда: це, в першу чергу, туризм та дотичні до 
нього куротно-оздоровче та профілактично-комплексне 
системне оздоровлення, особливо актуальні в поствоєнний 
період.  

Наукові теорії стали поштовхом до розбудови 
засадничо-виробничих підходів контролю та нагляду за 
рекреацією. Зокрема, Д. Шиверсом було виокремлено п’ять 
незалежних системно-рекреаційних концепцій (див. Рис. 1.). 

Перша група включає теоретико-практичні підходи, що 
роз’яснюють причинно-наслідкові зв’язки та загальні 
категорії рекреаційно-дозвільної активності, загалом. У той 
же час, поняття дозвілля та рекреації не є ідентичними за 
змістом. Дозвілля визначається як вільно-приватний час поза 
професійними обов’язками, а рекреація є дотичною до 
комплексного соціально-персонального відновлення та 
пошуку персонального задоволення. Дозвілля виступає 
передумовою, базисом для рекреації, котра є узагальненим та 
системним поняттям. Рекреація, на відміну від дозвілля, не 
містить часових рамок та існує незалежно від хронологічно-
просторових кондицій. Даний процес можна ототожнювати зі 
способом боротьби зі стресовими професійними ситуаціями, 
що стає можливим завдяки вдалому поєднанню процедурно-
відновлювальної активності індивіда [1].  
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Рис. 1. Групи рекреаційних концепцій за Д. Шиверсом 

Друга група сформована на вивченні концепції, що 
ставить  питання генези рекреаційної діяльності та 
особливостей її провадження. Рекреацію розглядають як 
похідну галузь від особистісно-мотиваційного розвитку 
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людської свідомості. Даний теоретичний підхід має своєю 
основою теорію персональної мотивації, де здійснення певних 
процедурних основ відпочинково-оздоровчого процесу 
пов’язане з турботою про власне здоров’я, раціональним 
використанням часу та відстежуванням показників власного 
організму.  

За подібною логікою, робочо-освітянська діяльність не 
може входити до рекреації, адже джерелом їх існування 
доцільно вважати прибутково-прикладну діяльність, що іноді 
доповнюється концептом забезпечення безперебійного 
існування. Мотивація є мінливим елементом рекреаційно-
робітничого конфлікту, виступаючи, одночасно, і внутрішнім, 
і зовнішнім спонукальним інструментарієм. Роботою можна 
вважати стратегічно впорядковану, виважену, енерговитратну 
діяльність, метою котрої є повноцінне виконання окремої 
задачі, що відноситься до прямих обов’язків працівника. В той 
же час, рекреація неодмінно ототожнюється з отриманням 
сатисфакції від процесу відпочинку.  

До третьої групи віднесено розгляд рекреації у якості 
персонального вибору окремого індивіда. Концепція виходить 
із двох засадничих поглядів. Діяльність, що має будь-що 
спільне з рекреацією, пов’язана з активною участю у цьому 
процесі людини через власне бажання, розсудливість та 
вільний вибір. Рекреація заснована на підходах 
добровільності, психологічному розвантаженні та особистій 
мотивації, що є передумовами для переходу до активних, 
показових та високоморальних дій. Останні супроводжуються 
повноцінним осмисленням їх генези та призначення.  

До четвертої групи слід відносити тлумачення рекреації 
у якості соціально-практичної діяльності, що відзначається 
активністю та сприяє відновлювальним процесам організму. 
Фізичні навантаження, водночас, виступають джерелом 
регенеративно-відновлювальних процесів організму та 
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ототожнюються з відчуттям повноцінної сатисфакції та 
персональної гармонії [2].  

П’ята група виділяє рекреаційні процеси як елемент 
чеснот. Відповідно до даного підходу, рекреація повинна 
вирішувати такі питання як: покращення персональної 
поведінки суб’єкта та впливати на відчуття задоволення від 
розважальних процесів, а також відновлення здорового 
балансу таких у відповідності до потреб людського організму.  
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місцеве самоврядування. Національна академія державного 
управління при президентові України. Київ 2017. 273 с.   
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ОСОБЛИВОСТІ ПОЛЬСЬКОЇ МОДЕЛІ 
УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

 
Система управління вищою освітою Польщі пройшла 

суттєву трансформацію із падінням авторитарного 
комуністичного режиму у ПНР із кінця 1980-х рр. Спочатку 
управлінська модель, яка була заснована на принципах 
централізації, бюрократизації, ідеологічного контролю, 
поступово була замінена моделлю державно-громадського 
управління. Вже у середині 2000-х рр. модель державно-
громадського управління вищою освітою, на думку Я. Гречки, 
базувалася як на горизонтальному, так і на вертикальному 
рівні управління. Горизонтальний рівень управління включав 
діяльність громадських та освітніх рад самоврядування, а 
вертикальний – пов’язаний з участю в управлінні державних, 
самоврядних, громадських органів [1, с. 16]. Це, на відмінну 
від попередньої авторитарної моделі управління вищою 
освітою, дало можливість забезпечити її гнучкість та 
ефективність у реагуванні на суспільні потреби. 

Становлення системи управління вищою освітою Польщі 
відбувалося протягом тривалого періоду, а в її основі було три 
основні нормативно-правові акти: Закон про вищу освіту 1990 р. 
(Ustawa  o  szkolnictwie  wyszym), Закон про вищу освіту 2005 р. 
(Ustawa  o  szkolnictwie  wyszym) та Закон про вищу освіту та 
науку 2018 р. (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).     

З прийняттям у 1990 р. Закону про вищу освіту 
розпочалися процеси децентралізації управління вищою 
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освітою. Саме цим Законом було запроваджено ліквідацію 
державної монополії на вищу освіту, диверсифікацію системи 
освіти та автономію вищих навчальних закладів. 
Демократизація в управлінні з’явилася через запровадження 
прозорої системи виборів ректорів вищих навчальних 
закладів, свободу у визначенні освітніх програм, 
виокремлення майнових прав і свобод закладів вищої освіти 
(надання права розпоряджатися об’єктами, що були у 
володінні), зміні системи фінансування (насамперед, через 
можливість залучення коштів грантів) [2, с. 17]. 

Паралельно цим Законом запроваджується нова модель 
управління системою вищої освіти, основними елементами 
якої стали органи державної влади, органи місцевого 
самоврядування та громадськість. Також, нова модель 
управління відбивала особливості територіального устрою 
Польщі. Не зважаючи на те, що країна є унітарною державою, 
у ній була проведена успішна реформа децентралізації, що 
забезпечувала широкі повноваження, певну незалежність та 
юрисдикцію воєводства як територіальної самоврядної 
одиниці. Це своєю чергою забезпечувало поєднання принципу 
взаємозалежності державної та регіональної політики у 
системі управління вищою освітою [2, с. 17]. 

До системи органів управління вищою освітою входять 
за Законом про вищу освіту 1990 р. у Польщі входили:             
1. Міністр вищої освіти (здійснював наглядові функції щодо 
дотримання університетами положень законів, статутів 
університетів; міг зупиняти їх рішення, якщо вони не 
відповідають положенням закону чи їх статуту) (стаття 31).      
2. Головна рада вищої освіти (представницький орган, який 
обирався терміном на три роки та співпрацював з міністром 
вищої освіти та іншими органами державної влади щодо 
політики держави у сфері вищої освіти) (статті 35-37).             
3. Державна акредитаційна комісія (призначалася міністром 
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вищої освіти з-поміж кандидатур, запропонованих Головною 
радою вищої освіти, сенатами університетів, науковими 
асоціаціями, професійними, творчими організаціями та 
організаціями роботодавців) (38-43). 4. Система управління 
університетами, що представлена як одноосібними органами 
(ректор та декани), так і колегіальними органами (сенат, ради 
факультетів) (статті 46-50). 5. Студентське самоврядування 
(приймали рішення про розподіл коштів, що виділялися 
органами університету на студентські цілі та опікувалися 
соціальними, побутовими та культурними потребами 
студентів) і студентські організації (як правило, наукові, 
мистецькі і спортивні, що мали право подавати заяви до 
органів вищого навчального закладу та органів студентського 
самоврядування з питань, що стосувалися навчання та 
функціонування університету) (статті 156-161) [3]. Також 
варто зазначити, що вищі навчальні заклади Польщі за цим 
законом отримали право організовувати свою діяльність на 
принципах свободи наукових досліджень, свободи художньої 
творчості та свободи викладання. Університети діяли на 
підставі статуту, який затверджував Міністр вищої освіти [3]. 
Зазначимо, що Закон про вищу освіту 1990 р. був прийнятий 
на зламі авторитарної епохи та початку побудови 
демократичної держави. Саме тому, на нашу думку, тут з 
одного боку, досить широкі повноваження Міністра вищої 
освіти щодо контролю над діяльністю закладів вищої освіти, з 
іншого – активне залучення до Головної ради вищої освіти, 
Державної акредитаційної комісії представників 
університетів, наукових асоціацій, професійних, творчих 
організацій та організацій роботодавців. 

У 2005 р. був прийнятий новий Закон про вищу освіту. 
За цим законом система управління вищою освітою суттєвих 
змін не зазнала. До її складу входили: 1. Міністр вищої освіти 
(продовжував здійснювати контрольні та наглядові функції 
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щодо діяльності університетів та очолював інформаційну 
систему про вищу освіту). 2. Головна рада з питань науки та 
вищої освіти (як виборний представницький орган науки і 
освіти, що співпрацював з міністром вищої освіти, міністром у 
справах науки, та з іншими органами влади та державного 
управління при визначенні державної політики у сфері освіти 
вищої освіти, науки та інноваційної політики держави). 3. 
Польська акредитаційна комісія (до складу комісії входили 
голова Студентського парламенту Республіки Польща, 
кандидати, які були запропоновані Головною радою з питань 
науки та вищої освіти, Конференцією ректорів академічних 
шкіл Польщі, Конференцією ректорів польських професійно-
технічних училищ, Студентським парламентом Республіки 
Польща, Національним представництвом аспірантів, 
університетськими та національними сенатами, науковими 
об’єднаннями та організації роботодавців). 4. Конференція 
ректорів (могла звертатися до органів державної влади з 
важливих питань, пов’язаних з вищою освітою, наукою і 
культурою, з життєво важливих питань, висловлювати думки 
за власною ініціативою та надавати висновки з питань вищої 
освіти, науки та культури, підтримувати та контролювати 
заходи щодо якості освіти тощо).  5. Колегіальні органи (сенат 
університету (інший колегіальний орган, що діяв замість 
сенату або поряд з ним) та ради, також міг діяти з’їзд) та 
одноосібні органи управління університетом (ректор, керівник 
структурного підрозділу). 6. Органи студентського 
самоврядування (представники університетського 
студентського самоврядування входять до студентського 
парламенту Республіки Польща); студентські організації 
університету [4].  

Систему управління вищою освітою на сучасному етапі 
у Польщі встановлює Закон про вищу освіту та науку (Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce, 2018), який визначає основою 
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системи вищої освіти і науки свободу навчання, художню 
творчість, дослідження та оприлюднення їх результатів та 
автономію університетів [5]. Новий закон фактично повністю 
змінив систему управління вищою освітою. Стаття 9.1 
зафіксувала основу цієї системи – «університет є автономним 
відповідно до умов Закону» [5]. Центральні органи влади та 
місцевого самоврядування можуть приймати рішення щодо 
закладів вищої освіти лише у випадках, передбачених 
законодавчими актами Парламенту [6, с. 110]. Дещо змінилася 
й система університетських органів управління. Статтею 17.1. 
передбачені такі органи (рада університету, ректор і сенат) [5]. 
З аналізу складу, порядку формування, повноважень Ради, 
можемо стверджувати, що фактично система управління 
закладом вищої освіти за законом 2018 р. побудована на 
принципах американської системи управління ЗВО. Фактично 
незмінними залишилися функції студентського самоврядування 
та об’єднань.  

Отже, сучасна система управління вищою освітою 
Польщі складалася з початку 1990-х рр. до кінця 2010-х рр. На 
нашу думку, загалом вона пройшла довгий шлях від чіткої 
моделі державно-громадського управління до моделі широкої 
автономії закладів вищої освіти. 
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ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В 
УКРАЇНІ У СИСТЕМІ КООРДИНАТ 

СИМБІОТИЧНИХ ВІДНОСИН 

З давніх часів людство шукає «панацеї» свого буття та 
розвитку. До таких «панацей» слід віднести «єдність». 
Платон запитував: чи існує щось єдине, у чому необхідно 
брати участь усім громадянам, якщо тільки бути державі?» і сам 
давав відповідь: «єдність» визначається людськими чеснотами 
(мораль), але при цьому він підкреслював: «якщо якась річ 
представляється то чимось одним, то іншим, …, то ця річ буде 
одночасно єдиною і роздільною» [1: с. 434; 2: с. 456]. За 
Аристотелем, по-перше, безперервне від природи єдине 
більшою мірою, ніж безперервне через мистецтво; по-друге, 
єдине означає міру деякої множини; по-третє, загальний закон 
природи … у всьому, що, будучи складено з частин, безперервно 
пов'язаних або роз'єднаних, становить єдине ціле, позначається 
панівний початок і початок підлеглого, по-четверте, сім'ю… 
відрізняє більша єдністю, ніж державу, а одну людину – ніж 
сім'ю, по-п'яте, прагнення зробити державу надмірно єдиною не є 
чимось кращим: сім'я – щось самодостатнє, ніж окрема людина, 
держава – ніж сім'я, а здійснюється держава тоді, коли безліч, 
об'єднана державою в одне ціле, буде самодостатня; і якщо більш 
самодостатній стан кращий, і менший ступінь єдності кращий, 
ніж більший; а слід вимагати відносної, а чи не абсолютної 
єдності сім'ї і держави; коли єдність зайде надто далеко, то 
держава буде знищена, якщо цього навіть і не станеться, 
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вона на шляху до свого знищення стане державою                 
гіршою [3: c. 153, 351; 4: 382, 404, 405, 412].  

Отже, «єдність» поняття особистісне, яке підлягає певній 
мірі (відносна, а не абсолютна). У розвиток вищезгаданого,    
Г. Гегель доводив, що, єдність усього відмінного не 
абстрактна, а конкретна, і що цілісності, як держава, 
перестають існувати руйнацією єдності їхнього поняття та 
реальності [5: с. 115; 6: с. 211]. 

Одразу зазначимо, що поняття «єдність» досить часто 
фігурує у державних актах України. Так, Стаття 132 
Конституції України вказує: Територіальний устрій України 
ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної 
території, поєднання централізації і децентралізації у 
здійсненні державної влади. Стаття 5 Господарського кодексу 
України правовий господарський порядок передбачає на 
основі оптимального поєднання ринкового саморегулювання 
економічних відносин суб'єктів господарювання та 
державного регулювання процесів макроекономічних. Але ж 
стаття 2 даного кодексу учасниками відносин у сфері 
господарювання визнає суб'єктів господарювання, 
споживачів, органи державної влади і місцевого 
самоврядування, громадян, громадські та інші організації. Тим 
самим забезпечення єдності вказаних учасників 
господарських відносин має здійснюватися конкретно на 
горизонтальних і вертикальних рівнях з наступною 
конвергенцією відносних єдностей у загальну систему сфери 
господарювання.   

Людина, як визначив Аристотель, – істота суспільна, 
тобто яка всередині соціуму здійснює спілкування подібних 
один одному осіб з метою досягнення ними якомога кращого 
життя (адже у людей, які беруть участь у спілкуванні, щось 
неодмінно має бути спільним і тотожним незалежно від того, 
чи будуть вони отримувати рівні або нерівні частки); при 
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цьому таке спілкування може здійснюватися у континуумі 
«дружби … ворожнечі», де важливо досліджувати проміжне між 
протилежностями, з яких воно складається, бо будь яка гегемонія 
призводить до загибелі гегемона [4: 379, 603; 3: с. 277].                 
Л. Фон Мізес припускав існування двох видів людської 
співпраці у розрізі типів зв'язків – договірного та 
гегемонічного (командного): у договірному випадку 
відносини між індивідами є симетричними, а у разі 
гегемонічного логічне відношення між класами людей стає 
асиметричним [7: с. 135, 150, 185]. Симетричні відносини, як 
на це вказує Словник Вебстера, це партнерство – договірне та 
рівноправне співробітництво.  

Отже, партнерство – це проміжний стан (суміш «дружби 
… ворожнечі»). О. Уільямсон у аналізі співпраці партнерів у 
справах максимізації загального прибутку протягом терміну 
дії контракту наголошує й на ризиках опортунізму (надання 
неповної або спотвореної інформації, навмисний обман, що 
зумовлює інформаційну асиметрію і суттєво ускладнює 
завдання економічної організації) [8]. Це підтверджують 
факти того, що серед партнерств, які припинили своє 
економічне існування, понад 75% були поглинені одним із 
партнерів [9: с. 150]. І це не дивно, якщо зважити на те, що і 
на мікро-рівні між макроорганізмами існує кілька форм 
симбіотичних відносин: мутуалізм – взаємовигідні відносини 
двох організмів; коменсалізм – обидва організми, не 
приносячи користі, не заподіюють і шкоди один одному; 
паразитизм – один з партнерів по симбіозу шкідливо діє на 
іншого: саме форми паразитизму найбільш поширені у 
природі. 

Біохіміки теж вказують на важливість гармонії лугу і 
кислоти (для різних органів стандарти рН: слина –                 
6,8, шлунковий сік – 1,0, панкреатичний секрет – 7,5-8,0), що 
саме й забезпечує кооперативний і партнерський ефекти у 
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фізіологічних процесах людини [10, с. 14, 22, 95, 345, 357]. 
Отже, аналогічно, доречно буде говорити про те, що 
партнерство є деяким проміжним станом стосунків суб'єктів 
між дружбою і ворожнечею (тобто – їхні вічні інтереси), що 
забезпечує їхнє повноцінне (на фоні конкурентів) 
функціонування та розвиток. 

Привертає увагу й те, що Концепція розвитку цифрової 
економіки та суспільства України на 2018-2020 роки 
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. 
№ 67-р) орієнтована на те, що цифровізація потребує нових 
форм партнерства різних сфер економіки та суспільства, але 
надалі такі форми там обмежені впровадженням державою 
масштабних проектів цифрових трансформацій на базі 
сучасних моделей ДПП. Якщо ми звернемося до відомої праці 
К. Шваба, то у засади 4-ї промислової революції він заклав 
конвергенцію фізичного, цифрового та біологічного світів, на 
заваді якої, на його думку, стали юридичні, нормативні і 
етичні обмеження; пропагуючи посилення процесу ДПП, він 
одночасно визнає те, що дієвість партнерства визначає 
найслабша його ланка [11]. І як тут не згадати закон 
«мінімуму» Ю. Лібіха (врожай знаходиться в простій 
залежності від кількості фактору, що знаходиться у мінімумі, 
а зростає пропорційно кількості цього фактору, доки потреба 
в ньому не буде насичена). 

У сучасній українській реформаційній лексиці одним з 
ключових понять є “державно-приватне партнерство” (ДПП). 
Іменник у даному словосполученні є партнерство. П. Друкер 
підкреслював, що у менеджменті бізнесу 90 % припадає на власне 
менеджмент, і лише 10 % - на бізнес та його специфіку [12: с. 22]. 
Мабуть, це вірно і для ДПП, успіхи і невдачі якого слід 
шукати не стільки відносини державно-приватні, скільки 
партнерські відносини в даному соціумі. 

В радянській лексиці поняття партнерство було 
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відсутнє, а його підміняли такі цінності: колективізм і 
товариська взаємодопомога: людина людині – друг, товариш і 
брат. Зрозуміло, що партнерство не могло існувати у 
ієрархічному суспільстві, яке діє за принципом: «суб`єкт 
(начальник) – об`єкт (підлеглий)».  

Синонімами поняття “партнер” є співвласник, товариш, 
учасник тощо. Між усіма потенційними комбінаціями 
партнерами існує певний зв`язок, який має власну специфіку 
внутрішню специфіку для кожного виду партнерства. Але 
важливо відрізняти партнерство первинного рівня “людина-
людина” від партнерств, притаманних юридичним особам 
різного типу (від підприємств до держави). Цивільний кодекс 
України у ст. 24 ввів поняття фізичної особи, тобто людини як 
учасника цивільних відносин, а у ст. 80 ввів поняття 
юридичної особи як організації, при цьому у ст. 91 вказується, 
що юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та 
обов`язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім 
тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. І 
коли застосовуємо поняття партнерство не до людини 
(фізичної особи), а до юридичних осіб, то ми стаємо 
заручниками того, що А. Тойнбі називав “патетичною 
помилкою”, де наділяються духом і життям неживі об`єкти, 
або протилежної – “апатетичної помилки”, згідно з якою з 
живими істотами поступають так, немов би вони неживі 
предмети [13: с. 21]. Наприклад, Дж. Гелбрейт прямо вказує, 
що члени управлінської техноструктури з великих 
американських корпорацій не лише тісно співробітничають зі 
своїми партнерами з державного апарату (тобто з 
держчиновниками) щодо проектування, конструювання і 
виробництва виробів, що цікавлять державу, а й виступають 
як радники при самому визначенні потреб держави [14: с. 556] 
Тобто, тут є “подвійний рахунок”: офіційно фіксується ДПП, а 
неофіційно діє партнерство “державний бюрократ-приватний 
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технократ”. І як тут встановити, яке саме партнерство 
переважає – формальне чи неформальне? 

Прийнята у 1992 р. Конференцією ООН з довкілля і 
розвитку (Ріо-де-Жанейро) Декларація переслідувала мету 
встановлення нового, справедливого глобального 
партнерства шляхом створення нових рівнів співпраці між 
державами, ключовими секторами суспільства і людьми. 
Декларація та програма дій форуму тисячоліття «Ми, народи: 
зміцнення ООН в 21 столітті» (2000 р.) закликає до 
встановлення партнерських стосунків між суспільними 
установами, працівниками освіти, ученими, дослідниками, 
місцевими органами влади, діловими колами, профспілками і 
неурядовими організаціями, налагоджувати тісніші 
партнерські зв'язки, включаючи місцеві органи управління і ті 
сектори, які беруть активну участь в діяльності стосовно 
забезпечення сталого розвитку. Окінавська Хартія 
глобального інформаційного суспільства (Окінава, 2000 р.) 
закликала до приділення особливої уваги «партнерському» 
підходу з боку урядів, міжнародних та неурядових 
організацій, приватного сектора. Декларація Всесвітнього 
саміту з продовольчої безпеки (Рим, 2009 р.) до забезпечення 
Глобального партнерства по сільському господарству та 
продовольчій безпеці.  

Рекомендація Ради ЄС 549 «Про загальні керівні 
принципи економічних політик держав-членів та 
Співтовариства) (2002 р.) вказує на те, що зв'язкам між 
місцевими державними органами та приватними партнерами 
бракує прозорості, а також, що соціальне партнерство є 
наріжним каменем економічної політики. 

В Угоді про асоціацію між Україною і Європейським 
Союзом (2014 р.) партнерство згадується таким чином:         
ст. 379 (сприяння розширенню контактів між приватними 
підприємствами України та ЄС та між цими підприємствами і 
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органами влади України та ЄС); ст. 401 (встановлення 
стратегічного партнерства між державними, приватними та 
суспільними інтересами з метою забезпечення сталого 
розвитку туризму); ст. 420 (посилення можливостей 
соціальних партнерів та сприяння соціальному діалогу); ст. 
421 (залученню усіх причетних сторін (і соціальних партнерів 
та організацій громадянського суспільства) у контексті 
впровадження реформ в Україні та співробітництва між 
Сторонами); ст. 444 (сприяння діалогу та співробітництву між 
учасниками громадянського суспільства); ст. 446 (сприяння 
взаєморозумінню та двосторонньому співробітництву у сфері 
регіональної політики щодо методів формування та реалізації 
регіональних політик, зокрема багаторівневе управління та 
партнерство з особливим наголосом на розвитку відсталих 
територій та співробітництву територій з метою створення 
каналів зв’язку та активізації обміну інформацією між 
національними, регіональними та місцевими органами влади, 
соціально-економічними утвореннями, представниками 
громадянського суспільства); ст. 447 (залучення місцевих та 
регіональних органів влади до транскордонного/регіонального 
співробітництва та відповідних управлінських структур з 
метою посилення співробітництва шляхом створення 
сприятливої законодавчої бази розвитку та забезпечення 
зміцнення ділового партнерства).  

Стратегія економічного та соціального розвитку України 
«Шляхом європейської інтеграції» на 2004-2015 роки (2004 р.) 
була зорієнтована на: підвищення іміджу України як стабільного 
міжнародного партнера; побудову партнерських стосунків з 
провідними країнами світу; удосконалення соціального 
партнерства; реформування структури органів соціального 
партнерства, у т.ч. на галузевому та регіональному рівнях; 
протидію дискримінаційним заходам з боку торговельних 
партнерів; налагодженню торговельно-економічних відносин 
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українських підприємств із колом зарубіжних партнерів; 
побудову стратегії економічного партнерства на спільних 
інтересах, а не лише на залежностях. 

У 2010 р. були прийняті Закони України: 1) «Про ДПП» 
(№ 2404), де ДПП – співробітництво між державою Україна, 
територіальними громадами в особі відповідних державних 
органів та органів місцевого самоврядування (державними 
партнерами) та юридичними особами, крім державних та 
комунальних підприємств, або фізичними особами – 
підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на 
основі договору; 2) «Про соціальний діалог в Україні» (№ 
2862), де соціальний діалог ідентификований як процес 
визначення та зближення позицій, досягнення спільних 
домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами 
соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, 
роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого 
самоврядування, з питань формування та реалізації державної 
соціальної та економічної політики. Проте, Державна 
стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки 
(Постанова Кабінету Міністрів України № 695, 2020 р.) вказує 
на те, що у зміцненні партнерських відносин між регіонами 
немає відчутних змін. Національна економічна стратегія на 
період до 2030 року (постанова Кабінету Міністрів України    
№ 179, 2021 р.) також свідчить про низький рівень залучення 
ДПП і пропонує подвоєння кількості соціальних інновацій 
фругального типу у рамках форм партнерства держави, 
бізнесу, науки, громадянського суспільства. 

Висновки.  
1) розвиток будь-якої держави має будуватися на засадах 

єдності цілей та механізмів їх реалізації конкретно на 
горизонтальних і вертикальних рівнях з конвергенцією відносних 
єдностей у загальну систему сфери господарювання; 

2) трансформація процесів єдності у партнерські форми 
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має враховувати координати симбіотичних відносин, що 
дозволить ідентифікувати і знешкодити ризики паразитизму 
(опортунізм навмисний обман, інформаційну асиметрію); 

3) створення національної системи дієвого партнерства
(з включенням туди горизонтальних і вертикальних форм 
партнерства соціального, ДПП) буде завершене шляхом 
збалансованості її сукупних абстрактних і конкретних начал. 
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СЕКЦІЯ 2. 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ 

Тирінов А.В. 
 кандидат економічних наук, 

доцент кафедри обліку, 
аудиту та оподаткування, 

Державний біотехнологічний університет 
м. Харків, Украіна 

БЮДЖЕТУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ В 
УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

З розвитком ринкової економіки якісне управління 
виробничою діяльністю підприємств всіх форм власності 
дедалі більше залежить від інформаційної підтримки окремих 
підрозділів і служб. Діяльність суб’єктів господарювання 
здійснюється в зовнішньому середовищі, яке постійно 
змінюється, що характерно для вітчизняної економіки.  

Недоліком багатьох економічних служб є відсутність 
документів, які дають кервіництву можливість прогнозувати 
майбутній стан фінансово-господарської діяльності підприємства. 
Високі бізнес-ризики можна знизити за допомогою ефективних 
технологій спостереження, контролю та планування показників та 
результатів економічної діяльності. Тому важливу роль у 
забезпеченні життєздатності підприємства відіграє система 
бюджетування. 

Бюджетування є частиною управлінського обліку і 
застосовується у багатьох сферах управління: у фінансовому 
менеджменті за його допомогою можна заздалегідь 
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сформувати досить зрозуміле уявлення про структуру бізнесу 
підприємства, регулювати обсяг витрат у межах, що 
відповідають загальному  надходженню коштів, визначити, 
коли і на яку суму повинне бути забезпечене фінансування; у 
сфері управління комерційною діяльністю цей метод змушує 
керівників систематично займатися маркетингом для 
розроблення більш точних прогнозів і визначати найбільш 
доцільні й ефективні комерційні заходи у межах, забезпечених 
наявними ресурсними можливостями для їх здійснення; у 
сфері організації загального управління цей метод чітко 
визначає значення і місце кожної функції (комерційної, 
виробничої, фінансової, адміністративної і т. д.), здійснюваної 
в організації, дозволяє забезпечити належну координацію 
діяльності цих служб, орієнтуючи їх на спільну діяльність для 
досягнення затверджених у бюджеті показників; у сфері 
управління витратами цей метод сприяє більш ощадливому 
використанню ресурсів і забезпечує пошук шляхів зниження 
витрат [1]. 

Структурні, фактологічні та правові зміни у всіх галузях 
виробництва, що сталися останніми роками, неминуче 
вимагають наявності програм стратегічного розвитку 
підприємств, що доповнюють бюджетування. Актуальність 
бюджетування для підприємства полягає у тому, що воно дає 
можливість керівництву підприємства передбачати негативні 
наслідки до виникнення. Отже, бюджетування – це особливий 
підхід до ведення фінансово-господарської діяльності 
підприємства, у якому забезпечується сукупна участь всіх 
структурних одиниць субєкта господарювання у створенні та 
прийнятті відповідних планів з урахуванням актуальної й 
правдивої інформації про фінансовий стан. 

Бюджетування є одним із інструментів управлінської 
діяльності, що дозволить підприємству більш ефективно 
отримувати вигоду та керувати фінансовими потоками за 
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допомогою фахового підходу щодо їх використання. 
Бюджетування дозволить швидко та адекватно реагувати на 
зміни зовнішніх і внутрішніх умов та координувати 
економічну діяльність підприємства. 

Таким чином, процес складання бюджету є одним із 
найкращих і досить простих методів «раціоналізації» руху 
фінансових та матеріальних ресурсів підприємства. Це один із 
способів підвищити ефективність коштів, вкладених у 
підприємство. 

На нашу думку, найбільш точним можна вважати, що 
бюджетування є, по-перше, процес формування та прийняття 
планів бюджетів, по-друге – механізм контролю та 
управління, спрямований на забезпечення ефективності 
прийнятих рішень у галузі управління підприємством. 

Мета бюджетування для підприємства полягає у тому, 
що воно є основою: планування та управління на 
підприємстві; оцінки всіх аспектів фінансових активів; 
підвищення ступеня фінансової організованості та 
скоординованості всіх структурних підрозділів підприємства, 
спрямованих на досягнення загальної мети. 

У цьому випадку кожне підприємство може мати свою 
бюджетну мету, яка залежить як від об'єкта фінансового 
планування, так і від фінансової та нефінансової систем. Тому 
на кожному підприємстві бюджетування, як технологія 
управління, може бути спрямоване на вирішення своїх 
власних завдань. 

Застосування правильного методу бюджетування як на 
державному рівні, так і на рівні суб’єктів господарювання, 
забезпечить зростання ефективності управління через 
створення додаткових цінностей і поліпшення якості 
контролю. Сучасні методи бюджетування спрямовані на 
підвищення ступеня гнучкості підприємства за рахунок 
прогнозування наслідків запланованих управлінських рішень, 
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визначення цільових установок і можливості попереднього 
аналізу ймовірних змін як у зовнішньому, так і у внутрішньому 
середовищі, що сприятиме мінімізації ризиків [2]. 

Стратегія впровадження системи бюджетування 
передбачає: розробку та затвердження нормативної бази для 
бюджетування; вибір методів, які будуть використовуватися 
при підготовці бюджетів; призначення та закріплення 
відповідальних осіб для їх складання чи розподілу центрів 
фінансової відповідальності. 

Обов'язковим моментом є той факт, що на кожному 
підприємстві існує гостра необхідність у розробці та 
затвердженні нормативних документів, що регулюватимуть 
процес підготовки бюджету, починаючи зі структури 
фінансової служби та закінчуючи етапами бюджетування. 

При сформованій фінансовій структурі механізм 
бюджетного процесу працює, як правило, у визначеному 
порядку: визначення цілей; збирання інформації про відділи 
для бюджетування; аналіз та узагальнення зібраної 
інформації, складання бюджетів; затвердження бюджетів; 
виконання бюджетів; проведення планово-фактичного 
аналізу; складання звітів про виконання бюджетів; розробка 
рекомендацій щодо бюджетування на майбутні періоди. 

Для впровадження у практику підприємства системи 
бюджетування необхідно виконання низки обов'язкових умов: 

‒ підприємство має мати у своєму розпорядженні 
відповідну методичну та нормативну базу розробки, контролю 
та аналізу всіх видів бюджетів. Управлінський апарат повинен 
мати досить високу кваліфікацію для того, щоб уміти 
складати, контролювати, зробити моніторинг та аналізувати 
всі види бюджетів; 

‒ для складання бюджетів різних рівнів, а також 
контролю та аналізу, необхідно мати у своєму розпорядженні 
відповідну інформацію про діяльність підприємства в цілому 
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та його структурних підрозділів, центрів відповідальності 
(центр витрат). 

‒ бюджетування здійснюється через організаційну 
структуру підприємства та систему управління. Поняття 
організаційної структури підприємства включає кількість і 
функції служби апарату управління щодо розробки, контролю 
та аналізу виконання бюджетів; сукупність структурних 
підрозділів, центрів відповідальності, що є об'єктами 
бюджетування. Структурні підрозділи (центри 
відповідальності) повинні своєчасно отримувати від апарату 
управління бюджети та зміни, що вносяться до них під час 
бюджетного періоду; 

‒ процес розробки, контролю та аналізу виконання 
бюджету передбачає реєстрацію та обробку великих обсягів 
інформації, з використанням автоматизованої системи обліку, 
що підвищує рівень оперативності та якості обліково-
аналітичної роботи, кількість помилок суттєво скорочується. 

За основу побудови на підприємстві бюджетування 
витрат має бути прийнята система нормативного 
калькулювання собівартості продукції, а також продукції, 
робіт та послуг допоміжних виробництв суб’єкта 
господарювання. При запровадженні бюджетування мають 
вирішуватися як методичні проблеми, так і опрацьовуватися 
питання, що регламентують взаємовідносини структурних 
підрозділів між собою та й з апаратом управління 
підприємства. 

Отже, бюджетування забезпечує точне уявлення та 
ймовірність розгляду різних альтернатив для досягнення цілей 
з подальшим оптимальним вибором відповідно до зазначених 
критеріїв. За його підтримки розробляється політика 
ефективного формування підприємства при впливі на нього 
факторів конкуренції та зовнішньої нестабільної обстановки, 
реалізуються функції аналізу та контролю у процесі 
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управління підприємством. Це важливий інструмент 
управління у розробці заходів для досягнення цілей 
підприємства. 
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НАДМІРНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЯК 
ЗАГРОЗА ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВ 

Сучасний етап розвитку економіки відрізняється суттєвим 
уповільненням платіжного обороту, що, своєю чергою, 
призводить до збільшення дебіторської заборгованості. Крім того, 
проблеми з дисципліною своєчасних розрахунків  призводять до 
виникнення сумнівних і безнадійних боргів. Внаслідок цього 
погіршується фінансова безпека підприємств. 

Основним нормативно-правовим документом, який 
регламентує відображення дебіторської заборгованості в 
бухгалтерському обліку є Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку № 10 «Дебіторська заборгованість (далі – П(С)БО 10), який 
визначає її як суму заборгованості дебіторів підприємству на 
певну дату [1]. 

Тягар надмірної дебіторської заборгованості в Україні в 
останні роки значно посилився унаслідок збігу несприятливих 
геополітичних та макроеко- номічних чинників на тлі 
непослідовної фінансової і – особливо – монетарної політики. 
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Надмірна дебіторська заборгованість створює загрози 
стабільності фінансової системи країни, оскільки є її 
слабкорегульованим сегментом [2]. 
 

Таблиця 1  
Показники стану дебіторської заборгованості  

за 2016-2020 рр. 
Показник 2016 2017 2018 2019 2020 
Дебіторська 
заборгованість, 
млн. грн 

3945631 3459248,2 3873247 4072113 4474373 

Частка 
дебіторської 
заборгованості в 
оборотних 
активах, % 

68,35 61,22 61,63 61,32 60,79 

Період 
оборотності 
дебіторської 
заборгованості за 
товари, роботи, 
послуги, дн 

53,8 51,2 44,8 41,2 45,4 

Співвідношення 
дебіторської та 
кредиторської 
заборгованості за 
окремими видами 
економічної 
діяльності, рази 

1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 

 
В Україні упродовж 2016–2020 рр. стан фінансів 

підприємств характеризувався дефіцитом ліквідності. Щодо 
частки дебіторської заборгованості в оборотних активах, то 
спостерігається незначне покращення з 68,35% до 60,79%, але 
все рівно показник має досить високе перевищення норми, що 
призводить до негативних наслідків.  
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В Україні на тлі аномально високої частки дебіторської 
заборгованості в активах терміни погашення дебіторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги також є значно 
тривалішими за умовно «нормальний» рівень [2].  На кінець 
2020 року період дебіторської оборотності становить                
45,4 днів, тобто в порівнянні з 2016 років, можна 
стверджувати про прискорення обороту, що є позитивним 
явищем, а також спостерігається зменшення днів обороту 
заборгованості по всім видам діяльності, зокрема 
промисловість, будівництво, оптова та роздрібна торгівля, 
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 
діяльність.  

Про можливості підприємства розрахуватися з 
кредиторами (постачальниками) за рахунок дебіторів дає 
уявлення співвідношення дебіторської та кредиторської 
заборгованості [3]. Оптимальне значення цього показника 
становить 0,9. Співвідношення дебіторської та кредиторської 
заборгованістю в цілому по економіці складає 1,2 рази, що 
перевищує рекомендовані нормативні значення.  

Не викликає сумнівів, необхідність створення 
спеціальних структурних підрозділів для оперативного 
управління дебіторською заборгованістю. Це дасть змогу: 

- здійснювати поточний контроль за складом та 
структурою дебіторської заборгованості, а також за строками 
її погашення; 

- забезпечувати аналіз причин виникнення 
заборгованостей, а також прорахування їх наслідків;  

- розробляти методику аналізу розрахунків з дебіторами 
та алгоритм її використання;  

- активно використовувати основні форми 
рефінансування, зокрема факторинг, обліку векселів, 
форфейтинг, які допоможуть трансформувати дебіторську 
заборгованість у грошові кошти.  
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Ефективне управління дебіторською заборгованістю є 
запорукою успішного розвитку, стабільності та стійкості 
вітчизняних підприємств в умовах сучасного бізнес-
середовища. 
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ВИКОРИСТАННЯ СКОРИНГУ ФАКТОРІВ 
ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ 

Економічні зміни, що відбуваються останні роки, 
вплинули на розвиток взаємодії цифрового віртуального та 
реального секторів. За даними великих ІТ-компаній впродовж 
декількох років удвічі зріс попит підприємств на сервіси big 
data – обсяги великої та структурованої інформації по 
обраному напряму, за допомогою яких можна точніше 
визначити цільову аудиторію та її потреби, грамотніше 
будувати комунікацію з клієнтами, аналізувати та обирати 
ефективні інструменти для розвитку підприємства. 
Популярність сервісів big data пояснюється відносною 
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простотою та доступністю в обробці великих обсягів 
інформації за невеликі проміжки часу. Але, ця система 
потребує не лише правильного використання, але й 
коректного та надійного захисту даних. Підприємства мають 
розглядати таке програмне забезпечення як актив, що 
потребує захисту, як і будь-які інші активи підприємства.  

Перехід до електронних платежів та покупок сприяє 
зростанню сфери постачання, транспортування, складських 
робіт та, відповідно, послуг підприємств транспорту. Одними 
з основних та популярних сервісів напряму проведення 
аналітики даних за запитом замовника є – фінансовий 
скоринг. Безпосередньо скоринг застосовується для 
проведення оцінювання платоспроможності [1]. Цю систему 
пропонується застосовувати і для оцінювання необхідності 
розвитку діяльності підприємств транспорту. Оцінювати 
можна доволі різні напрями, такі як цільова аудиторія 
споживачів послуг підприємств транспорту, джерела 
надходжень коштів для розвитку діяльності, проблемні 
питання, що виникають в процесі співпраці з 
постачальниками та клієнтами тощо. 

Послідовність при проведенні оцінювання за допомогою 
скорингу наступна: в першу чергу обираються напрями, 
необхідні складові та фактори оцінювання, які керівництво 
підприємства обирає самостійно. Вони заносяться у перший 
стовпчик таблиці. Потім таблиця заповнюється оцінками, 
використовуючи суб’єктивні критерії оцінювання. Шкала 
обирається від 1 до 3 для ускладнення процесу вибору 
серединного значення. Кожний фактор оцінюється окремо. За 
деякими показниками підприємство може додавати коефіцієнт 
впливу, що позначається на загальній підсумковій оцінці. Цей 
коефіцієнт може коливатись в межах від «×2» до «×0,1», тим 
самим збільшуючи чи зменшуючи вплив відповідного 
фактору в залежності від його важливості в даний період 
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розвитку підприємства. Запропонований коефіцієнт 
віральності характеризує поширення інформації серед клієнтів 
про послуги підприємства автосервісу самостійно, тобто через 
уже існуючих клієнтів. Це найпростіший спосіб оцінити 
ефективність та якість послуг, що надаються. Розраховується 
коефіцієнт віральності kv як співвідношення кількості залучених 
(Кз) нових клієнтів та кількості наявних клієнтів (Кн.). 

Для підприємств транспорту коефіцієнт у межах 0,4-0,5 
вважається досить високим і, зазвичай, не перевищує одиниці, 
особливо коли підприємство є новим на ринку транспортних 
послуг [2]. Найкращим є варіант, коли коефіцієнт віральності 
є можливість розрахувати в грошових одиницях, адже 
частково декілька нових клієнтів можуть звертатись за 
дрібними послугами, тобто приносити менший дохід для 
підприємства, аніж один новий клієнт, що обирає великий 
асортимент послуг при обслуговуванні авто. 

Для підприємств транспорту пропонується варіант 
скорингу факторів впливу на розвиток підприємства, що 
наведено у таблиці 1. 

 
Таблиця 1  

Приклад скорингу факторів впливу на розвиток 
діяльності підприємств транспорту 

 Політичні 
фактори  

Соціально-
економічні 

фактори  

Фактори в 
сфері 

персоналу 

Конкурентні 
переваги 

Рейтинг 
підприємства 1 2 1 3 
Рівень інфляції 2 1 1 2 
Очікувані 
прибутки 2 2 3 1 
Очікувані витрати 3 2 3 2 
Коефіцієнт 
віральності 1 3 2 3 
Результат 
скорингу 12 24 18 36 
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Загальний результат скорингу розраховується як добуток 
виставлених оцінок в стовпчиках заповненої таблиці, це може 
бути використано для ранжування обраних факторів. Бали для 
кожного окремого фактору є різними. Це можна пояснити 
умовами роботи кожного підприємства, задоволеністю 
споживачів послуг та наявною конкуренцією.  

В умовах зростаючої взаємозалежності факторів, які 
впливають на розвиток підприємств транспорту, намагання 
знизити влив окремого з них є недостатньо результативним. 
Саме тому, програма управління інформаційними активами 
має спиратись на загальні зусилля та зобов’язання керівництва 
підприємства, повну підтримку персоналу та належну 
компетенцію групи або відділу фінансової аналітики для 
застосування методу скорінгу в оцінюванні та визначення 
напрямів розвитку, щоб забезпечити економічно ефективне 
функціонування, що відповідає потребам підприємства.  
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ІНТЕГРАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ОСНОВНІ СЕГМЕНТИЕКОНОМІКИ 
 

Початок бурхливого розвитку світової індустрії 
збігається з третьою хвилею базових інновацій (80-90-ті роки 
ХХ століття) і пов'язано з освоєнням п'ятої технологічної 
хвилі, головними атрибутами якої стали: домашні комп'ютери, 
інтернет, мобільний зв'язок, що не могло не відбитися на всіх 
сферах людської діяльності, в тому числі і на економіці. 

В умовах динамічного розвитку новітніх технологій 
недостатня увага приділяється питанням пошуку і 
впровадження інновацій. На шляху їх масової реалізації 
виникають перешкоди фінансового, правового та політичного 
характеру. Процеси створення нових інноваційних структур, 
які здатні реалізувати цілком комерційні проекти, мають 
стихійний характер [1, С.29-31]. Вирішення цієї проблеми 
ґрунтується на впровадженні інновацій і формування 
ринкових структур на основі комплексно-пропорційної 
організації сфери економічних відносин, проведення 
узгодженої політики підвищення економічного потенціалу, 
вивченні фінансової спроможності та застосуванні концепцій 
маркетингу в економічній діяльності. 

Впровадження сучасних доступних інноваційних 
технологій, з подальшим раціональним використанням їх у 
практичній діяльності, є пріоритетним завданням сфери 
економіки і представляється нам ідеальним експериментальним 
майданчиком для застосування та адаптації різнопланових 
інноваційних технологій. 
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Сьогодні інноваційні моделі розвитку економіки 
розглядають як сукупність взаємопов'язаних і 
взаємодоповнюючих елементів, головними з яких є: система 
продукування наукових знань й інновацій, система 
комерціалізації наукових знань й інновацій, система 
управління та регулювання інноваційним розвитком. Успіх 
впровадження інноваційної моделі розвитку економічної 
сфери в повному обсязі залежить від гармонійного і 
комплексного взаємозв'язку всіх, перерахованих вище, 
складових моделей. 

Для розуміння рівня використання інноваційних методів, 
прийомів, технологій економічної (фінансової) діяльності 
необхідний моніторинг найбільш популярних і затребуваних 
сфер. Логічним в даному випадку є процедура уніфікації 
наукових досліджень і практичних результатів з питань 
різнобічного застосування інновацій в економічній індустрії, з 
аналізом найбільш перспективних технологій, які вже 
впроваджуються, і окреслити коло проблем, які вимагають 
глибокого наукового вивчення та перспективних кроків 
реалізації. 

Інноваційний процес включає в себе: нововведення; 
інноваційну діяльність; державну інноваційну політику; 
інноваційний потенціал; інноваційну сферу; інноваційну 
інфраструктуру й інноваційні програми [2, с. 13]. 

Для того, щоб врахувати сукупність всіх етапів 
діяльності в період від пошуку нових ідей до їх використання, 
комерціалізації і поширення, слід застосувати поняття 
«інноваційний цикл» (рис.1). 
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Рис. 1. Схема інноваційного циклу [2] 

 
Основними принципами інновацій в економіці є: 
1. Принцип науковості, сутність якого полягає у 

використанні наукових знань і методів для реалізації 
інновацій, відповідних потребам споживача. 

2. Принцип системності. Стратегія інноваційного розвитку 
економіки країни повинна враховувати фактори і умови, 
необхідні для задоволення потреб людини, ресурсні можливості 
регіону (економічні, фінансові, кадрові та ін.), соціальний вплив 
на суспільство та фактори зовнішнього середовища. 

3. Принцип відповідності інновацій потребам 
споживачів. 

4. Принцип позитивного результату полягає в 
запобіганні нерозумного, непродуманого створення і 
впровадження нововведень, які несуть небезпеку як для 
окремо взятої людини, так і суспільства в цілому. 
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5. Принцип іманентності інвестиційних процесів. Для 
проведення необхідних досліджень, розробки та матеріалізації 
інновацій використовуються інвестиційні ресурси, 
ефективність яких визначається ступенем важливості і 
масштабності нововведень. Після закінчення комерційної 
реалізації, кошти повертаються інвестору і надалі знову 
можуть бути інвестовані в інноваційний процес. 

6. Відповідність інноваційної діяльності та її 
результатів рівню розвитку суспільства. Нововведення, які 
для певного суспільства не відповідають конкретному етапу 
розвитку, не будуть користуватися попитом, тому не зможуть 
принести успіху. 

7. Принцип зв'язності. Інноваційний процес закінчується 
появою на ринку товару, який на певному етапі свого 
життєвого циклу повинен викликати потребу (стимулювати 
ідею) для створення наступної інновації та забезпечити 
фінансову підтримку цього процесу. 

8. Принцип безпеки. Будь-яка інновація повинна 
гарантувати безпеку людині і навколишньому середовищу. 
Організація процесу може передбачати ймовірність нанесення 
шкоди, і, як наслідок, заходи щодо усунення негативних впливів. 

Ступінь інноваційного розвитку економіки визначають: 
ринкова кон'юнктура, рівень освіти і кваліфікації кадрів, рівень 
стабільності економіки в регіонах країни. Найбільшого поширення 
в сучасній практиці економічного управління отримали такі види 
інновацій як: продуктові, технологічні, маркетингові, сервісні та 
організаційно-управлінські [3, с.147-155]. 

Розвинена сфера фінансово-економічних послуг є 
ознакою незалежного соціально-економічного рівня країни, 
прогресивної структури господарства. Трансформації, які 
відбулися в світовій економіці протягом останніх десятиліть, 
привнесли суттєві зміни в економічну інфраструктуру й 
України.                
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магістр, викладач, 

Національний університет кораблебудування 
 імені адмірала Макарова 

м. Миколаїв, Україна 

ПРИКЛАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ 
ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЧЕРЕЗ 

НАЛАГОДЖУВАННЯ КООПЕРАЦІЇ З 
БІЗНЕСОМ 

Політичні та економічні пертурбації, необхідність 
технічної та технологічної перебудови виробництва, що 
супроводжують становлення Індустрії 4.0, зумовлюють 
посилення проблеми відповідності фахових компетенцій 
персоналу вимогам бізнесу. Серед дієвих інструментів 
вирішення даної проблеми – запровадження елементів 
дуальної освіти.  

Чинні форм дуальності вищої школи України включають 
участь у проєктах за договорами, укладених ЗВО з 
підприємствами-стейкхолдерами. Попри перешкоди та 
негаразди деякі ЗВО демонструють непоодинокі та яскраві 
приклади впровадження елементів дуальної освіти через 
налагоджування кооперації з бізнесом, що має обопільну 
користь. Згадаємо з цього приводу досвід, накопичений НУК, 
Державним університетом телекомунікацій, Національним 
технічним університетом «Харківський політехнічний 
інститут», Національним Технічним Університетом «КПІ імені 
Ігоря Сікорського», Українською інженерно-педагогічною 
академією, Вінницьким національним технічним 
університетом, Державним університетом інфраструктури та 
технологій, Національним аерокосмічним університетом    
імені М.Є. Жуковського «ХАІ».  
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Серед характерних прикладів такої кооперації 
вважаємо вартою на увагу, зокрема, багаторічну плідну 
співпрацю Миколаївського територіального управління 
(МТУ) ПриватБанк – одного з визнаних лідерів навчання та 
подальшого працевлаштування студентів в Україні – з 
Факультетом економіки моря (ФЕМ) НУК. Узгоджений 
сторонами проєкт, який періодично уточнюється, а при 
необхідності ще й модернізується, побудований на засадах 
дуальності.  

Його академічна частина складається з 10 модулів. 
Зокрема: маркетинг у банках, віддалений банкінг, платіжні 
картки, депозитні вклади та послуги, небанківські послуги, 
продукти для корпоративних клієнтів, менеджмент у 
банках. Вони доповнені практикою (останніми роками вона 
відбувається в онлайн форматі. Зокрема, через карантинні 
обмеження), що містить п’ять завдань, під час розв’язання 
яких студенти здійснюють тренувальні транзакції з метою 
опанування різноманітних методів проведення операцій і 
платежів у сфері надання банківських послуг.  

Оцінка поточних та підсумкових результатів 
здійснюється відповідно до критеріїв Болонської системи. 
За підсумками курсу його активні учасники отримують 
сертифікати, що містять відомості про результати 
навчальної роботи. Їх узагальнення закладається в 
підвалини рейтингу випускників. А вже з нього до 
кадрового резерву фінансово-кредитної установи 
потрапляють лише щонайліпші – ті, хто спромігся 
накопичити 90 та більше балів [1]. 

Не менш притягальним виявився кейс добре відомого 
в Україні та за її межами підприємства «Марін Дизайн 
Інжиніринг Миколаїв» (МДЕМ) [2]. Це – мультисервісна 
інжинірингова компанія, основна діяльність якої – базовий 
та детальний корабельний інжиніринг, а також додаткові 
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цифрові послуги на користь ключового замовника –
 міжнародного альянсу суднобудівних корабелень Damen 
Shipyards Group (Нідерланди). Процес імплойер-брендингу 
та рекрутингу студентів до команди співробітників МДЕМ 
відбито в табл. 1. 

Таблиця 1 
Процес імплойер-брендингу та залучення студентів  
до компанії  «Марін Дизайн Інжиніринг Миколаїв» 

Напрями роботи Заходи 
Активна 
присутність у 
соціальних 
мережах 

Сторінки компанії у популярних серед молоді 
Facebook та Instagram 

Відвідування 
закладів вищої та 
середньої освіти 

Демонстрація відеоматеріалів, презентацій, 
розповсюдження друкованої та сувенірної 
продукції. 
Висвітлення історії, корпоративної культури 
компанії, переваг та успіхів її співробітників на 
висококонкурентному ринку праці. 
Ознайомлення аудиторії з кейсами про проєкти 
компанії, які допомагають кандидатам усвідомити 
особливості роботи та структуру професійних 
навичок, що знадобляться їм. 

Дні відкритих 
дверей 
у компанії 

Пул талантів 

Співбесіда HR-менеджерів зі студентами, які 
зацікавилися можливістю подальшого 
працевлаштування в компанії.  
Визначення підрозділу для перспективного 
працевлаштування згідно з професійним 
спрямуванням студента.  
Зарахування студентів, які успішно пройшли 
інтерв’ю, до кадрового резерву. 

Стажування та 
наставництво 

Організація тимчасової роботи студентів 
впродовж проходження практики під 
керівництвом досвідчених менторів з кола 
менеджменту та провідних фахівців 
інжинірингових й адміністративних підрозділів. 
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Очевидно, що в кожному випадку використані 
стратегії, зміст яких обумовлений специфікою бізнесів: 
розгалуженого та побудованого на інтенсивних 
комунікаціях з клієнтами (щодо ПриватБанку) й 
вузькоспеціалізованого та такого, що передбачає 
застосування специфічного технічного й програмного 
забезпечення (у випадку з МДЕМ). Навіть фізичні потреби 
в співробітниках у них різні: чисельність персоналу МТУ 
ПриватБанк станом на 2020 р. складала 480 осіб, а в MDEM 
на сьогодні – 213 осіб. Про отримані результати формуємо 
враження, аналізуючи інформацію, з табл. 2.  

Таблиця 2 
Наслідки реалізації проєктів з дуальної освіти для 

формування кадрового потенціалу підприємств 

Підприємства 

Чисельність осіб, які 
брали участь у 

дуальних 
проєктах 

отримали 
роботу за часів 

студентства 

отримали роботу 
після випуску з 

ЗВО 
осіб %*** осіб %*** осіб %*** 

МТУ 
ПриватБанк* 

3879 100.0 492 12.7 322 8.3 

MDEM** 36 100,0 15 41,7 21 58,3 
Пояснення: сумарно з початку реалізації програм 

дуальної освіти (* з 2014 р.; ** з 2017); ***частка від 
загальної чисельності студентів, які брали участь у 
програмах дуальної освіти. 

Те, що ми бачимо, надає підстави для низки 
узагальнень:  

по-перше, кількість працевлаштованих студентів 
свідчить про успішний перебіг реалізації проєктів; 

по-друге, технології дуальної освіти, які обирають 
ЗВО, роботодавці та студенти, не можуть бути 
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уніфікованими. Щоразу розробники освітньо-професійної 
програми мають знаходити найкраще з можливих рішень. 
Критерій – відповідність організації навчального процесу 
особливостям майбутньої роботи теперішніх студентів;  

по-третє, відаючи належне ініціативам новаторів 
дуальних технологій, не бачимо підстав називати їх 
діяльність всеосяжною. Так відбуватиметься і надалі без: 

- ініціювання зміни до змісту освіти та графіків
навчального процесу з додаванням до нього виробничої 
компоненти за запитами роботодавців та з огляду на вимоги 
державних стандартів щодо тих чи інших спеціальностей; 

- запровадження блочно-модульної побудови 
навчальних планів освітньо-професійних програм; 

- створення інституціонального підґрунтя для співпраці
ВНЗ із товаровиробниками, позбавлення останніх 
споживацького відношення до джерел формування 
інтелектуального капіталу, які подібно будь-яким іншим 
джерелам корисних ресурсів потребують догляду і піклування; 

- урегулювання фінансових взаємин сторін, які
стосуються виплат заробітних плат (викладачам, коли 
студенти перебувають поза ЗВО, кураторам-
виробничникам, які витрачають час на наставництво) та 
стипендій і зарплат практикантам; 

- психологічного забезпечення кар’єрного консалтингу
абітурієнтів та студентів закладів вищої освіти з метою їх 
професійного самовизначення. 
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ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК 
СТРАТЕГІЧНОГО ПРІОРИТЕТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ЕКОНОМІКИ УГОРЩИНИ 

В останні десятиріччя у національних економіках 
європейських країн все більшого поширення набувають 
мережеві форми партнерських взаємовідносин і кластерний 
підхід до формування інфраструктури. Як встановлено у 
результаті проведених досліджень [1-13], найбільш 
кластеризованими є економіки таких країн Європи, як 
Фінляндія, Нідерланди, Німеччина, Чехія, Литва, Румунія, 
Італія, Польща, Великобританія, Франція тощо. 

Угорщина також має позитивний досвід реалізації 
державної інноваційної та кластерної політики. Система 
інноваційного розвитку включає державні управлінські 
структури у сфері інновацій, фінансові інститути, академічні 
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та приватні наукові установи, великі транснаціональні 
корпорації, що здійснюють НДДКР, власні промислові парки, 
підприємницькі зони та кластери, які керуються у своїй 
діяльності вимогами розвиненої законодавчої бази, 
спрямованої на сприяння розвитку інновацій. 

Законодавчу основу для створення та функціонування 
промислових парків і підприємницьких зон становлять Закон 
«Про розвиток та устрій територій» (1996 р.), Постанова 
Уряду № 185 від 11 грудня 1996 р. «Про порядок набуття 
статусу промислового парку», Постанова Уряду № 189 від 
17 грудня 1996 р. «Про правила створення і функціонування 
підприємницьких зон» тощо. Перелік податкових та інших 
пільг щодо інвестицій у розвиток підприємницьких зон 
міститься у законі «Про податок на суспільство і податок на 
дивіденди» (1996 р.). 

Річний обсяг виробництва у промислових парках країни 
перевищує 25% загальнопромислового виробництва. При 
цьому 67-75% виробленої продукції реалізується на зовнішніх 
ринках. Промислові парки забезпечують до 20% виробництва 
ВВП Угорщини. З кінця 1996 р. у країні було здійснено 
трирічну урядову програму розвитку промислових парків, які 
вже сьогодні стали рушійною силою угорської економіки, 
інструментом «підтягування» відсталих регіонів до загального 
рівня країни. До 30% фінансової підтримки, що виділяється 
для розвитку промислових парків, надходить по лінії 
Євросоюзу. 

Менеджмент промислового парку забезпечує усі 
необхідні послуги керівництву фірм, що знаходяться на його 
території: інформаційно-консультаційні, юридичні, фінансові, 
а також податкове, транспортне і митне обслуговування. Для 
цього було створено належну інноваційну і логістичну 
інфраструктуру як важливої складової національної 
логістичної системи [14; 15; 16]. 



 
  
 

  
Матеріали XXI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
       (07 червня 2022 року, у м. Дебрецен (Угорщина), дистанційно)  

 

 
  88 

З метою залучення вітчизняних та іноземних інвесторів 
до розвитку промислових парків, крім інвестиційних і 
регіональних податкових пільг, а також прискореної 
амортизації, що надаються на загальних підставах, від органів 
місцевого самоврядування можна також отримати: звільнення 
від місцевих податків терміном до 5 років; скорочення плати 
за комунальні послуги або надання за ними розстрочки. 

В Угорщині функціонує 213 промислових парків, які 
фактично охоплюють всю територію країни. На створених у 
межах промислових парків 3200 підприємств, на яких зайнято 
понад 170 тис. осіб, вкладено іноземних інвестицій у розмірі 
3,5 млрд дол. США. 

Для стимулювання розвитку відсталих в економічному 
відношенні територій із високим рівнем безробіття в 
Угорщині намагалися використати і таку форму, як 
підприємницькі зони. Першою та реально діючою 
підприємницькою зоною з 11 зареєстрованих є Захонська 
підприємницька зона. Багато у чому вона все ще має пілотний, 
експериментальний характер, через що їй приділяється 
особлива увага з боку уряду. З метою залучення інвестицій у 
підприємницькі зони угорським законодавством передбачено 
значні податкові інвестиційні та регіональні пільги, 
можливість прискореної амортизації, звільнення від місцевих 
податків. Крім того, інвестори можуть взяти участь у 
конкурсах на отримання підтримки з різних державних або 
громадських фондів розвитку. 

Слід підкреслити, що для забезпечення сталої динаміки 
зростання інноваційної діяльності угорських підприємств 
необхідні надійні джерела фінансування. Для надійного, 
прозорого та рівномірного розподілу фінансових ресурсів 
було створено Дослідницький і технологічний інноваційний 
фонд. Законодавчою базою діяльності Фонду є закон «Про 
Науково-дослідний та інноваційний фонд» (2003 р.). Згідно з 
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цим законопроєктом до фінансових ресурсів формування 
фонду віднесено: бюджетні кошти; інноваційний збір; 
державні дотації, які надано на основі повернення; фінансові 
інструменти. Діяльність Фонду контролює Національне 
управління з досліджень і технологій. За розподіл дотацій 
відповідає Агентство з досліджень, розробок і використання 
результатів досліджень, яке діє під наглядом Національного 
бюро з досліджень і технологій. Після проведення конкурсу з 
переможцем укладається угода про умови використання 
одержаної дотації. 

Відповідно до чинного законодавства, Фонд має 
можливість фінансувати такі напрями:  

діяльність з використання та поширення результатів 
наукових досліджень, включаючи фінансування національних 
науково-дослідних програм і проєктів;  

розвиток інноваційної інфраструктури, включаючи 
сприяння приєднанню до міжнародної мережі наукових 
досліджень, у рамках прийнятих Угорщиною зобов'язань за 
міжнародними договорами;  

розширення взаємовигідної співпраці між науково-
дослідними організаціями, проведення конференцій, 
спеціалізованих виставок, видання літератури;  

стимулювання розвитку регіонального інноваційного 
потенціалу;  

розвиток інноваційних трудових ресурсів, сприяння 
обміну досвідом, професійної інтеграції угорських вчених, які 
прибули з-за кордону. 

Для вирішення пріоритетних з погляду уряду країни 
цілей угорських підприємців об'єднуються у кластерні 
структури, які мають законодавчо затверджену форму 
юридичної особи і, фактично, є горизонтально інтегрованим 
об'єднанням кількох компаній на розв’язання однієї або 
кількох конкретних стратегічних завдань. Главою кластера 
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підприємці обирають одного з директорів, що входить до 
об'єднання компаній, який вирішує організаційні та 
інформаційні завдання на користь усіх учасників. Кластер 
реєструється у Міністерстві національної економіки 
Угорщини та може використовувати у своїй діяльності ресурс 
державного апарату. 

Починаючи з 2000-х років Уряд Угорщини підтримував 
розвиток корпоративного співробітництва та кластерів. Кожні 
5 років національна політика переглядається і на основі 
ґрунтовного дослідження стану та аналізу вносяться 
корективи. На даний час діє Угорська програма кластерного 
розвитку, у рамках якої виділено на пряме фінансування 
(організації управління кластером) 3 млн євро і непряме (для 
учасників кластерів) – 65 млн євро.  

За 2014-2020 рр. із 176 кластерів-стартапів створено       
25 акредитованих крос-секторних кластерів. Як показує    
аналіз [17], кластерні структури в Угорщині здебільшого 
створено у сферах інформаційних технологій і кібербезпеки,  
смарт-спеціалізації, аграрного бізнесу, енергетики, 
будівництва, транспорту і логістики, біотехнологій і 
медицини, деревопереробної промисловості, креативної 
індустрії.  

До ключових завдань підтримки розвитку кластерних 
структур віднесено такі, як підтримка інтернаціоналізації та 
передового досвіду членів кластеру; промоція 
підприємництва, стартапів і масштабування; активізація 
розвитку малого й середнього підприємництва; зміцнення 
структур співробітництва між компаніями або між галузями та 
наукою; Удосконалення управлінських можливостей у 
кластерах; сприяння науково-дослідним розробкам та 
впровадження новітніх технологій; сприяння злиття кластерів, 
щоб мати 10–15 провідних кластерів із сильною міжнародною 
видимістю. 



Матеріали XXI-ої Міжнародної науково-практичної конференції 
         (07 червня 2022 року, у м. Дебрецен (Угорщина), дистанційно) 

91 

Отже, формування державної кластерної політики 
визнано стратегічним пріоритетом забезпечення сталого 
розвитку та підвищення рівня конкурентоспроможності 
національної економіки Угорщини.  

Перспективи подальших досліджень полягають у 
теоретичному узагальненні існуючих підходів до трактування 
понять «кластер», «кластерна політика», «кластеризація 
національної економіки», «кластерний ландшафт», «кластерна 
інфраструктура».  

Список використаних джерел: 

1. Liashenko V., Trushkina N. Cross-border transport and
logistics cluster as an effective form of cooperation between the regions 
of Ukraine and Visegrad Four. Visegrad Group: a form of establishment 
and development of European integration: collective monograph / edited 
by A. Krysovatyy, T. Shengelia; Ivane Javakhishvili Tbilisi State 
University, West Ukrainian National University. Tbilisi: Publishing 
House “Universal”, 2021. P. 265-288. 

2. Trushkina N., Shyposha V. Cluster Initiatives as a
Mechanism for Modernizing the National Economy: Adaptation of 
European Practice. Moderní aspekty vědy: XІV Díl mezinárodní 
kolektivní monografie. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický 
Institut s.r.o., 2021. Str. 590-601.  

3. Liashenko V., Trushkina N. Institutional Principles of
Formation of Cross-border Transport and Logistics Cluster in the 
Conditions of Digital and Sustainable Development. Green, Blue 
& Digital Economy Journal. 2021. Vol. 2. No. 3. P. 90-100. 
https://doi.org/10.30525/2661-5169/2021-3-14. 

4. Trushkina N., Shyposha V. Clustering of the national
economy as an effective tool for the sustainable development of 
European Countries. Three Seas Economic Journal. 2021. Vol. 2. 
No. 4. P. 63-70. https://doi.org/10.30525/ 2661-5150/2021-4-11. 



Матеріали XXI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
       (07 червня 2022 року, у м. Дебрецен (Угорщина), дистанційно)  

92 

5. Трушкіна Н. В., Шипоша В. А. Особливості кластерної
політики Німеччини. Science and Society: Abstracts of the 25th 
International Scientific and Practical Conference (Germany, Berlin, 
November 1-2, 2021). Berlin: Littera Verlag, 2021. P. 110-116. 

6. Трушкіна Н. В., Шипоша В. А. Кластеризація
національної економіки: досвід Нідерландів. Сучасні аспекти 
модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: 
матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. (Нідерланди, 
м. Роттердам, 7 листопада 2021 р.) / за ред. Є.О. Романенка, 
І.В. Жукової. Київ: ГО «ВАДНД», 2021. С. 126-130. 

7. Трушкіна Н.В., Шипоша В.А. Кластерні ініціативи як
інструмент модернізації національної економіки: досвід 
Фінляндії. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, 
тенденції розвитку: матеріали XVI Міжнар. наук.-практ. конф. 
(Фінляндія, м. Тампере, 7 грудня 2021 р.) / за ред. Є.О. Романенка, 
І.В. Жукової. Київ: ГО «ВАДНД», 2021. С. 147-151. 

8. Трушкіна Н., Шипоша В. Кластерні ініціативи у
національній економіці Литви: тенденції розвитку та 
проблеми реалізації. Interdisciplinary research: scientific 
horizons and perspectives: collection of scientific papers 
«SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific 
and Theoretical Conference (Republic of Lithuania, Vilnius, 
May 6, 2022). Vilnius: European Scientific Platform, 2022. Vol. 1.       
P. 43-45. https://doi.org/10.36074/scientia-06.05.2022.

9. Трушкіна Н. Реалізація державної кластерної
політики в Чехії: інституційні та організаційно-економічні 
засади. Moderní aspekty vědy: XVIII Díl mezinárodní 
kolektivní monografie. Česká republika, Jesenice: Mezinárodní 
Ekonomický Institut s.r.o., 2022. Str. 409-425. 

10. Ляшенко В.І., Трушкіна Н.В. Щодо застосування
механізму кластеризації національної економіки в Румунії. 
Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, 
тенденції розвитку: матеріали XX Міжнар. наук.-практ. конф. 



Матеріали XXI-ої Міжнародної науково-практичної конференції 
         (07 червня 2022 року, у м. Дебрецен (Угорщина), дистанційно) 

93 

(Румунія, м. Бухарест, 7 травня 2022 р.) / за ред. І.В. Жукової, 
Є.О. Романенка. Київ: ГО «ВАДНД», 2022. С. 77-84. 

11. Liashenko V., Trushkina N. Overview of Italian
experience of cluster policy implementation in territorial 
development. Advancing in research, practice and education: 
Proceedings of the ХVIII International Scientific and Practical 
Conference (Italy, Florence, May 10-13, 2022). Florence: 
International Science Group, 2022. P. 125-130. 

12. Trushkina N., Shyposha V. Cluster model of national
economy development: Polish’ experience. Problems of science and 
practice, tasks and ways to solve them: Proceedings of the ХХ 
International Scientific and Practical Conference (Poland, Warsaw, May 
24–27, 2022). Warsaw: International Science Group, 2022. P. 148-154. 

13. Trushkina N., Shyposha V. Development of France’s
cluster policy in the conditions of global competition. Actual 
priorities of modern science, education and practice: Proceedings 
of the ХХI International Scientific and Practical Conference 
(France, Paris, May 31-03 June, 2022). Paris: International Science 
Group, 2022. P. 206-213. 

14. Трушкіна Н. Модернізація транспортної 
інфраструктури як стратегічний пріоритет національної 
економіки Чехії. Věda a perspektivy. 2022. № 1(8). Str. 72-86. 
https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-1(8)-72-86. 

15. Цвірко О. О., Трушкіна Н. В. Логістична
інфраструктура: сутність і роль у забезпеченні сталого 
розвитку національної економіки. Moderní aspekty vědy: XIX. 
Díl mezinárodní kolektivní monografie. Česká republika, Jesenice: 
Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022. Str. 258-279. 

16. Трушкіна Н. Логістична система: до питання
термінології. Věda a perspektivy. 2022. № 3(10). Str. 84-96. 
https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-3(10)-84-96. 

17. Національна програма кластерного розвитку до 2027
року. Концепція. Орієнтири розвитку. Рекомендації / О. Юрчак та 
ін. Київ: АППАУ, Платформа Industry4Ukraine, 2020. 76 с. 



Матеріали XXI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
       (07 червня 2022 року, у м. Дебрецен (Угорщина), дистанційно)  

94 

Маліцький В.В. 
аспірант кафедри «Менеджмент», 

Національний транспортний університет 
м. Київ, Україна 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ 
ЦІНОУТВОРЕННЯ ЗА Ф.РЕМСІ ПРИ 

ВСТАНОВЛЕННІ ЦІН НА ПОСЛУГИ З 
ВИКОРИСТАННЯ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ 

Після проведення у 2018 році дерегуляції вагонної 
складової тарифу АТ «Укрзалізниця» перейшла на ринковий 
принцип формування ставок плати за послуги з використання 
вантажних вагонів [1]. 

Водночас, не зважаючи на те, що більше 50% вантажних 
вагонів, що використовуються для перевезення вантажів 
територією України, належать саме АТ «Укрзалізниця», 
частка їх використання до дерегуляції вагонної складової тарифу 
становила лише 40%. Після виведення з-під державного 
регулювання цієї послуги за 2018 - 2021 роки частка вагонів 
товариства, які замовляють клієнти, впала до 30%. 

Чинники, що обумовили таку ситуацію, були 
проаналізовані в роботі [2]. 

В ході проведення подальших досліджень причин 
падіння попиту на вантажні залізничні вагони власності 
АТ «Укрзалізниця» запропоновано удосконалити підходи до 
формування цін за такі послуги, використовуючи принцип 
ціноутворення за Ф.Ремсі [3]. 

Огляд світової практики встановлення цін на послуги за 
принципом Ф.Ремсі дозволив виокремити окремі позитивні та 
негативні аспекти такого підходу до ціноутворення. 

Зокрема, американські дослідники встановили, що при 
масовому застосуванні такого варіанту встановлення цін 
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можуть виникати труднощі з визначенням індивідуальної 
еластичності попиту. Крім того зростає ймовірність перекосів 
цін для різних категорій споживачів без гарантованого 
збільшення прибутку компанії [4]. 

В Австралії моделювали ситуацію, що станеться, якщо 
ціни за принципом Ф.Ремсі встановлювати на однотипні 
послуги, що надаються одночасно декількома видами 
транспорту (автомобільний, залізничний). Модель показала, 
що це може обумовити суттєве зростання ціни в одних 
перевізників (на автомобільному транспорті), а на залізничні 
перевезення вартість такої послуги треба буде знижувати 
нижче собівартості перевезень [5]. 

Норвезькі науковці на прикладі вартості послуг 
транспортування вантажів і пасажирів паромними 
переправами встановили, що ціни за моделлю Ф.Ремсі можуть 
провокувати негативні соціальні наслідки та викликати 
соціальну напругу серед населення [6]. 

В Іспанії такий підхід до ціноутворення розглядався на 
локальному рівні на прикладі водопостачальної компанії 
Андалусії, що обслуговувала два сегменти споживачів – 
міське населення та сільськогосподарські компанії. У цьому 
випадку несуттєве підняття цін на послуги для містян 
дозволило повністю окупити затрати компанії [7]. 

Дослідження показали, що для практичного 
застосування принципу ціноутворення за Ф.Ремсі відносно 
послуг з використання залізничних вантажних вагонів 
необхідно зважати на такі особливості: 

• одразу після запровадження цін за методом 
Ф.Ремсі є ризик нетривалого падіння сукупного попиту; 

• доцільно максимально точно встановити 
індивідуальну еластичність попиту, для чого варто 
застосовувати такий тип ціноутворення на локальному 
рівні; 
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• варто враховувати часовий лаг між моментом, 
коли проведено дослідження еластичності попиту та 
формуванням цінової пропозиції; 

• наразі ринок надання послуг з використання 
вантажних вагонів не є монопольним, а тому варто 
зважати на поведінку конкурентів; 

• відносно деяких типів товарів, що транспортуються 
залізничним транспортом, при такому типі ціноутворення 
можуть виникати негативні соціальні ефекти. 
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ЗМІСТ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ 
В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

Промислові підприємства України працюють нині в 
режимі жорсткої конкуренції та глобальної невизначеності 
зовнішнього середовища, передусім геополітичного та 
макроекономічного. Причому конкуренція на українському 
ринку точиться не лише між національними виробниками, але 
і між національними та закордонними виробниками, 
насамперед китайськими. Протистояти зростаючому імпорту 
дешевих і відносно якісних промислових товарів з Китаю 
можна лише шляхом постійного вдосконалення бізнес-
процесів, і, не в останню чергу, їхньої техніко-технологічної 
складової. Тобто питання технічного переозброєння діючих 
виробництв нині набуває особливої актуальності. 

Якій зміст ми вкладаємо в поняття «технічне 
переозброєння»? 

Варто зазначити, що дане поняття пройшло доволі довгу 
еволюцію. Термін «технічне переозброєння» був 
започаткований у радянській економічній науці у другій 
половині 70-х років. Спершу «технічне переозброєння» 
визначалося як зміна активної частини основних фондів, що 
спричиняє ріст технічного рівня та економічної ефективності 
їх використання, або ж як повна реновація активної частини 
основних засобів [1]. Надалі це поняття пройшло чимало 
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стадій трансформації, переважно за рахунок розширення і 
уточнення його змісту. 

Припустимо, відомий фахівець в галузі металургійного 
виробництва Ємельянов В.А. під технічним переозброєнням 
розуміє переобладнання (переоснащення) сучасною технікою 
основних і допоміжних цехів підприємства (без зміни базових 
елементів провідних агрегатів) [2]. 

Данилюк В.О. і Степанчук М.Г. до технічного 
переозброєння бізнес-організацій відносять комплекс заходів, 
метою яких є підвищення техніко-економічного рівня 
визначених структурних одиниць на виробництві, цехів та 
відділів на основі забезпечення сучасної техніки та технології, 
якісної механізації та автоматизації процесу виробництва, 
модернізації та заміни застарілого устаткування сучаснішими 
потужнішими та ефективнішими комплексними виробничими 
лініями. Вони слушно вважають, що технічне переозброєння 
бізнес-організації здійснюється, як правило, без додаткового 
розширення виробничих площ за проєктами та кошторисами 
на об’єкти, що створюються, за обов’язкової наявності 
правильно складеного техніко-економічного обґрунтування як 
основного нормативного документу проведення технічного 
переозброєння [3].  

Деякі економісти ототожнюють поняття технічного 
оновлення з переозброєнням. Так, О.М. Кушніренко 
стверджує, що під технічним переозброєнням розуміють таку 
форму оновлення засобів виробництва, при якій стара техніка 
замінюється новою, що має кращі техніко-економічні 
показники.  

Певні узагальнення існуючих нині підходів до 
визначення терміну «технічне переозброєння» містяться в 
таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1 
Аналіз підходів до формулювання поняття «технічне 

переозброєння» 

Авторство Формулювання 

Ковальчин К.В., 
Кошовий М.М. 

Зміна активної частини основних засобів, 
що веде до підвищення технічного рівня та 
економічної ефективності їх використання.  

Повна реновація активної частини 
основних засобів.  

Кушніренко О.М. Форма оновлення засобів виробництва 
при якій стара техніка замінюється новою, 
яка має кращі техніко технологічні 
показники  

Олійник Л.Г. Це форма відтворення активної 
частини основних виробничих фондів 

Данилюк В.О., 
Степанчук М.Г.  

Комплекс заходів, метою яких є 
підвищення техніко-економічного рівня 
визначених структурних одиниць на 
виробництві, цехів та відділів на основі 
забезпечення сучасної техніки та технології, 
якісної механізації та автоматизації процесу 
виробництва, модернізації та заміни застарілого 
устаткування сучаснішими потужнішими та 
ефективнішими комплексними виробничими 
лініями. 

Ємельянов В.А. Переобладнання (переснащення) сучасною 
технікою основних і допоміжних цехів (без зміни 
базових елементів провідних агрегатів) 

На підставі критичного розгляду різних точок зору на 
поняття «технічне переозброєння» можна запропонувати 
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наступне формулювання: технічне переозброєння виробництва – 
це форма розширеного відтворення активної частини основного 
капіталу промислового підприємства, що передбачає комплексну 
і цілеспрямовану заміну фізично і морально застарілих основних 
засобів сучасною технікою. Дане формулювання робить 
особливий акцент на кінцевій меті, й, водночас, підкреслює 
комплексний характер цього процесу. 

На наш погляд, проекти технічного переозброєння в 
сучасних умовах являють собою комплексне інженерне, 
організаційне та фінансово-економічне рішення, яке охоплює 
такі стадії:  

• проведення технічного аудиту існуючого обладнання і 
устаткування підприємств відповідними фахівцями;  

• отримання експертних висновків і рекомендацій;  
• розробка проекту технічного переозброєння і його ТЕО;  
• організацію фінансування проекту;  
• купівлю, доставку, монтаж і введення в 

експлуатацію нового обладнання із відповідними            
техніко-технологічними, економічними та екологічними 
характеристиками.  
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

Сучасне лісове господарство України охоплює всі 
процеси, що пов’язані з відтворенням та використанням 
стратегічного ресурсу – лісу, однак при цьому лісова галузь 
займає порівняно незначне місце у промисловому виробництві 
країни. Підприємства лісової галузі виробляють майже 3,0% 
загального обсягу промислової продукції України і на таких 
підприємствах зайнято 4,5% трудового населення країни.  

Основним постачальником сировини для лісової 
промисловості нині є вітчизняні державні лісогосподарські 
підприємства. Україна з одного боку вважається малолісною 
країною, займаючи 31 місце серед європейських країн за 
показником площі лісів на одного жителя (0,21 га). З іншого боку 
за загальною площею лісів (9,7 млн га) та запасом деревини         
(2 197 млн м³) посідає високі 10 і 6 місце в Європі [1].  

В період військової агресії росії на території України лісова 
галузь розвивається нестабільно, особливо в районах бойових дій. 
За таких умов обсяги внутрішньогалузевого виробництва в 
деревообробній та целюлозно-паперовій індустрії сильно 
зменшуються, але використання інноваційних підходів на 
підприємствах лісової галузі дозволяють зменшити негативний 
вплив війни на обсяги виробництва [2]. 

Під інноваціями в лісовій галузі ми розуміємо спосіб 
економічного зростання, що ґрунтується на постійних і 



 
  
 

                                                                                                                 
                                                                                               Матеріали XXI-ої Міжнародної науково-практичної конференції 

                                                                                                          (07 червня 2022 року, у м. Дебрецен (Угорщина), дистанційно) 
 

 
   103 

систематичних нововведеннях, спрямованих на суттєве 
покращення всіх аспектів діяльності господарської системи, 
на періодичному перегрупуванні сил, обумовленому логікою 
науково-технічного прогресу, цілями і завданнями розвитку 
системи, можливістю використання певних ресурсних 
факторів у створенні інноваційних товарів і формуванні 
конкурентних переваг. Головною рушійною силою, що 
мотивує інноваційну діяльність підприємств лісової галузі є 
зацікавленість керуючої ланки до збільшення прибутковості 
підприємств, можливості отримати додатковий ефект від 
впровадження новацій. 

На даний час ми можемо констатувати, що розробка та 
впровадження інновацій на підприємствах лісової галузі 
здійснюється безсистемно: розробляються окремі інноваційні 
проєкти, оцінюється їх ефективність із позиції таких 
економічних показників, як окупність, отримання додаткового 
доходу, оцінюється вплив цього на вже реалізовані проєкти. 
Але при цьому, не оцінюється те, як реалізація цих проєктів 
позначиться на подальшому стратегічному розвитку 
підприємства.  

Вагомими причинами, які перешкоджають 
впровадженню інновацій є:  

По-перше, це надто високі інноваційні витрати, 
недостатність коштів для здійснення інноваційної діяльності у 
межах підприємства або поза її межами на проведення 
науково-дослідної роботи, значні витрати фінансових ресурсів 
на обладнання, навчання кадрів, заробітну плату для 
висококваліфікованого персоналу, корупція тощо. На 
більшості підприємствах лісової галузі відсутня єдина думка 
щодо комплексної об’єктивної оцінки інноваційного розвитку 
таких виробництв, немає конкретної специфіки галузевої 
приналежності у цьому питанні; відсутній практичний 
інструментарій прийняття ефективних управлінських рішень 
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пов’язаних з інноваційним розвитком промислових 
підприємств галузі.  

Крім того, для впровадження інновацій відсутня 
достатня наукова розробка механізмів управління виробничо-
господарською діяльністю підприємств та можливих шляхів їх 
вдосконалення. Для розв'язання цих проблем потрібно 
правове регулювання заходів щодо підвищення ефективності 
управління лісовим господарством. Це запровадження 
принципів невиснажливого лісокористування, сталого та 
збалансованого розвитку лісового господарства.  

Другим напрямом для вирішення проблем ефективного 
впровадження інновацій на підприємствах лісової галузі є 
реформування економічної та фінансової системи ведення 
лісового господарства. У цій сфері планувалась розробка 
методики розрахунку розміру оплати за використання земель 
лісового фонду для потреб рекреації, мисливського господарства, 
промислової заготівлі грибів, ягід, лікарської сировини.  

Третім напрямом є вдосконалення системи ведення 
лісового господарства. До числа заходів у цій сфери слід 
віднести: збереження біологічного різноманіття лісів, 
забезпечення захисного лісорозведення, інвентаризацію та 
оптимізацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду. 

Четвертим напрямом для вирішення проблем 
ефективного впровадження інновацій на підприємствах 
лісової галузі є ефективне використання лісових ресурсів. Це 
положення вимагає правового регулювання реалізації 
заготовленої деревини на конкурсних засадах через прозорі 
аукціонні торги.  

П’ятим напрямом для ефективного впровадження 
інновацій є міжнародне співробітництво, яке передбачає 
участь України в роботі міжнародних лісових організацій, 
вивчення нових технологій і методів організації та ведення 
лісового господарства. 
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З метою стимулювання інвестиційної активності 
лісокористувачів в Україні можна передбачити такі 
інноваційні фінансові інструменти як:  

можливість зниження податкового навантаження на 
інвестиції до введення в експлуатацію створюваних об’єктів з 
глибокої переробки деревини;  

можливість кредитування лісокористувачів, які 
здійснюють глибоку переробку деревини, у вигляді 
відстрочки платежів за використання лісів. 

Крім перелічених вище інноваційних заходів, 
обов’язковою умовою успішного розвитку лісового сектору 
держави, на думку більшості науковців, є усунення наявних 
суперечностей між лісовим господарством і лісовою 
промисловістю, розвиток інтеграційних процесів у сфері 
лісозаготівлі, охорони і використання лісових ресурсів на базі 
орендних відносин та взаємних інтересів в організації сталого 
лісокористування. Необхідною є ефективна координація 
науково-технічної і соціально-економічної політики лісового 
господарства та лісової промисловості (напрями 
вдосконалення методів вирощування сіянців, облік всіх типів 
рубок за рахунок супутникових знімків, інвентаризації лісів, 
обробки лісів кращими гербіцидами для збереження 
деревного фонду).  

Найбільшими проблемами при впровадженні інновацій 
на лісогосподарських підприємствах України є корупція та 
неефективне адміністрування. Для вирішення даних проблем 
важливим є встановлення у лісовій галузі багатоваріантності 
форм власності; закріплення майнової цінності лісу як його 
домінантної характеристики; встановлення універсальних 
правових обмежень у системі лісокористування для суб’єктів 
усіх форм власності; запровадження юридично підкріплених 
взаємних форм контролю з боку державних, колективних і 
приватних лісокористувачів, а також громадськості. 
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Підтримуємо думку, що сталий розвиток підприємств 
лісової галузі України ґрунтується на гармонійному поєднанні 
екологічних, економічних та соціальних функцій лісів, а 
реалізація стратегії розвитку лісової галузі вимагає 
диверсифікації щодо конкретних напрямів інноваційної 
діяльності розвитку лісогосподарських підприємств. Належна 
реалізація комплексу інноваційних заходів та дотримання 
нормативно-правових актів створить сприятливі умови для 
дієвого та ефективного механізму використання та 
відтворення лісів в Україні. 

Для вирішення проблем впровадження інновацій на 
підприємствах лісової галузі України необхідним є розробка 
та вдосконалення правил торгівлі, які передбачають різні її 
форми, враховують можливості та потреби малого, середнього 
і великого бізнесу, що забезпечують доступ до деревини на 
основі принципів справедливої конкуренції та пріоритетності 
забезпечення сировиною українських виробників. Вкрай 
важливою та необхідною складовою першочергових кроків в 
запровадженні комплексу інновацій є усунення корупційних 
схем шляхом подальшого розвитку прозорої Інтернет-торгівлі 
(аукціонів) деревиною на підконтрольних Держлісагентству 
підприємствах.  
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НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ СВІДЧЕНЬ ДЕМПСТЕРА–
ШЕЙФЕРА 

В багатьох реальних задачах комплексування даних 
зазвичай мають справу з різними джерелами інформації, які 
об’єктивно формують представлення про об’єкт дослідження. 
В більшості випадків цими джерелами є датчики різного 
фізичного принципу дії. Проте використання суто 
об’єктивних даних при дослідженні об’єктів не завжди 
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дозволяє прийняти правильне рішення. Це, в першу чергу, 
пов’язано із відсутністю можливості одночасно 
комплексувати об’єктивні дані із експертними думками 
(поглядами, припущеннями), тобто суб’єктивними даними, 
щодо досліджуваних об’єктів. 

Для розв’язання цієї задачі в якості науково-методичної 
платформи пропонується використати математичну теорію 
свідчень Демпстера–Шейфера (ТДШ) [1, 2]. Вона є 
розповсюдженим та ефективним методом, що 
використовується для вирішення задач синтезу високого рівня 
в експертних судженнях [3], розпізнавання образів [4, 5], 
інтелектуального аналізу даних [6] та прийняття рішень [7, 8]. 

Суть методу, що пропонується, наведено на рис. 1. Він 
складається з чотирьох послідовних кроків [9]. 

Рис. 1. Структурна схема методу, що пропонується 

Припустимо, що є N джерел інформації, які формують 
об’єктивні дані. На першому кроці відбувається збір 
об’єктивної інформації, формування відповідних гіпотез та їх 
представлення за допомогою базової оцінки ймовірності 
(basic probability assignment – BPA), яка визначає ступінь 
довіри, що точно належить свідченню A  та відображає 
наскільки гіпотеза підтверджується доказами. BPA можна 
представити функцією виду ( ) [ ]: 2 0,1m Θ⋅ → , яка
задовольняє таким умовам [1]: 
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де 2Θ  позначає показову множину Θ . 
Результатом цього кроку є N наборів кортежів гіпотез, 

які представлені за допомогою BPA. 
На другому кроці проводиться представлення 

суб’єктивних даних відповідно до основних положень ТДШ. 
Оскільки у багатьох випадках їх важко представити повним 
набором BPA відповідно до сформованої показової множини 
Θ , вони можуть розглядатись як певні обмеження для 
рішення, що приймається. 

На третьому кроці проводиться комплексування 
об’єктивних та суб’єктивних даних на основі наступного виразу: 
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де ( )mf  – цільова функція; 
( )nmmr ,  – коефіцієнт кореляції між кортежем гіпотез, 

який отримано в результаті комплексування вихідних 
кортежів, що сформовані на основі об’єктивних даних від N 
джерел інформації, із застосуванням комбінаційного правила 
Демпстера, та n-м вихідним кортежем даних. Його можна 
визначити як [10] 
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ai, bi – обмеження, які сформовані під час другого кроку. 
В результаті виконання третього кроку отримується 

новий кортеж, який може містити в собі як прості гіпотези, що 
входять до показової множини Θ , так і їх об’єднання – 
“м’які” гіпотези. 

Для вирішення цього питання та прийняття остаточного 
рішення (крок чотири) щодо досліджуваного об’єкту 
застосовується пігністична ймовірність ( )CBetP , яка 
дозволяє перейти від величини BPA до значення ймовірності 
гіпотези за таким виразом [11]: 

( ) ( )∑
∅≠∩

Θ⊆

∩
=

AC
A

Am
A

AC
CBetP  (5) 

де A  – позначає потужність (кардинальність) множини А. 
Для перевірки працездатності методу, що пропонується, 

наведемо аналітичний приклад. Припустимо, що необхідно 
визначитись із типом об’єкту дослідження. Його можна 
віднести до трьох типів: {a1} – тип 1, {a2} – тип 2 та {a3} – тип 3. 

За результатами роботи трьох датчиків різного фізичного 
принципу дії були сформовані відповідні кортежі гіпотез: 
m1({a1}) = 0.30, m1({a2}) = 0.10, m1({a3}) = 0.15, m1({a1, a2}) = 0.25, 
m1({a1, a3}) = 0.05, m1({a1, a2, a3}) = 0.15; 
m2({a1}) = 0.20, m2({a2}) = 0.35, m2({a3}) = 0.20, m2({a1, a2}) = 0.15, 
m2({a2, a3}) = 0.05, m2({a1, a2, a3}) = 0.05; 
m3({a1}) = 0.30, m3({a2}) = 0.10, m3({a3}) = 0.25, m3({a1, a2}) = 0.15, 
m3({a1, a3}) = 0.10, m3({a1, a2, a3}) = 0.10. 

Експерт, який прийматиме остаточне рішення щодо типу 
об’єкту дослідження, має припущення, що він не належить до 
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типу 3. В даному випадку його припущення носить 
суб’єктивний характер і може бути виражено такими 
обмеженнями в рамках методу, що пропонується: 
m({a3}) = 0, m({a1, a3}) = 0, m({a2, a3}) = 0, m({a1, a2, a3}) = 0. 

В результаті застосування виразу (2) отримано новий 
кортеж гіпотез, який враховує як суб’єктивні та об’єктивні 
дані щодо типу об’єкту дослідження: 

m({a1}) = 0.4015, m({a2}) = 0.3365, m({a1, a2}) = 0.2620. 
Для прийняття остаточного рішення щодо його типу 

обраховано значення пігністичної ймовірності для 
відповідних гіпотез. В результаті отримано такі значення: 
m({a1}) = 0.5325, m({a2}) = 0.4675, m({a3}) = 0.0000. Тобто за 
результатами аналізу отриманих значень об’єкт дослідження 
доцільно віднести до типу 1. 

Отже, запропоновано новий метод, в основу якого 
покладено положення ТДШ. Представлений метод дозволяє 
проводити одночасне комплексування як об’єктивних, так і 
суб’єктивних даних. Наведений аналітичний приклад 
підтверджує працездатність методу, що пропонується. 
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СЕКЦІЯ 6. 

ГЕОГРАФІЯ 

Чепурна Т.Б. 
кандидат географічних наук, 

доцент, доцент кафедри 
геотехногенної безпеки та геоінформатики, 

Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу 

м. Івано-Франківськ, Україна 

ДО ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ 
МЕТОДОЛІГІЇ ВИВЧЕННЯ СЕЛЕВИХ ПРОЦЕСІВ 

У ЛОКАЛЬНИХ ОСЕРЕДКАХ  

Басейни селевих потоків Карпат належать до третьої та 
четвертої категорій небезпеки: середньої та слабкої небезпечної. 
Кількість матеріалу, що виноситься селевими потоками щороку в 
Карпатському регіоні, досягає 500-2400 м3 / км2. У межах 
річкових басейнів Карпат позначено 390 селевих потоків, які 
займають площу 3 917,4 км2 [1, 3].  

Останні великі селепрояви спостерігались у 1998, 2001, 
2008, 2010, 2020 рр. Активізація селепроявів у Карпатах у 
2020 році була заздалегідь передбачена авторами за 
допомогою методології геоінформаційного прогностичного 
моделювання селенебезпеки [2]. Нові дослідження доводять, 
що зміна клімату вплине на всі екосистеми Карпат, що, в свою 
чергу, призведе до змін умов розвитку процесів селевих 
потоків Враховуючи кліматичні зміни останніх десятиліть, 
поступове зміщення кліматичних зон та формування так 
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званих "гібридних зон" [4], селеактивність в Карпатах може 
зростати, тому вивчення селевих процесів є актуальним 
питанням в даний час. 

До фундаментальних досліджень селевих потоків 
належать роботи, написані такими авторами: М. Айзенберг,     
І. Боголюбова, Б. Величко, Б. Виноградов, М. Гогошідзе,        
Б. Голдін, Б. Іванов, В. Перов, С. Чорноморець , І.Герхеулідзе, 
С.Флейшман, А.Шеко, P. Conssot, D. Wrachien, E. Gabet, 
R. Iverson, M. Cora, M. Jakob, T. Takahashi., E. Zic. Важливий 
внесок у вивчення селевих потоків внесли такі українські 
вчені: О. Адаменко, Є. Кузьменко, А. Оліферов, Г. Рудько,      
Є. Яковлєв. Подальшим розвитком цих досліджень праці 
авторами якиї є: О. Іванік, О. Лук'янець, І. Ковальчук,            
М. Сусідко, Т. Чепурна та В. Шевчук, і вони приділяють 
велику увагу використанню сучасних геоінформаційних 
технологій при вивченні селевих процесів. У дослідженнях, 
присвячених проблемам селенебезпеки, багато авторів 
посилаються на сучасні статистичні та геоінформаційні 
методи [5, 6].  

Метою цих досліджень є створення уніфікованої 
методології вивчення селевих процесів, яка повинна залучати 
використання сучасних геоінформаційних технологій.  

Методи 
Запропонована система геоінформаційного підходу до 

вивчення селевих процесів передбачає інтеграцію методів 
дослідження (спостереження, експериментування, моделювання) 
із використанням геоінформаційних технологій. 

Процес дослідження пропонується розділити на 
одинадцять етапів, які змінюють один одного або збігаються у 
часі: 

1. Постановка завдання –  первинний етап для вирішення 
наукових питань, пов’язаних з визначенням цілі, мети і 
потрібних результатів дослідження, який тісно переплітається 
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з  типізацією і виділенням в системі кінцевої кількості 
властивостей або дій, які є найбільш важливими для 
вирішення проблеми. Метою етапу є уточнення кількості 
можливих напрямків та аспектів вивчення розвитку селевих 
явищ. 

2. Концептуалізація. Етап агрегування інформації та 
уявлень про досліджуване місце розвитку селю або зону 
небезпеки у вигляді концептуальних схем, які згодом 
становлять основу бази даних для збору та систематизації 
атрибутивної інформації геоінформаційної моделі. В першу 
чергу слід визначити локацію селевого осередку та можливі 
фактори впливу. У рамках концептуальної моделі 
характеристики функціонування системи селеутворення 
подаються у формі словесного опису просторового положення 
та динаміки у часі компонентів та їх взаємодії, а також у 
вигляді діаграм, таблиць, що відображають зміни кількісних 
показників. 

3. Специфікація - метою етапу є визначення складу 
необхідних вхідних змінних майбутньої геоінформаційної 
моделі, визначення методів та одиниць виміру. 

4. Спостереження - за результатами специфікації 
плануються та проводяться польові спостереження за розвитком 
селевих процесів або використовуються наявні дані. 

5. Ідентифікація - це встановлення функціональних 
взаємозв’язків між вхідними змінними: дані про прояви 
селевого потоку та фактори, що їх визначають. 

6. Експеримент - при необхідності провести для 
перевірки різні гіпотези про характер взаємозв'язку процесів 
утворення селевого потоку та факторів. 

7. Реалізація моделі - це обчислення просторової або 
часової динаміки розвитку селевих процесів. 

8. Верифікація моделі - для встановлення адекватності 
моделі: порівняти розраховані криві динаміки змінних стану із 
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даними спостереження та накладання аналізу фактичних та 
емпірично побудованих карт (верифікація). 

9. Модельне дослідження - побудова моделей динаміки 
та картографічних моделей, застосування розробленої 
геоінформаційної моделі при вирішенні суміжних питань та 
розгляд можливості застосування на інших територіях. З 
точки зору геоінформаційного підходу інформація 
аналізується поетапно за запропонованою схемою (рис. 2) 

10. Оптимізація - серед зовнішніх факторів, що 
впливають на утворення селевих потоків, є такі, введення 
нової інформації про які може значно оптимізувати 
побудовану модель. 

11. Остаточний синтез - на цьому етапі готується звіт, в 
якому оцінюються результати та даються рекомендації щодо 
повномасштабної оптимізації або прогнозних розрахунків. 
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ФАНАТСЬКІ СПІВТОВАРИСТВА (ФАНДОМИ) І 
РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ПОПУЛЯРНОЇ КУЛЬТУРИ 

У сучасному культурному просторі одночасно 
функціонують декілька прошарків (поверхів), які часто 
перетинаються та взаємодіють між собою. Якщо брати за 
основу поділу авторство, то можна виокремити високу, 
народну, масову, популярну культури та ін. Багатоманіття 
культур можна пояснити різними конфігураціями первісних 
та вторинних рівнів культури.   

Звичайними людьми, споживачами культурних 
продуктів в їх життєвому повсякденні створюється характерна 
культура, яка називаються популярною.  

Під популярною культурою будемо розуміти такий 
різновид культури, який створюється в життєвих практиках 
повсякдення споживачами культурних продуктів та надання 
цим продуктам власних значень, а отже формування нових 
смислів. Створений новий простір смислів і є, власне 
простором культури. М. Бахтін зазначав, що «онтологічна 
культура є ніщо інше, як внесення у світ смислів» [1, с.118]. 

Активно вивчати її почали у 60-70-х роках минулого 
століття у Бірмінгемському центрі культурних досліджень 
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(Велика Британія) завдяки таким науковцям як Стюарт Голл, 
Тоні Джефферсон, Пол Вілліс, Джон Кларк, Дік Гебдідж.  А у 
80-х р., деякі дослідники у англомовних країнах (Велика 
Британія, США) побачили  значний потенціал саме у 
телебаченні і припустили, що глядачі споживають його 
контент не бездумно, а надаючи певні переваги тим чи іншим 
його складовим. 

  
Генрі Дженкінс – сучасний американський вчений в 

галузі гуманітарного та соціального знання, авторитетний 
дослідник зробив вагомий внесок у розуміння сучасної 
популярної культури. Саме в царині останньої він аналізував 
сутність відеоігор, популярного кіно, телебачення, коміксів, 
нової медіаграмотності, а, головне – фанатської культури і 
започаткував важливу для теорії популярної культури 
концепцію «культури співучасті».   

Культура співучасті означає, що усі зацікавлені 
користувачі можуть долучатися до процесів виробництва та 
поширення контенту, заснованого на культових творах 
масової культури. Культура співучасті – це та «культура в 
межах якої фанати та інші користувачі запрошуються до 
активної співучасті у створенні та поширенні нового 
контенту» [2, С.29]. 

Так, у роботі, опублікованій у 1992 році  «Текстові 
бракон’єри. Фанати телебачення і культура співучасті», 
Г.Дженкінс, чи не одним із перших, досліджує культуру 
фанатської телевізійної спільноти [3]. Він показує, що ця 
спільнота створювалась із контенту, запропонованого в 
офіційних медіа, коли фанати видозмінювали цей контент так, 
як їм того хотілось: утворювали фан-арт, вигадували 
аматорські костюми улюблених телегероїв, колекціонували та 
обмінювались відповідними фантиками. Завдяки цьому 
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фанати ставали активними співучасниками (пере)виробництва 
культурних благ.   

У науковій соціологічній, політологічній, релігієзнавчій 
літературі феномен фанатів розглядався нерідко з точки зору 
фанатизму, тобто руйнівної прихильності до певного 
предмету, або ж брала гору інша крайність – відсутність 
дослідницького інтересу через начебто їхню маргінальність. 
Завдяки розвідкам Г.Дженкінса поступово змінювалась думка 
як науковців, зокрема й культурологів, так і звичайних людей 
щодо фанатів та їхньої культури. 

Так, американський дослідник виокремив щонайменше 
п’ять різних, але часто взаємопов’язаних вимірів фанатської 
культури. Найперше, вона передбачає певний спосіб 
сприйняття  культури: глядачі, багато разів переглядаючи 
улюблені програми, все більше оволодівають нарративами 
улюблених шоу чи серіалів. По-друге, фанатська культура 
заохочує певну активність глядача, тому що, фанати – це 
«глядачі, які вступають у діалог з телевізійними режисерами і 
продюсерами, які захищають своє право формувати власну 
точку зору та висловлювати думку щодо виробництва 
улюблених програм»  [3, С. 284]. По-третє, фанати – це 
унікальне співтовариство, яке пропонує інтерпретативну 
функцію культури. Будучи зацікавленими щодо внутрішньої 
узгодженості певних епізодів шоу чи особливостями текстової 
деталізації, фанати є винахідливими і суб’єктивними 
критиками тих чи інших феноменів. По-четверте, фанатська 
культура – це також і специфічні традиції культурного 
виробництва. Фанати, будь то музиканти, письменники, 
художники чи відеомейкери, створюють такі твори, які 
відображають своєрідні інтереси фанатської спільноти.           
Г. Дженкінс бачить у цьому позитивне явище: «Їхні роботи 
апрорирують вихідний матеріал комерційної культури, але 
використовують його як основу для створення сучасної 
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популярної культури» [3, С. 285]. Люди послуговуються 
ресурсами з політико-економічної сфери, натомість генеруючи 
власні смисли… Мистецтво поп-культури полягає у продукуванні 
нових смислів із офіційних ресурсів [4, С. 356-357]. І, у-п’ятих, 
фанати проголошують альтернативне суспільство, котре ще на 
початку своєї наукової кар’єри Дженкінс вважав «утопічним 
співтовариством». 

Наразі фанатські спільноти утворюють фандоми, 
субкультуру шанувальників музичних виконавців, книг, 
кінофільмів, відеоігор тощо. Люди збираються у спільноти за 
інтересами та діляться враженнями, обговорюють подробиці 
про об’єкти їхнього фандому.  Відомо, що перший фандом 
утворився наприкінці XIX століття, коли читачі детектива 
«Шерлок Холмс» провели публічні демонстрації зі скаргами 
на те, що героя «вбили» у 1893 році. Приблизно тоді ж почали 
з’являтися перші об’єднання фанатів фантастичної літератури.  

Чимало сучасних західних фанатських субкультур 
беруть своє коріння з наукової фантастики та фентезі. Ці 
фандоми заснувалися на початку 1930-х років і підтримували 
організовані клуби та асоціації у багатьох містах світу. З 
розвитком телебачення і популярної музики почали з’являтися 
фандоми, присвячені фільмам, серіалам, виконавцям та 
групам [5]. 

Тема інтересу фандома може зосереджуватися на 
окремій знаменитості або ж охоплювати цілий жанр чи 
франшизу. До прикладу, якщо взяти «Зоряні війни», культову 
епічну фантастичну медіафраншизу, яка розповідає про різні 
конфлікти та війни у «далекій-далекій галактиці», то її фанат 
може використати різноманітні аспекти розвитку нарративу 
одного феномену культури: подивитись будь-який епізод у 
мережі Інтернет, пограти у відеогру, створену за мотивами 
«Зоряних війн», почитати комікси про пригоди головних 
героїв, та привнести в ці уявні світи дещо нове.  Такі ж 
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фандоми утворюють шанувальники «Матриці», «Гаррі Поттера», 
а трохи раніше творчості Дж.Р.Толкіна. Важливо зазначити, 
що фанам є важливою не стільки сама історія (сюжет), скільки 
опанування поки що невідомого світу та участь у його 
створенні.  

Фанати та їхні фандоми роблять значний внесок у 
розвиток популярної культури, адже кожен із учасників 
конструює власну персональну міфологію із фрагментів 
інформації, отриманих із глобального медіапотоку та 
перетворених на інформаційні ресурси, за допомогою яких  
осмислюється повсякденне життя. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ  
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

МИСТЕЦТВА 

Досліджувати мистецтво з культурологічної точки зору 
означає виявити зв’язок між мистецьким явищем і 
культурним простором, у якому воно народилося, тобто те, що 
називають пам’яттю мистецтва. Уявлення про морфологію 
наукового знання культурології і мистецтвознавства завжди 
матимуть характер історичний, отже, визначений місцем, 
часом і характером запитань, що їх ставить кожен час і перед 
культурою, і перед мистецтвом.  

Дослідження ґенези мистецтва як складової культури, 
його зв’язків з іншими елементами культури, що впливають 
на його зміст, форму, мову і роль у суспільстві та ін. 
відбувається у контексті  культурології мистецтва, яка 
досліджує: мистецтво як феномен художньої культури в 
розмаїтті його видо-родових, жанрових, стильових проявів; 
зв’язок мистецтва з іншими складовими духовної культури 
(міфологія, релігія, філософія, психологія, мораль, право, 
політика, наука тощо); закономірності розвитку мистецтва 
епох, країн, регіонів; поняттєво-категоріальний апарат і 
методи аналізу мистецтва та його складових; мистецтво і 
парамистецькі явища у контексті сучасної культури  [4]. 

У кожному окремо взятому виді мистецтва актуалізується 
та самореалізується процес    культуротворчості. Теоретична 
модель культуротворчості дістає методологічну підтримку з 
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боку різних наук, оскільки має міждисциплінарний характер. 
Культуротворча функція створює атмосферу єдності та 
безперервності розвитку національної культури [3]. 

Методологічний апарат досліджень мистецьких процесів 
початку ХХІ ст. заснований на базі класичних філософських 
методів (історичного, діалектичного та ін.), на доробку 
новітніх методологій (синергетичної, семіотичної та ін.). 

Історичний метод розглядає сучасний культуротворчий 
процес в усьому різноманітті світоглядних парадигм та 
культурних практик, що постає предметом аналізу 
історичної свідомості. Історичний метод, з одного боку, 
розкриває нові можливості дослідження мистецтва різних 
народів у різні  історичні періоди їх культуротворчої 
активності, а з іншого, – сприяє самоусвідомленню 
особистості в контексті актуальної культури.  

Діалектичний метод дослідження, відображаючи 
складність мистецьких процесів, що відбуваються в єдності та 
боротьбі їх суперечливих начал, дає можливість уникнення   
догматизації та абсолютизації різних підходів, концепцій та й 
самих методів у процесах культуротворення.  

Евристичним здобутком еволюційного методу в сучасних 
умовах застосування стало те, що споконвічні закони, 
стадії та фази творення мистецтва можна визначити як 
стабільні історичні тенденції, вони відбуваються за логікою 
переходу від простого до складного, уявляються як пряма 
лінія (або спіраль, хвиляста лінія з певними розгалуженнями 
та невеликими часовими поверненнями до висхідного 
положення). Сутність еволюціоністського методу випливає з 
єдності людського роду та спорідненості потреб різних 
народів у формуванні культурних та мистецьких 
цінностей.  

Провідним у культурологічних дослідженнях мистецтва 
стає функціональний метод, що містить положення про 



 
  
 

                                                                                                                 
                                                                                               Матеріали XXI-ої Міжнародної науково-практичної конференції 

                                                                                                          (07 червня 2022 року, у м. Дебрецен (Угорщина), дистанційно) 
 

 
   125 

тривиміри культурного процесу та їх функціональний 
зв’язок. Культурний процес завжди передбачає існування 
людей, пов’язаних один з одним певними відносинами, тобто 
певним чином організованих, що певним чином звертаються до 
артефактів та один до одного по допомогу щодо мови, або 
символіки якого-не-будь іншого роду. Артефакти, 
організовані групи і символізм виявляють три виміри 
культурного процесу [1].  

Етнопсихологічний метод дослідження полягає у 
виявленні етнічної та національної своєрідності 
культуротворчих процесів. Цей метод передбачає 
«ментальний» аналіз, що в українській традиції розроблявся в 
історичному та сучасному вимірах. 

Системний метод дослідження  виник з необхідності 
створення нової методології, яка могла б систематизувати 
багатоманітність культуротворчих процесів [2]. 
Усвідомлюючи розмаїття методів дослідження культурних 
процесів та їхню суперечливість, запропоновано 
методологію, яка є оригінальним сполученням різних 
методів і в основі якої лежить принцип відповідності: 
часового процесу – хронологічній послідовності окремих 
подій, які вивчає історія; формального процесу – явищам в 
позачасовому структурному та функціональному аспектах, 
що надає можливість верифікації структури й функцій  
культури, та формально-часового процесу, що відповідає 
уявленню про часову послідовність форм.  

Отже, методологічні основи культурології, які 
ґрунтуються на комплексному поєднанні традиційних 
методів: всезагальних та загальнонаукових, утворюють 
спеціальну (системну) методологію дослідження 
мистецьких культуротворчих процесів. Таким чином, 
системний метод дослідження мистецтва виступає в ролі 
базової методології, яка дозволяє поєднати традиційні 
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методології між собою та виступити «методологічним 
майданчиком» поєднання традиційних методів з сучасними 
методами, що може мати різні форми вираження.  
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КРІПІПАСТА ЯК ФЕНОМЕН  
СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 

Сучасний інформаційний простір є достатньо великою 
та розгалуженою системою. У якій видозмінюються старі, 
проявлятися нові та відносно нові феномени, які розвивають 
систему та наповнюють її новими смислами, формами та 
функціями. До таких феноменів можна віднести й кріпіпасту.  

Визначення «кріпіпаста» виникло ще у 2006 році на 
англомовному, анонімному імджборді (різновид вебсайту з 
власною культурою та сленгом). «Creepypasta» походить від 
поєднання слів «creepy» у значенні «страшний» та «past» – 
«вставити». За допомогою гри слів та існуванню такого слова 
як «copypasta» виникло нове поняття, яке поклало початок 
новому жанру у сфері жахів. Проте тільки у 2020-2022 роках 
це поняття почало набувати широкого розголосу. Однозначно 
з’ясувати, які чинники вплинули на поширення та розвиток 
поняття «кріпіпаста», неможливо. Але можна констатувати, 
що через недостатню осмисленість цього явища, до поняття 
«кріпіпаста» постійно зростає науковий інтерес дослідників із 
різних країн. 

Метою нашої роботи є привернути увагу науковців зі 
сфери соціальних комунікацій до феномену «кріпіпаста» як 
інструменту вірусного поширення смислів, з’ясувати локації 
функціонування цього «гену жаху» всесвітньою мережею.  

Сфера функціонування кріпіпасти широка – від 
комп’ютерної гри до міської легенди. Сьогодні фіксуємо 
достатньо комп’ютерних ігор із використанням кріпіпасти. Ці 
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образи різноманітні й мають різне функціональне 
призначення. Наприклад, «The Witcher», «Dark Pictures» або 
«Friday Night Funkin with mod (Horror Garfield) 
https://gamaverse.com/fnf-vs-gorefield-horror-garfield-game/». 
Яскравим прикладом кріпіпасти є персонаж Гюнтер-о-Дім 
(https://vedmak.fandom.com/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BD%
D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BE%27%D0%94%D0%B8%
D0%BC). Персонажа немає у книгах Сапковського, але це не 
завадило йому стати одним із найстрашніших антагоністів гри 
компанії CD Projekt RED. 

Спираючись на дослідження, вже можна визначити, 
яким чином співвідносяться історії жахів та відеоігри, а також 
те, як споживачі, використовуючи авторські та ігрові медії, 
створюють інтерактивні або текстові історії жахів [3]. Для 
того, щоб «кріпіпаста» перетворилася на комп’ютерну гру, 
необхідно щоб вона привернула увагу багатьох користувачів 
сучасного інформаційного простору. За основу часто беруть 
саме ті комп’ютерні ігри, які мали комерційний успіх. Також 
до спільних рис ігор, які обирають у якості основи для 
текстового жаху, належить популярність. Під час адаптації 
відбувається деяка трансформація сюжету та образу 
кріпіпасти, що призводить до створення альтернативної гри, 
створюючи новий вимір, нову аудиторію і нову мутовану 
міську легенду.  

Страшні історії також змінюються завдяки переказам. 
Історії включають у себе шкалу незрозумілих передчуттів, що 
формує в людини забобони та страхи. Саме повторення 
історій багато разів стабілізує, фіксує та легалізує забобонне 
переконання у соціальному просторі. Неправдива інформація, 
що затримується через багаторазове повторення в 
соціальному неофіційному комунікаційному середовищі, 
набуває статусу істини. Психолог Клаус Тіле-Дорманн 
розповідає про це у своїй психології пліток, підкреслюючи 

https://vedmak.fandom.com/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BE%27%D0%94%D0%B8%D0%BC
https://vedmak.fandom.com/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BE%27%D0%94%D0%B8%D0%BC
https://vedmak.fandom.com/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BE%27%D0%94%D0%B8%D0%BC
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важливість їх поширення через часте повторення для 
переконливої ефективності [2]. Тексти жахів у мережі, названі 
«кріпіпастою», набувають форми міських легенд. Вони, як 
зауважує науковець Діонісій Чубала, говорять про нібито реальні 
випадки, які сталися або з ними, або з близькими до оповідача 
людьми. Спостерігаємо відсилання до авторитетного джерела, 
проте без чіткого підтвердження події. 

Ще одним місцем локації кріпіпасти є сайти, які або 
мають спеціальні підрозділи для кріпіпасти, або цілком їй 
присвячені: 

- https://www.reddit.com/r/creppypasta/
- https://kripipasta.com/
- https://creepypasta.fandom.com/ru/wiki/Creepypasta_%D0

%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8. 
Така формальна інституалізація практик кріпіпасти в 

інтернеті виробляє процедури створення текстів, які 
вимагають дотримання певних композиційних і стилістичних 
стандартів. У рамках віртуальної спільноти, яка читає та 
створює кріпіпасту, виникає «поле культурного виробництва» 
всесвіту, який підкорюється власним законам функціонування 
та трансформації, що має вірусну природу та потребує 
подальшого осмислення. 
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EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF THE COMBAT 
TRAUMATIC BRAIN INJURY (WHO statistics) 

Purpose: to conduct a study on the prevalence of traumatic 
brain injury and its main effects on the basis of studying literary 
sources, their impact on the quality of life of patients, and the 
social significance of these effects in the light of the prevalence of 
pathology.  

Materials and Methods. The study used bibliosemantic and 
analytical methods, the method of scientific abstraction. The 
statistical data and scientific publications about the incidence and 
consequences of traumatic brain injury their remote consequences 
and the features of rehabilitation were studied.  

Results. The analysis of the prevalence of traumatic brain 
injury, their remote consequences allows us to ascertain the growth 
of the significance of these problems at the present stage of the 
state’s development, and their impact on the quality of life of 
patients, the difficulties in their further social adaptation of the 
growth of the medical and social significance of this problem.  

Conclusions. As a result of the growing number of military 
conflicts in the world and the development of military technology, 
there is a tendency to increase the number of craniocerebral 
injuries. Improvement of approaches to the treatment of these 
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injuries has made it possible to increase the survival rate of 
patients, however, due to this, the medical and social significance 
of improving the system of treating their long-term consequences, 
which due to a significant level of neurological, cognitive and 
adaptive disorders, has a significant negative impact on the quality 
of life of patients and their environment, causing negative social 
consequences for society as a whole.  

KEY WORDS: traumatic brain injury, medical and social 
consequences 
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THE STATE OF THE PLACENTA IN WOMAN WITH 
ANTENATAL FETAL DEATH 

The percentage of perinatal losses in women has decreased 
10 times in recent years, but antenatal fetal death is still a pressing 
and unresolved issue. 

Objective: to study changes in the morphological state of the 
placenta in women with antennal loss. 

Materials and methods: retrospective studies of childbirth of 
women with stillbirth. 2 study groups were selected: 1 - 20 women 
with antenatal fetal death and 2 - 20 women who gave birth to 
living children. Age of women from the studied groups - 1 group - 
34, 1, 2 group - 33, 2 years. Extragenital pathology was more 
common in women from the first group: diseases of the 
cardiovascular system and gastrointestinal tract. Among the 
macroscopic indicators of the placenta in women with antenatal 
fetal death, the average weight of the placenta was less than 345.95 
(± 10.2) grams than in patients with live birth - 423.6 (± 5.6) 
grams. The greatest prevalence among macroscopic changes of the 
placenta is the presence of retroplacental hematomas in women 
with stillbirth in 24.12% of cases, in group 2 in 16.2%. Abnormal 
forms of the placenta were also found in patients with antenatal 
fetal death - in 16.8% of cases and 4.1% in group 2. Among 
morphological indicators, infectious pathology in the form of 
deciduitis was most often observed in group 1 in 64.1% of cases, 
villousite in 56.33% of cases, and in group 2 only in 15.1% of 
cases and in 7.26% of cases. Chorioamnionitis was detected only 
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in the stillbirth group and amounted to 4.02%. Violation chorionic 
villi maturation was 2 times more common in stillbirths - in 36.2% 
of cases and 15.5% in group 2. Among involutive-dystophic 
changes sclerosis of the stroma of the support villi was most often 
detected and amounted to 52.1% of cases in women with antenatal 
death and in 40.23% of cases in women with live birth. Calcinosis 
in equal values occurred in two groups - 56.2% and 56.3%. 
Ischemic heart attacks were observed only in the stillbirth group - 
in 12.4%. Compensatory-adaptive changes are more common in 
women with antenatal fetal death in the form of capillaries "rings" 
- in 20.1% and in the group with live births in 12.22%, stroma
edema in 8.21% of cases and 4.12% in 1 and 2 groups,
respectively. Increase in placental mass in the same values in the
two groups of 16.4% and 16.3%, while active syncytial kidneys in
group 1 occurred only in 12.0% of cases, and in group 2 - in
56.2%. Risks of placental and uteroplacental forms of chronic
placental insufficiency were calculated. The group of women with
stillbirth had a high risk - 36.3%, in contrast to the group of live
births - in 12.1% of cases. The average risk of uteroplacental form
in group 1 was found in 28.3% and only 10.1% in group 2.

Conclusion. Based on the results obtained, the most common 
somatic pathology - hypertension. Patients with antenatal death 
often found abnormalities in the shape of the placenta, the 
presence of retroplacental hematomas. According to the results of 
histological examination of the placenta in the 1st main group, 
inflammatory changes in the form of deciduitis, viloisitis, 
intervilositis were more often observed. 
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СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ВПЛИВ ТЕХНОГЕННИХ 
ЧИННИКІВ НА СТАН РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ 

ЛЮДИНИ 

Останніми роками відмічається підвищення показників 
розповсюдженості стоматологічних захворювань на території 
України та країн ЄС [1]. Відомо, що несприятлива екологічна 
ситуація згубно впливає на здоров'я населення, зокрема на 
стан зубощелепної системи [1; 2]. Серед генетичних, 
кліматичних, епідеміологічних, професійних та соціально-
економічних причин погіршення загального стану здоров'я 
населення України одне з перших посідають саме техногенні 
фактори [3]. Не зважаючи на наявність багатьох досліджень 
присвячених впливу екзогенних шкідливих факторів на стан 
здоров’я населення найменш дослідженим є їхня дія саме на 
зубощелепний апарат людини. 

Метою цього дослідження було висвітлення сучасних 
поглядів на вплив техногенних чинників на стан ротової 
порожнини людини. 

Матеріали та методи. В межах цього дослідження був 
проведений аналіз 42 інформаційних джерел, з яких 23 - 
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латиницею у закордонних журналах та 19 – вітчизняних 
авторів. Для пошуку використовували науко метричні бази 
SCOPUS, Web of science, PubMed та Google scholar.  

Результати. За даними соціально-гігієнічного 
моніторингу відомо, що в нашій державі в несприятливих 
екологічних умовах мешкає третина населення [15]. Так наразі 
відомо, що на сучасну людину діють різні фактори: соціальні, 
економічні, виробничі, урбанізація, інформаційне 
навантаження та підвищена міграція, рухливість, мобільність 
населення [11]. Вплив чинників довкілля на організм з 
погляду медицини може мати різні згубні наслідки. Внаслідок 
інтенсивного використання природних ресурсів та зростання 
техногенного навантаження на навколишнє середовище в 
Україні останнім часом склалася критична екологічна 
ситуація, що впливає на здоров'я людей [4]. 

Встановлено, що за ступенем шкідливої дії на організм 
людини залишається провідним фактором ризику  хімічне 
забруднення атмосферного повітря [17]. Між тим його рівень і 
характер залежать від особливостей промислового розвитку 
населеного пункту та різноманітності джерел забруднення. 

Сучасними науковцями встановлено, що вплив хімічних 
сполук на організм людини та її тканини може проявлятися як 
на субмолекулярному, молекулярному та клітинному рівнях, а 
також призводить до змін метаболічних процесів у тканинах 
порожнини рота та організмі в цілому [16].  

Так, дослідниками доведено негативний вплив 
залізорудного пилу, вібрації, шуму, температурних коливань 
на стан різних тканин зубощелепної системи [6]. 

Останніми дослідженнями встановлено, що в органах, 
тканинах та середовищах порожнини рота відбуваються якісні 
та кількісні зміни: знижується швидкість секреції, 
відбувається зсув рН слини в кислу сторону, збільшується 
в'язкість та обсяг осаду ротової рідини; знижується поріг 



 
  
 

                                                                                                                 
                                                                                               Матеріали XXI-ої Міжнародної науково-практичної конференції 

                                                                                                          (07 червня 2022 року, у м. Дебрецен (Угорщина), дистанційно) 
 

 
   139 

сприйняття тактильної, больової чутливості та змінюється 
рівень мобілізації температурних рецепторів слизової 
оболонки ясен, змінюється смакова рецепція язика [12]. 
Достовірно знижується жувальна ефективність та 
підвищується оптична щільність щелепних кісток [10]. 

В останніх наукових дослідженнях було з’ясовано, що 
діоксид сірки, пари та оксиди марганцю, хрому, фосфору, 
цинку, кадмію навіть у мінімальних концентраціях надають 
явний руйнівний вплив на організм людини [9]. Так, при 
тривалому впливі на організм фосфору та його неорганічних 
сполук можуть розвиватися професійні захворювання у 
вигляді токсичного гепатиту, атрофічних та дистрофічних 
змін слизової оболонки верхніх дихальних шляхів, емфіземи 
легень, змін кісткової системи, що проявляються у підвищеній 
ламкості кісток, склерозуванні епіфізів кісток, зокрема щелеп, 
а також каналу довгих трубчастих [14]. 

Крім того, деякими дослідниками встановлено, що у 
осіб, зайнятих на свинцевих виробництвах, настають суттєві 
зміни стоматологічного статусу: зростає поширеність та 
інтенсивність карієсу зубів, виникають захворювання слизової 
оболонки порожнини рота, відзначаються гінгівіти, 
підвищується індекс гінгівіту, відмічається позитивна проба 
Шіллера-Пісарєва [7]. 

Дані, отримані в результаті досліджень, показали, що, 
навіть при дотриманні санітарно-гігієнічних норм, у робочих 
хімічних підприємств можуть виникати ураження твердих 
тканин зубів і пародонту [5]. У робітників, що стикаються в 
процесі виробничої діяльності з діоксидом сірки, сполуками 
хрому, марганцю, неорганічного фосфору, мінеральними 
кислотами та лугами, поліметалевим пилом та іншими 
техногенними забрудненнями, виникають серйозні 
пошкодження зубощелепної системи (підвищена стиранність, 
кислотний некроз більшої частини коронки зуба, гіперестезія 
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твердих тканин зубів, дисфункція скронево-нижньощелепного 
суглоба та ін.) [6]. Контакт з цими токсичними речовинами, 
призводить до розвитку захворювань порожнини рота, які 
потребують не тільки терапевтичного, але також і 
ортопедичного лікування, а це своєю чергою збільшує 
економічні витрати [9]. 

Актуальними на сьогоднішній день є вивчення стану 
порожнини рота, а також рівню стоматологічної 
захворюваності робітників вугледобувної промисловості [8], 
працівників аміачного виробництва [9] - на карієс та 
генералізований пародонтит [10]. Автори даних досліджень 
сходяться на думці, що діяльність людини у складних 
виробничих умовах неминуче призводить до розвитку 
професійних хвороб симптомами яких можуть також бути 
різноманітні ураження порожнини рота [1; 2; 3; 4]. 

На другому за значущістю свого впливу на організм 
людини є радіаційне забруднення. Так, встановлено, що в 
умовах підвищеного радіаційного фону спостерігається 
тенденція до збільшення захворюваності тканини пародонту 
внаслідок зниження загальної резистентності організму [8]. У 
осіб, які піддаються впливу іонізуючого випромінювання, 
спостерігається 100% ураження тканин пародонту, розвиток 
генералізованого пародонтиту, який супроводжується в 
більшості випадків розвитком симптоматичного катарального 
гінгівіту [13]. Кількість хворих на гінгівіт і пародонтит значно 
вища серед осіб, які проживають на забруднених 
радіонуклідами територіях після аварії на Чорнобильській 
АЕС [1]. 

Висновки. Отже на основі отриманих даних, можливо 
зробити висновок про те, що незважаючи на масштабність 
досліджень, що проводяться як у нашій країні, так і за 
кордоном, в даний час немає єдиного погляду на етіологію і 
патогенез уражень зубощелепного апарату, та подальші 
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дослідження у цій галузі є важливим напрямком для 
розуміння механізму виникнення також і соматичної патології 
і збереження здоров'я населення. 
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ПРОБЛЕМА ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОГО 
ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ 

(ХОЗЛ) З КОМБІНАЦІЄЮ СУПУТНІХ ПАТОЛОГІЙ 
СЕРЦЯ ТА СУДИН НА ОСНОВІ УПРАВЛІННЯ 

СТАНОМ МІКРОБІОМУ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
 

Проблема присвячена рішенню актуальної міжнародної 
проблеми -  вивченню клінічних та мікробіологічних аспектів 
ураження легень з встановленням провідних критеріїв зміни 
стану мікробіому дихальної системи,  пов’язаних з 
оптимізацією терапії хронічних обструктивних захворювань 
легень, оскільки за результатами численних наукових 
досліджень, виконаних в університетах  та університетських  
клініках Італії, США, Франції, Китаю, Гонг Конгу, 
Великобританії, Сінгапуру, Іорданії та інш., доведено, що 
мікробіом дихальної системи – це ключ до рішення проблем 
терапії, діагностики та профілактики ХОЗЛ, але ця проблема 
знаходиться на початку вивчення [1]. 

Дана проблема вирішується на основі комплексування з 
профільними науковими установами на базі спеціалізованої 
клініки профзахворювань науково-дослідного інституту 
гігієни праці та профзахворювань Харківського національного 
медичного університету (далі НДІ ГП та ПЗ ХНМУ), яка є 
клінічним центром для ряду регіонів України з проблем 
вивчення, терапії, діагностики та профілактики професійних 
захворювань, головними серед яких є ХОЗЛ. 

Серед досліджень, які виконуються та запланованих 
вивчаються наступні аспекти:  

- клінічне обгрунтування та визначення ранніх 
доклінічних маркерів  розвитку серцевої недостатності при 
гіпертонічній хворобі, ХОЗЛ та їх поєднанні; 

- пошук інформативних показників стану міокарда, які 
дозволяли б прогнозувати перебіг кардіопульмональної патології; 
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- визначення перспективних напрямків корекції, 
прогнозу та профілактики ХОЗЛ у комбінації з ішемічною 
хворобою серця (ІХС); 

- склад мікрофлори мікробіому дихальної системи у 
здорових людей та пацієнтів з ХОЗЛ;  

- динаміка зміни  стану мікробіому дихальної системи 
динаміці різної тяжкості захворювань на ХОЗЛ; 

- динаміка зміни  стану мікробіому дихальної системи у 
період загострення захворювань на ХОЗЛ; 

-  клінічне значення патогенних мікроорганізмів у складі 
мікробіому дихальної системи у розвитку ХОЗЛ; 

-  вплив зовнішніх факторів на  стан мікробіому  
дихальної системи; 

- проблема запалення, патології та загострення у 
динаміці ХОЗЛ та зростання загального  мікробного 
навантаження  дихальної системи; 

- можливість визначення провідних представників  
мікробіому дихальної системи  у якості інформативних 
прогностичних маркерів у проблемі діагностики ХОЗЛ.  

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), 
відповідно до визначення офіційного документу  -  «Адаптованої 
клінічної настанови, заснованої на доказах «Хронічне 
обструктивне захворювання легень», затвердженого МОЗ  та 
Академією медичних наук України,  а також  згідно «Глобальної 
стратегії з діагностики, ведення та запобігання» (GOLD) –  
сьогодні є однією з найважливіших проблем, оскільки це 
захворювання, за твердженням міжнародної спільноти, 
залишається маловідомим як для широких верств населення, так і 
для офіційних представників органів охорони здоров’я та 
урядових структур. 

  ХОЗЛ залишається четвертою лідируючою причиною 
смерті в світі та є головним чинником хронічної 
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захворюваності та смертності, в першу чергу, від його 
ускладнень.    

За розрахунками, в Європейському союзі загальні прямі 
витрати на захворювання органів дихання становлять 
приблизно 6 % усього бюджету охорони здоров’я, при цьому 
витрати на ХОЗЛ сягають 56 % від цих втрат (38,6 мільярдів 
евро). В США прямі витрати на лікування ХОЗЛ становили 
29,5 мільярдів доларів, а непрямі — сягнули 20,4 мільярдів 
доларів. Найбільший економічний збиток приносить 
лікування загострень ХОЗЛ [2, 3]. 

Доведено, що проблема мікробіому легень вельми 
важлива для перспектив оптимізації терапії, діагностики та 
профілактики ХОЗЛ. 

Так, cеред причин загострень ХОЗЛ частка 
неінфекційних чинників становить лише 22% (фактори 
навколишнього середовища, низький комплаєнс або 
припинення базисної терапії), а більшість — 78% — 
інфекційні причини: бактерії (саме бактеріальні інфекції 
домінують серед найчастіших причин загострення ХОЗЛ), 
віруси або їх асоціації. 

Гостро необхідні подальші інтенсивні наукові 
дослідження, щоб краще визначити внесок інфекції в 
патогенез ХОЗЛ, а також інтервенційні дослідження, що 
включають антимікробні та протизапальні підходи в 
лікуванні, діагностиці та профілактиці ХОЗЛ. 

В даний час проблема мікробіому легенів є сферою 
досліджень, що швидко розвивається, а напрямки досліджень 
зосереджуються на порівнянні між легеневими 
бактеріальними спільнотами здорових людей і пацієнтів із 
хронічними легеневими захворюваннями, такими як астма, 
ХОЗЛ, муковісцидоз, фіброз, ідіопатична легеня, рак легенів, 
або перенесена трансплантація легенів. Однак точний 
характер взаємозв’язку між респіраторним мікробіомом і 



Матеріали XXI-ої Міжнародної науково-практичної конференції 
         (07 червня 2022 року, у м. Дебрецен (Угорщина), дистанційно) 

147 

епітелієм в легенях залишається активною областю 
дослідження. 

Характеристика цієї динамічної взаємодії між мікробами, 
терапією та хворобливими станами зараз є центральним 
напрямком досліджень ХОЗЛ. Крім того, поява стійкості до 
антибіотиків у патогенів, асоційованих з ХОЗЛ, також викликає 
зростаючу міжнародну занепокоєність, і все більший акцент  
наголош ується на використанні антимікробних препаратів і 
раціональній терапії на основі урахування нових та 
високоінформативних прогностичних маркерів захворювання, які, 
у свою чергу,  набувають все більшого значення.  

Зрештою, визначення ролі мікробів та інфекцій у ХОЗЛ 
можуть  створити та сформувати нову епоху, нову перспективу та 
простір для обгрунтування та розробки більш цілеспрямованих та 
ефективних  нових терапевтичних підходів до лікування, 
діагностики, реабілітації та профілактики ХОЗЛ. 

До цього часу, на жаль, також залишається недостатньо 
вивченою дуже важлива проблема, а саме: не визначена 
динаміка зміни бактеріальної флори як  під час загострень 
ХОЗЛ, так і її роль у патогенезі та динаміці захворювання. Не 
вивченою залишається проблема визначення функціональних 
зв’яків між мікробіомом шлунково-кишкового тракту та 
дихальної системи. На сьогодні встановлено, що у пацієнтів з 
ХОЗЛ є функціональні і структурні зміни в слизовій оболонці 
кишечника, і вони,  як правило, мають підвищену проникність 
кишечника. Однак основні механізми появи цих порушень на 
сьогодні недостатньо зрозумілі. Вивчення механізмів 
порушення мікроекології бактерій у легенях і кишечнику, 
можливо,  може бути ключем до пошуку методів  ефективного 
лікування, діагностики та профілактики ХОЗЛ. 

Таким чином, на сьогодні дослідження мікробіому 
легень все ще знаходяться на стадії формування, і багато 
питань залишаються без відповіді.  
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ПСИХОГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ ХАРАКТЕРУ СТУДЕНТІВ 
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ТА 
ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ ЗМІН В ДИНАМІЦІ 

НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

Практична реалізація провідних положень “Закону про 
вищу освіту” обумовлює необхідність здійснення поглибленої 
комплексної оцінки рівня функціональної готовності 
організму дівчат і юнаків до навчання у нових (іноді 
нестандартних і незвичних, зокрема дистанційних) умовах, в 
тому числі проведення комплексної психогігієнічної оцінки 
психофізіологічних функцій та особливостей особистості, в 
структурі яких важливе місце займають властивості 
характеру [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Причому саме психогігієнічний аналіз як суті, так і 
динаміки та спрямованості змін з боку характерологічних рис, 
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що відбуваються протягом певного часу, тим більше такого 
тривалого та насиченого стресовими ситуаціями періоду, як 
навчальний рік дозволяє визначити найбільш значущі та 
суттєві тенденції, котрі мають бути ураховані та підлягають 
подальшій корекції [1, 2, 7, 8, 9]. 

Мета наукової роботи передбачала здійснення 
психогігієнічної оцінки змін з боку показників властивостей 
характеру студентів закладів вищої медичної освіти, що 
відбуваються в динаміці навчального року. 

Дослідження проводились на базі Вінницького 
національного медичного університету ім. М.І. Пирогова на 
підставі використання особистісного опитувальника 
особистісного опитувальника Mini-mult. Аналіз отриманих 
результатів здійснювався на підставі застосування 
стандартного пакету прикладних програм статистичного 
аналізу “Statistica 6.1” (ліцензійний № AXX910A374605FA). 

Під час проведених досліджень виявлено, що на початку 
навчального року в структурі узагальненого особистісного 
профілю, який був побудований, серед дівчат реєструвалась 
перевага показників за шкалами іпохондрії (Hs), істерії (Hy), 
паранойяльності (Ра), психастенії (Pt), шизоїдності (Se) і 
гіпоманії (Ма), водночас, серед юнаків – помірна перевага 
показників за шкалами паранойяльності (Ра), психастенії (Pt), 
шизоїдності (Se) і гіпоманії (Ма) у юнаків.  

Разом з тим наприкінці навчального року в структурі 
узагальненого особистісного профілю у дівчат спостерігалась 
помірна перевага показників за шкалами паранойяльності 
(Ра), психастенії (Pt), шизоїдності (Se) і гіпоманії (Ма), 
натомість, у юнаків – перевага показників за шкалами депресії 
(D), психопатії (Pd), паранойяльності (Ра), психастенії (Pt), 
шизоїдності (Se) і гіпоманії (Ма) у юнаків. 

Звертав на себе увагу і ряд доволі яскраво виражених 
змін, що відбувались протягом періоду спостережень, який 
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співпадав з часом навчання у закладі вищої медичної освіти, з 
боку критеріальних показників характерологічних проявів за 
шкалою депресії (D) як серед дівчат (ступінь вираження їх 
значень зростав з 49,07±1,27 до 55,63±1,46 Т-балів (р<0,05)), 
так і серед юнаків (ступінь вираження їх значень зростав з 
49,91±1,45 до 55,63±1,46 Т-балів (р<0,05)), а також з боку 
показників властивостей характеру за шкалою психастенії (Pt) 
серед дівчат (значення досліджуваних даних суттєво 
збільшувались з 56,94±1,42 до 63,10±1,48 Т-балів (р<0,05)) та 
з боку властивостей характеру за шкалою психопатії (Pd) 
серед юнаків (значення досліджуваних даних суттєво зростали 
з 50,73±2,00 до 58,81±1,64 Т-балів (р<0,05)). 

Зазначені особливості мають бути ураховані під час 
розроблення ефективних сучасних здоров’язберігаючих 
технологій та формування превентивного освітнього простору 
у закладах вищої медичної освіти у майбутньому. 
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ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ВАЖЛИВА 
ЛІДЕРСЬКА ЯКІСТЬ МЕНЕДЖЕРІВ В ГАЛУЗІ 
МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ 

Емоційний інтелект вважається невід’ємною лідерською 
якістю сучасного керівника будь якої галузі. Ефективний 
лідер повинен задавати правильний напрямок роботі 
колективу. Задля досягнення цілей компанії, підвищення 
продуктивності праці, він має мотивувати підлеглих, 
відчувати та поважати їх емоції. Саме емоційний інтелект, 
притаманний справжньому лідеру, дозволяє правильно 
оцінити мікроклімат в колективі та змінити його на більш 
сприятливий, якщо виникає така потреба.  

Відносно нове поняття «емоційний інтелект» отримало 
визнання в науці після виходу в 1990 р. роботи П. Селовея та 
Дж. Мейера. Вищезазначені вчені трактували це поняття як 
форму інтелекту, що включає здатність відслідковувати свої 
та чужі почуття та емоції, розрізняти їх і використовувати ці 
знання для керівництва власним мисленням та діями [5].  

Згодом поняття емоційного інтелекту було розвинуто та 
доповнено. Так, Д. Гоулман під емоційним інтелектом розумів 
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здатність ідентифікувати, оцінювати, керувати власними 
емоціями, емоціями інших людей або груп. Згідно думки Р. 
Бар-Она, емоційний інтелект – це некогнітивні здібності 
(емоційні, особистісні та соціальні), що впливають на 
здатність досягати успіху в умовах вимог та тиску 
навколишнього середовища [1, С.14].  

Інтенсивність емоцій людини часто впливає на її дії.        
Т. Бредберрі та Дж. Грівс в роботі «Емоційний інтелект 2.0» 
стверджують, що емоційний інтелект визначає 58 відсотків 
продуктивності людей на всіх видах робіт та впливає на 
розмір заробітної плати.  

Основою емоційного інтелекту є особистісні та соціальні 
компетентності. Особистісна компетентність зосереджена на 
індивідуумі та усвідомленні ним власних емоцій, а також на 
його здатності керувати власною поведінкою. 

Наразі не існує універсальної дефініції поняття 
емоційного інтелекту. Проте деякі вчені придають йому 
настільки важливе значення, що відмовляються відносити до 
переліку так званих soft skills. Так Н.Д. Солгейм вважає 
емоційний інтелект одним з найскладніших елементів 
ефективного лідерства [8]. На підтвердження своєї точку зору 
вчена приводить такий аргумент: задля успішного 
функціонування бізнесу керівнику потрібно фокусуватися на 
тому, наскільки добре підлеглі мотивовані на виконання 
роботи. Н.Д. Солгейм стверджує, що позитивна мотивація 
допомагає досягти кращих результатів, ніж мотивація через 
страх або примус [8].  

Наявність емоційного інтелекту є дуже важливою 
лідерською якістю менеджерів в галузі морського та річкового 
транспорту. Як вже було зазначено, керівники з високим 
рівнем емоційного інтелекту здатні відчувати емоції та 
настрій своїх підлеглих, вміють створювати сприятливі умови 
в колективі, мотивувати до досягнення спільної мети. 
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Високий рівень емоційної компетентності є необхідним для 
забезпечення комфортної робочої атмосфери в офісі. Стресове 
робоче середовище може призвести не лише до низької 
продуктивності, але й до зниження довіри серед працівників 
та втрати менеджером свого авторитету. Керівнику вкрай 
необхідно справлятися з власними емоціями та керувати 
емоціями співробітників, щоб уникнути конфліктів. Тому 
менеджери повинні володіти різними стратегіями 
регулювання емоцій та практикувати їх. Мета цих стратегій – 
тримати емоції під контролем і «утримувати нерви». 
Менеджер ніколи не отримає поваги серед співробітників та 
підлеглих, якщо він запальний, демонструє своє 
роздратування або підвищує голос. У будь-якій конфліктній 
ситуації він повинен зберігати самовладання і уникати зайвої 
емоційності. Недарма менеджерів часто називають 
емоційними архітекторами робочого місця. 

В процесі розвитку компетенцій емоційного інтелекту 
потрібно йти від внутрішнього (Я) до зовнішнього 
(соціального) [2]. Якщо менеджер добре орієнтується у 
власних почуттях, розуміє поведінку інших людей, він стає 
спроможним керувати як собою, так і своїми стосунками з 
підлеглими. Такі вміння мають важливе значення для роботи 
менеджерів в галузі морського та річкового транспорту, 
сприяють підвищенню продуктивності праці та досягненню 
більш високих результатів роботи. При такому підході 
розвиваються не лише спеціальні професійні навики, так звані 
hard skills, але й soft skills, без яких жоден лідер не може стати 
успішним.  
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CONCEPTUAL BASIS OF STUDYING THE 
PROBLEM OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF THE REGION 

Regional development is more relevant in modern times. 
This is theoretically regulated by the requirements of regional 
development. In many countries, which are generally characterized 
for all purposes, the diversity of regional development is carried 
out by areas of public policy, depending on its direction by 
methods and means. Regional development depends on the 
material and spiritual progress of the people living in the regions, 
as well as the increase in material well-being in the formation of 
society, by changing the economic, social, cultural, social and 
political characteristics of many countries. For this reason, the 
socio-economic development of the regions, which determines the 
regional development, considers it necessary to pursue a policy 
pursued by the state on the basis of certain measures. It is no 
coincidence that The methodological basis of the regulation of the 
country's territory is regional economic policy. The state policy in 
this direction consists of the division of properly formed economic 
regions in the regions and the efficiency of the zoning process. 

In general, there are the following forms of zoning: 
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1. Macro-regionalization - is carried out specifically through 
the specialization of zones in any field, which consolidates each 
economic system of economic regions, based on the proposed 
long-term planning and strategy. 

2. Mesoregionation - according to the existing administrative 
structures, each direction of zoning is understood as a small 
regulation. 

3. Microregioning - is carried out as a form of zoning at the 
level of local self-government [1]. 

Although the implementation of certain processes in 
regionalization is regulated by the state, the implementation of 
economic reforms, the study of the problems of the regions, affects 
the formation of their governance structures. It is also regulated 
within certain targets as follows: 

- socio-economic development of the regions; 
- effective use of the potential of the regions; 
- increasing the role of regions in the national economy; 
- Improving the living standards of the population [3] 
The implementation of the above goals in the regions is 

actualized by many areas of regional policy. 
 First, the emergence and integration of a single 

national market in all regions; 
 Second, overcoming the problems between regional 

differences and developing the economy in backward agrarian 
regions; 

 Third, regulation of the urbanization process; 
 Fourth, assessment of human and natural resources; 

Fifth, the implementation of new industrial projects. 
One of the most important issues in the regional economy is 

the regulation of complex development. Such regulation is the 
direction of the state's purposeful influence on the economic 
spheres and related social processes in each region. These 
directions are realized in both economic and social policy of the 
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state. In order to achieve the goals of regional policy, certain 
groups of regulatory tools are implemented, which, as a rule, affect 
the comprehensive and optimal development of the regional 
economy. Optimal development means focusing on principles such 
as the efficient deployment of productive forces in the regions and 
the use of new productive forces. These principles include: 

1. To carry out their dynamic development by ensuring the 
proportional development of productive forces in the regions; 

2. Improving the sources of raw materials for various 
industries and increasing the possibility of compliance with them 
in a cost-saving mode; 

3. To bring socio-economic development closer together by 
eliminating the gap between cities and villages in the region; 

4. Increase the region's defense capabilities at the national level; 
5. Nature protection through efficient use of natural 

resources in the regions; 
6. Rational use of labor resources in the regions; 
7. Maintain competitiveness in each region 
The above defines the master plan for the deployment of 

productive forces in the regions and is implemented in the 
following sequence: 

- First, an analysis of the deployment of productive forces in 
the regions in recent years is conducted; 

- opportunities for further development and deployment of 
productive forces are explored; 

- The main directions of development in the regions are 
determined; 

- The level and ratio of development in the industrial hub, 
agriculture and other areas are determined; 

- the economic efficiency of the deployment of productive 
forces is determined; 

- The general plan of the country for the future envisages 
socio-economic development of the regions. 
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The relationship of regional development with the regional 
economy is interpreted as the regulation of complex development 
carried out by the state. The state's regional policy regulates the 
process of purposeful influence on the economic complexity and 
social processes of the regions. In this regard, policy decisions 
made in the regions should be planned in accordance with 
purposeful activities and provide for the development of 
interaction between the region and the regions. Given the potential 
of these regions, the state program plays an important role in 
further expanding economic reforms. Taking all this into account, in 
the development of state programs, based on world experience, it was 
considered to develop mechanisms of economic influence rather than 
administrative mechanisms of influence in each area. This is 
especially true, leads to targeted stimulation of entrepreneurship 
development in the regions in market conditions. [3, p.60] 

Strategic programs aimed at the development of the regions 
hinder the implementation of state policy, which affects the 
implementation of state programs. Thus, the active nature of the 
state program is negatively affected by the following factors. 

- preparation of action plan with identification of unrealistic 
goals; 

- non-consideration of regions in state measures on certain 
sectors of the economy; 

- lack of monitoring in the process of program development; 
- application of uncalculated mechanisms at the national and 

regional levels and inefficient use of these mechanisms; 
- weak control over the implementation of the program, etc. 

 
References: 

 
1. Blaug M., 2012. The methodology of economics or how 

economists explain. Press Sindicate of the University of 
Cambridge. 



 
  
 

                                                                                                                 
                                                                                               Матеріали XXI-ої Міжнародної науково-практичної конференції 

                                                                                                          (07 червня 2022 року, у м. Дебрецен (Угорщина), дистанційно) 
 

 
   161 

2. Cholaj H., 2018. Transformacja systemowa w Polsce. 
Szkice teoretyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu M. CurieSkłodowskiej, 
Lublin. 

3. Grimes S., 2019. Exploring the ethics of development. 
In: J.D. Proctor, D.M. Smith, (eds.), Geography and ethics. 
Journeys in moral terrain. Routledge, London: 59-71. 



Матеріали XXI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
       (07 червня 2022 року, у м. Дебрецен (Угорщина), дистанційно)  

162 

Ahmadoghlu A. 
Ph.D. candidate, 

Azerbaijan Languages University 
Baku, Azerbaijan 

BEOWULF, A HERO OR A WARRIOR? 

Beowulf is the most ancient English epic of the Anglo-Saxon 
people. The protagonist of this epic is Beowulf. There are many 
studies on the epic with both positive and negative attitudes toward 
it. The problem of misinterpretation of the acts of a considered 
protagonist might be the problem of the researcher’s approach to 
the topic. The writer of this paper thinks that J. Campbell’s 
psychoanalytical approach to illustrate and interpret the inner 
layers of a symbol or a considered myth based on C. G. Jung’s 
approach might be more appropriate in mythological studies. 

According to this approach, J. Campbell offers a very 
different definition of “hero”. He writes: “The hero is the man of 
self-achieved submission but submission to what? That precisely is 
the riddle that today we have to ask ourselves and that it is 
everywhere the primary virtue and historic deed of the hero to 
have solved.” [1, p. 15-16] He answers his own question according 
to Professor Arnold J. Toynbee’s studies. He thinks that when a 
considered society or civilization is unable to refresh itself death 
has occurred. Therefore, by accepting this death and surrendering 
to it rebirth can occur.  He conontinues that within the soul, within 
the body social, there must be – if we are to experience long 
survival – a continuous "recurrence of birth" (palingenesia) to 
nullify the unremitting recurrences of death. 

 Then a hero is an extraordinary man who achieves this 
submission from the dead norms of a considered society and by his 
detachment and transfiguration enters into the realm of higher 
spiritual dimension, from the external to the internal world, macro 
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to microcosm, a retreat from the desperations of the waste land to 
the peace of the everlasting realm that is within. As it is obvious 
from what we have learned from psychoanalytical approach of J. 
Campbell up to here, a hero is the one who passes beyond the 
limitations of his own self and local culture, enters into the realm 
of his innermost, passes the process of viveka or discrimination 
and becomes a boon-bringer for all humanity. He can make a 
renewal in life and make a dead society reborn. It appears that 
there are three important phases in a hero’s quest: separation, 
initiation and return. Each division in this approach has several 
subdivisions that they are considered as the heroic codes of the 
adventure of a heroic quest. 

Studying the epic of Beowulf, he appears to be a “dark 
horse” since there is no reference to his birth or childhood as other 
famous epic heroes such as Gilgamesh. On the other side, the 
separation part of the quest of a hero which begins with a symbolic 
call to the quest and other subdivision of separation from cosmos 
to chaos are not included in the story of Beowulf. Another major 
problem is his initiation process is not as complete as other famous 
heroes in the world mythology. There are no signs of his 
submission to death. He counts only on his physical power and 
fights with Grendel and his mother only for wealth. At the final 
battle, he has to fight with dragon for the sake of what one of his 
warriors has stolen from the dragon’s treasure. And finally, he is 
killed and leaves his society without a leader. Therefore, the 
departure part of the heroic codes is not fulfilled in this epic. So, in 
spite of his extreme wisdom and power, he could not be 
considered as a hero or boon-bringer for his society. Though, 
regarding his wisdom, prowess and intelligence he could be 
considered an exceptional warrior or diplomat.  
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ANALYSİS OF THE ACTİVİTY OF THE BAKU 
STOCK EXCHANGE 

A stock exchange   is a legal entity established in the form of 
a joint-stock company, which has a license for the activity of a 
stock exchange and organizes and manages regulated markets. The 
stock exchange organizes the trading of the government securities 
market, the corporate securities market and the market of 
derivative financial instruments. 

Mass trading in securities and derivative financial 
instruments is carried out only after the admission of securities and 
derivative financial instruments to public trading in accordance 
with the internal rules of the stock exchange. Mass trading is a 
transaction concluded as a result of the initial or repeated offer of 
securities or derivative financial instruments to an unlimited 
number of buyers. Securities and derivative financial instruments 
accepted for mass trading are traded in a regulated market only 
through investment companies.[2] 

In order to ensure the stable development of the securities 
market and revitalize the corporate securities segment, to stimulate 
listing in accordance with the strategic priorities set by the Baku 
Stock Exchange for 2021-2023, to attract new issuers to the list, 

Work continued on the formation of a legal framework in 
line with international practice and the optimization of business 
procedures. 

In order to promote private sector capital market financing 
initiatives and listing on the stock exchange in 2021, the listing 
requirements of the Baku Stock Exchange have been simplified 
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and an incentive tariff regime set by the Central Bank of the 
Republic of Azerbaijan (Central Bank) has been introduced in the 
capital market. At the same time, in order to stimulate the mass 
supply of corporate securities, the Baku Stock Exchange has 
introduced a mechanism for rewarding investment companies 
providing underwriting services. This, in turn, had a positive 
impact on the ability to place securities on the stock exchange 
through the public offering method. 

In order to increase financial literacy in the capital market, 
the Baku Stock Exchange organized intensive awareness-raising 
events with the participation of relevant government agencies and 
investment companies, including about 30 meetings, video 
conferences and seminars. In 2021, for the first time, the Central 
Bank, Baku Stock Exchange, and the Small and Medium Business 
Development Agency launched the “Investment Travel” project, 
which provided detailed information on the benefits of the capital 
market to businesses in the regions.[3] 

The work done by the Central Bank of the Republic of 
Azerbaijan to increase the institutional development and depth of 
the capital market and the active dialogue with capital market 
participants have contributed to increasing the efficiency of the 
regulated market. At the same time, investment companies that are 
members of the Baku Stock Exchange have played an important 
role in the dynamic growth of the market by developing the role of 
financial intermediaries. 

As a result of the work done to develop the capital market, 
the Baku Stock Exchange has achieved the highest results in the 
history of the total trade, corporate securities market and repo 
transactions. For the first time during the 21-year activity of the 
Baku Stock Exchange, the trade turnover in 2021 exceeded           
15 billion manat and amounted to 15.3 billion manat. The market 
capitalization of the Baku Stock Exchange  increased by 4.3 billion 
manatreached the highest level in history. A record volume of 
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corporate securities (excluding mortgage bonds) was recorded and 
33 placements worth AZN 376 million were made. For 
comparison, 26 corporate securities (excluding mortgage bonds) 
worth a total of 350 million manat were placed on the Baku Stock 
Exchange in 2018-2020.[4] 

The volume of repo transactions in 2021 amounted to 7.2 
billion manat, the highest turnover in recent years in the history of 
the Baku Stock Exchange. For comparison, during 2018-2020, this 
figure amounted to a total of 3.8 billion manat. The ratio of the 
total trade turnover of the Baku Stock Exchange to GDP increased 
by 18 percent.[3] 
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DEMOGRAPHIC POTENTIAL OF THE ARAN 
ECONOMIC REGION OF AZERBAIJAN AND 

EMPLOYMENT PROBLEMS 

According to the 2009 census, the level of employment in 
the Aran economic region is higher than the national average. 
Thus, if 48.1% of the total population in the country is engaged in 
various sectors of the economy, in the economic region 51.1% of 
the total population works in relevant fields. [3,p.8-11) The vast 
majority of the employed population in the economic region 58 , 
9% work in agriculture, hunting and forestry. Such a large 
difference can be explained by the fact that the study area is 
mainly an agricultural area. Among the population of the research 
area engaged in other areas, the largest labor force is in education 
(7.8%), construction sector (7.3%), trade (7.3%), industry (4.3%), 
transport (4, 1%), works in health and social services. The lowest 
labor force is engaged in science (0.05%), financial activity 
(0.4%), communication and information technologies (0.7%), 
culture and art (0.86%). [1, p.340-350] 

The number of new jobs created is growing slowly in line 
with the number and composition of the growing labor force. New 
jobs lag behind the growing population in terms of quantity and 
quality. For example, the total population growth in the Aran 
economic region in 2010-2015 was 127,400 people, the number of 
newly created jobs was 122,522 people, and the number of 
permanent jobs was 82,029 people. As can be seen, fewer 
permanent jobs were created, 45,371 fewer than the growing 
population. [3,p.12-17] However, if we look at the dynamics of 
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new jobs, we see that there is a positive trend in this area. Within 
the Aran economic region, there are differences between the 
population growth of individual administrative regions and the 
creation of new jobs due to local socio-economic characteristics. 
Newly created permanent jobs are more important in terms of 
assessing the employment of the population. Therefore, it is 
practical to study the ratio of new jobs created by population 
growth. 

       As a result of the implementation of state programs on 
socio-economic development of the regions, the number of 
economic entities in the Aran economic region (AER) increased 
2.4 times in 2004-2017. Hundreds of social infrastructure facilities, 
production and processing enterprises have been built and put into 
operation in AER over the past 15 years. (P. 2) According to 
ARSSC, the number of jobs in the economic region has increased 
and decreased. 65-70% of all jobs created in the economic region 
are permanent jobs. The analysis shows that in 2016, 57.2 
thousand new jobs were created in AER, of which 35.2 thousand 
were permanent. The number of permanent jobs created in AER 
prevailed in Bilasuvar, Barda, Beylagan, Saatli, Sabirabad, Salyan 
districts. According to the ARSSC, the number of unemployed 
people who received official status in the Aran economic region 
decreased by 20.9% in 2005-2010, and by 30.7% in 2010-2016. 
Thus, if in 2005 the number of unemployed from this category was 
13984 people, in 2010 it was 11058 people, in 2016 their number 
decreased sharply to 7671 people. (P. 60) As a result, the 
synergistic effect between the number of new and permanent jobs 
created in the economic region and the number of unemployed 
who received status can be described as follows. 
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Şəkil 1. Aran iqtisadi regionu üzrə yeni və daimi yaradılan iş 

yerlərilə status almış işsizlərin sayı arasındakı əlaqə 
 
As can be seen in the figure, the increasing number of new 

jobs reaffirms the link between the number of jobs created and the 
level of unemployment. Therefore, the creation of new and high-
paying jobs in all regions of the economic region in the coming 
periods should become the main goal in reducing the number of 
unemployed. This, in turn, will allow to increase the gross regional 
product, the effective use of economic potential, and improve the 
social welfare of the population. 

Result.  Population growth in the economic region is 
significantly higher than the number of newly created, especially 
permanent jobs. In line with the growing demographic potential, it 
is necessary to create new jobs, especially permanent ones. For 
this purpose, it is expedient to give priority to the development of 
labor-intensive industries in the economic complex of the 
economic region, based on the complex processing of local 
agriculture and other raw materials. Without diminishing the 
importance of the measures taken in different regions of the Aran 
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economic region, it should be noted that there are many untapped 
reserves. 
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THE IMPORTANCE OF THE FINANCIAL SYSTEM 
FOR THE ECONOMIC GROWTH 

As it indicated, the financial system is a form of organization 
that provides the flow of funds from investors to investors, 
consisting mainly of financial markets such as stock exchange, 
banking, insurance and financial intermediaries such as investment 
companies, banks, insurance and pension companies. Today, 
financial markets and intermediary institutions communicate with 
each other globally. In this respect, the financial systems of the 
countries are interconnected to form the global financial system. 
The fact that the basic structure of the system has been developed 
in this way has enabled a global financial transaction to be carried 
out in a short period of time. The constant change of needs in the 
economy necessitates cause the renewal of the financial system 
and this shows the dynamic structure of the financial system. The 
fact that the decisions to be taken in the financial system affected 
the whole economy increased the importance given to the sector 
and it was accepted as the brain of the economic structure.[2] 

The one of the main role of the financial system on 
economic growth is reducing information costs and allocating 
resources effectively. In addition to maintain the flow of capital, 
which is a necessary condition for economic growth, to the 
investments, the quality of the investments is also important for 
growth. In order for the flow of capital to the required fields, it is 
necessary to have sufficient and full information about the 
investment project. Financial intermediaries that is a part of 
financial system are advantageous over savings and investment 
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owners by reducing costs in obtaining and processing information. 
Fund holders must bear a certain fixed cost to obtain the necessary 
information about the area they plan to invest. The intermediary 
institutions undertake the function of obtaining and processing the 
information, transfer it to the owners of the savings, and thus 
reduce this fixed cost that the investors bear. As a result, financial 
intermediaries reduce the cost of information and ensure efficient 
allocation of resources. 

The other significance of financial systems is diversification 
and management of risks. Traders in the financial system request a 
payment from the traders for this transaction. Only as a result of 
this transaction, the owners may face the risk of non-repayment of 
the funds they have provided. This risk increases further in the 
long term. As a result, fund providers will not be willing to lend 
their resources in the long run, but will turn to short-term options 
with little risk. Financial markets play an important role in risk 
diversification and sharing, in short, risk management. Behind the 
dramatic changes in the system in recent years and the rapid 
increase in the diversity of financial instruments, initiatives are 
based on risk management and facilitation of commercial 
activities. Within financial intermediation transactions, risk 
management gradually increases its importance.[3,61] 

Undoubtedly, it would be correct to state that the most 
important effect of the financial system on economic growth arises 
from the creation of an appropriate payment system. A safe 
exchange tool and platform for medium of exchange is a necessary 
condition for economic growth. The existence of the payments 
system allows for easy exchange and trade and therefore the 
activities to be implemented in the economy create the need for 
these means of payment. As it is known, unlike money, goods and 
services, which are considered as the main exchange instruments, 
they do not directly provide benefits to economic individuals. It 
facilitates the provision of goods and services consumed by the 
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household in terms of the need for money by economic 
individuals. [4] 

Moreover, for a long time, the state budget was considered 
only from the point of view of the centralized monetary fund of the 
state, its main financial plan. In essence, the budget was identified 
with the national economic plan. Its main purpose was seen in the 
centralization of part of the financial resources and their 
distribution for national needs. [1, 338] 

The situation began to change in the late 80s and early 90s. 
The development of market relations made us look at the budget as 
an instrument of state regulation. 

In the conditions of market formation, production relations based 
on full economic independence and independence of economic entities 
create opportunities for the free movement of goods and capital. 
Market relations lead to the spontaneous formation of natural and value 
proportions, which are not always desirable and contribute to economic 
growth. Therefore, the state is trying to influence economic processes 
on reproduction processes, to smooth out some of the social 
consequences of spontaneous market forces. 
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ANALYSİS OF THE CURRENT STATE AND 
PROBLEMS OF E-COMMERCE PROFİTABİLİTY 

DURİNG THE COVİD-19 PANDEMİC 

At the macro level, the pandemic has significantly disrupted 
international trade. Some industries have faced growing demand 
(for example, manufacturers of personal protective equipment, 
medical supplies and personal care products) or have been able to 
respond more quickly. At the same time, industries such as the 
transport and engineering industries have faced major challenges 
in terms of supply and demand. Regardless of the industry, 
companies have had to adapt from new procedures to offering new 
products or services to reflect changes in costs. Perhaps the 
longest-running reaction was the transition to e-commerce. The 
key to not serving existing customers and attracting new customers 
is to strengthen your online presence. This statement is still true 
today. 

It is difficult to say what awaits us, but the importance of 
adaptation cannot be underestimated. Companies that adapt, 
increase resilience, rapidly digitalize and become more agile are 
more likely to succeed. 

It is also clear that globalization is a demon that we can no 
longer tie to glass. This will be equally important for small 
companies that need easy access to new markets and drive 
innovation, employment and opportunity. 

The modern world offers more opportunities than ever 
before with its revolutionary technologies, global supply chains 
and ubiquitous connectivity.  
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Although the outlook for trade looks uncertain amid the 
COVID-19 crisis, the world is recovering and growing. 

The Covid-19 pandemic has affected local and international 
entrepreneurs, who usually sell goods and services based on 
traditional knowledge in traditional shops, markets and festivals. 
With the increasing digitalization of our world, entrepreneurs are 
increasingly turning to e-commerce and social media to support 
and expand the sales of their businesses and products. This 
transition to the online world creates new intellectual property 
problems related to the protection of works, ideas and images, and 
the identification of goods and services in the digital 
environment.[3] 

Shoppers no longer shop in the traditional way, and as a 
result of the COVID-19 pandemic, their shopping habits have 
become even more diverse. At the same time, the growing demand 
for immediate execution and hyper-individualization continues. 

To be successful, retailers need to offer consumers a well-built 
multi-channel interface. This requires a comprehensive implementation 
of processes and contracts throughout the distribution network using a 
combination of the following components: 

 website owned and operated by the brand owner; 
 brand-owned and managed stores; 
 shops operating on the order scheme; 
 franchise stores; 
 distribution through department stores and multi-

brand distributors; and 
 supply chains and logistics networks. 

Retailers are also focusing on how to create a shopping 
experience for shoppers at home, which requires a fully integrated 
multi-channel strategy. The options explored include appropriate 
tools that use augmented reality (AR).[4] 

The COVID-19 pandemic has increased the demand for 
these technologies, which raises a number of questions. One of 
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them is the protection of personal data: in the process of using 
virtual supply rooms using augmented reality technologies, 
companies will collect biometric data, which in some countries 
requires personal treatment, consent and implementation of their 
owner. certain steps for the collection and processing of such data. 
In addition, there are issues related to intellectual property, which 
may differ in different jurisdictions. [3] 

Similarly, as the amount of personal information shared with 
merchants increases, the risk of data breaches increases, so it is 
important to ensure that cybersecurity policies and procedures are 
in place to protect personal information. Ransomware attacks 
cause stress and disruption, and the longer it takes to respond to 
them, the more the virus spreads. Responding to a situation 
quickly is rarely successful, so retailers should seek scenario 
planning to prepare for such events. 

Since the beginning of the COVID-19 pandemic, supply 
chains need to adapt quickly to new conditions and changing 
consumer markets. This revealed a number of vulnerabilities in the 
supply chain. As countries begin to ease restrictions, many 
retailers are preparing to reopen stores. 

However, to do so, they need to re-adjust and strengthen 
their supply chains, and renegotiate contracts to protect the 
interests of all parties, given the need for businesses to be flexible 
in responding to uncertainty in demand. [6] 

Growing home supplies require contracts with operators, 
especially those with order quantities, to be revised, as 
warehousing operations and transportation solutions may need to 
be redesigned to meet customer commitments. Contracts 
specifying delivery intervals should be amended to take into 
account ongoing delays in such export / import operations once the 
borders have been opened. 

Due to the nature of the spread of COVID-19, consumers 
have become increasingly interested in the origin of goods and the 
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impact of this factor on people working in the supply chain. In this 
regard, the COVID-19 pandemic has allowed companies to 
reconsider supply chains and address vulnerabilities in 
environmental, social and corporate governance strategies. [5] 

As the world unlocks and steps are taken to implement social 
alienation, companies will no longer be the focus of buyers who do 
not want to tolerate the old rules. To be ready for this critical 
customer approach, businesses need to think about how they can 
incorporate transparency into product and supply chain 
procurement models. [2] 

The use of digital technology may decrease as tourism and 
retail reopens, but during the second wave of the pandemic, 
businesses must be prepared to step up their use of e-commerce 
and online stores using virtual reality technologies. This also 
applies to multi-channel markets, which will ensure the expansion 
and diversification of sales channels. 

As with any innovation, businesses must take steps to protect 
their intellectual property and trademarks. With each digital 
innovation, businesses must ensure that their cybersecurity 
systems are up-to-date and resistant to online threats, and that the 
risk of attack is minimized. 

In Azerbaijan, electronic payments in 2021 increased by 
57.1% compared to last year's report. The growth in the mobile 
banking system was 148%. This confirms that the country has the 
necessary infrastructure for e-commerce. [1] 
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DETERMİNATİON OF COMPETİTİVENESS OF 
TOURİSM SECTOR İN AZERBAİJAN 

One of the conditions that will ensure the development of 
targeted types of tourism in our country is the current state of 
competitive environment.  The “price competition” indicator is 
determined by the tax costs paid for tickets purchased for tourist 
trips in our country, fees charged at airports,  the hotel price index, 
purchasing power status and fuel price index in the country [1].  

Tourism infrastructure and natural-cultural resource indicators 
are among other important factors determining competitiveness in 
the tourism sector of our country. Our country's position among the 
world countries in terms of tourism infrastructure is 87th, and on 
natural-cultural indicators is 118th [3]. 

In general, the comparative position of our country, which 
determines the competitive advantage between European and 
Caucasian countries, is reflected in the following network 
diagram (Pic.1).  

As can be seen from the network diagram, Azerbaijan does 
not lag behind other indicators that determine the competitive 
advantage between Europe and the Caucasus: cultural resources, 
services in tourism, automobile, port, air transport infrastructure 
and openness to the international community. Almost 50 percent 
of these indicators are the same as the competitiveness indicators 
of European and Caucasian countries [3]. This reflects the 
competitiveness of the existing potential of the country's tourism, 
its development and priority in the country's economy. 
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Pic.1. Comparative description of Azerbaijan's competitive 
advantage with European and Caucasian regions. (Source: 
Tourism and Travel Competitiveness Report of the World 

Economic Forum.) 

The results obtained from the analysis of the tourism sector 
in Azerbaijan in terms of its functional purpose (types of tourism) 
and competitiveness show that our country has rich potential to 
ensure competitiveness in the world market, specializing in all-
around tourism areas. 
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LEXICAL REPETITIONS IN ADDITIONAL 
CONSTRUCTIONS AS A MEANS OF LEXICAL-

SEMANTIC COMMUNICATION 

Purposeful lexical repetitions can be mentioned as one of the 
effective means of realization of semantic and constructive 
connection of the main and additional parts of a sentence. In many 
cases, words and phrases under logical emphasis are repeated. 
During such repetitions, on the one hand, the meaning of the word 
is emphasized and strengthened, and on the other hand, the various 
emotional-expressive shades that are formed together with the 
content of the main sentence or part of it are expressed. For this 
purpose, lexical repetitive constructions often include special 
words and even sentences. Repetitions can also be accompanied by 
differentiation, clarification, comparison: "he is not" (any 
similarity), this (exactly this) ". In addition, the expressiveness of 
sentences in oral speech, complicated by lexical repetition, is 
enhanced by intonation techniques and gestures. In this regard, We 
consider N.Y. Shvedova's remark to be well-founded: "The 
characteristic feature of repetitions is that they are always clearly 
and expressively decorated." [1] Opinions about repetitions in 
replicas also apply significantly to lexical repetitions in sentences 
with additional constructions. The repetitions in these sentences 
are structurally and functionally different. 

Additional constructions express additional information and 
expressive-emotional shades that are usually formed due to 
repeated words. Before addressing this issue, we try to justify the 
use of words such as "emotional" and "expressive" by us, because 
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it is often these aspects that are perceived as undivided and 
stylistically marked; because the word "expressive" (expressive-
emotional) is often understood as a stylistically expressed opinion, 
a judgment, against the background of a neutral attitude, rather 
than an expression of the subjective attitude inherent in any 
speech. The distinction between the words "expressive" and 
"emotional" in language was made by YM Galkina-Fedoruk, who 
noted that expression is insensible: "... the expression of emotion 
in language is always expressive, but the expression in language is 
not always emotional." [2]. From this it can be concluded that the 
meaning of the word "expressive" is broader than the word 
"emotional". We also support this scientific theory, which is 
widely used in our research.  

1) often one of the words in the main part of the sentence is 
logically emphasized, repeated in the additional construction, the 
idea expressed, in particular, expresses various information that is 
associatively associated with the meaning of the repeated word 

2) additional constructions can play a reinforcing role, 
repeating the modal meaning (degree of reliability) or importance 
of the repeated word, and at the same time conveying different 
emotional-expressive shades. 

3) by repeating one of the words in the main sentence, 
additional constructions may have a limiting-distinguishing or 
amplifying-distinguishing meaning by limiting, defining and 
clarifying the scope of the meaning given to that word in this 
context. As in other cases, the supplement may have one or 
another expressive shade. 

Thus, additional constructions express additional information 
and expressive-emotional shades that are usually formed due to 
repeated words. Additional lexical repetitions often include special 
words and even sentences. Additional constructions may include 
the reason for the information given in the word or part of the 
word, the rationale for the choice, the use of the word, the author's 
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attitude to the nominative side of the word, the rhetorical question, 
and so on. 
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THE IMPORTANCE OF THE MODERN 
 GREAT SILK ROAD CONCEPT FOR TURKEY 

Representing the trade route from China to Europe via 
Anatolia and the Mediterranean, the Silk Road has provided trade 
between East and West for centuries. Today, with an initiative to revive 
this historic road, China is making significant progress in implementing 
the world's largest transport project, The New Silk Road. 

The project, which involves 65 countries, including Turkey, 
covers about 60 percent of the world's population, or about 4.4 
billion people. The project, which includes about 40 countries with 
strong economies, is expected to reshape global trade by creating 
new export markets and product diversity.[3,45] 

One of the most important goals of the project is to ensure 
intercontinental integration by implementing railway and land 
routes, seaports and airports, gas pipelines and other infrastructure 
projects. This project, which will diversify global trade routes, will 
reduce travel time on the one hand, and reduce travel costs on the 
other. 

Turkey, which serves as a bridge between Asia and Europe 
and is located in the Middle East, is one of the most important 
components of this east-west trade network with its strategic 
position. 

In this regard, the project will connect the Silk Road Economic 
Belt, which includes land and rail, with Europe via Turkey. 

Marmara and Yavuz Sultan Selim Bridge projects have been 
implemented in Turkey so far within the framework of the Modern 
Silk Road middle corridor project. The most important branch of 
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the middle corridor project, the Baku-Tbilisi-Kars railway, has 
recently been launched. The Baku-Tbilisi-Kars railway, which will 
carry 1 million passengers and 6.5 tons of cargo, is expected to 
increase its passenger capacity to 3 million and its cargo capacity 
to 17 million tons.[1,8] 

After the launch of all high-speed rail lines under the project, 
the time for cargo from China to reach European countries via the 
Baku-Tbilisi-Kars railway will be reduced to 12-15 days. To date, 
railways from China to Europe have passed through Russia. With 
the launch of the Baku-Tbilisi-Kars railway, the distance will be 
reduced by about 7,000 kilometers.[4, 101] 

The Modern Silk Road is a project that provides significant 
opportunities for Turkey to achieve its future economic goals, 
which will increase its strategic importance in the region. The 
location of Turkey's east-west trade network at the crossroads 
between Asia and Europe shows that it has a significant 
opportunity to attract rich Asian capital. Turning this opportunity 
into an advantage will again depend on the relations that Turkey 
will implement and develop with these trade partners.[2, 37] 

Another issue that comes to the fore in this project for 
Turkey is energy. Along with the existing oil and gas pipelines, 
Turkey is participating in the Modern Silk Road Project as a 
country that is making steady progress towards becoming a center 
of energy trade with its ongoing projects. If the energy-rich Middle 
East and Central Asian countries can take steps to develop their 
energy infrastructure under the project, they will turn to Turkey 
and Europe, one of the largest energy markets, to export these 
resources. Turkey, which has the most favorable location on this 
energy transportation route, will meet its needs with the existing 
energy infrastructure, on the one hand, and will be the gateway to 
Europe for these countries, on the other hand. 

Thus, taking advantage of the Modern Silk Road's east-west 
transit trade route, Turkey will be part of a global trade network by 
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expanding export markets on the one hand, and strengthening its 
steps towards becoming a center in energy trade on the other. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДРАЙВЕРІВ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У 

ПОВОЄННИЙ ЧАС 

В світлі офіційної подачі заявки на членство України в 
Європейському Союзі 28 лютого 2022 р., одним із інструментаріїв 
ідентифікації драйверів сталого розвитку економіки України у 
повоєнний час може виступати відповідність економічних 
процесів країни цілям ЄС до 2030 року. 

Зокрема, 9 березня 2021 р. Європейська комісія представила 
бачення та шляхи цифрової трансформації Європи в рамках 
«Europe’s Digital Decade: digital targets for 2030» («Цифрове 
десятиріччя Європи: цифрові цілі на 2030 рік»), які 
сконцентровані навколо чотирьох сфер, а саме:  

 розвитку цифрових навичок,
 цифрової трансформації бізнесу,
 розвитку цифрової інфраструктури,
 діджиталізації державних послуг [1].

Розглянемо кроки України у діджитал-просторі, 
зумовлені, зокрема, «ковідним» тиском, відповідно до 
представлених цілей Європейського Союзу, що, одночасно, 
може виступати інструментарієм ідентифікації драйверів 
сталого розвитку економіки України в часи повоєнного 
відновлення країни. 

 Згідно баченням та напрямкам цифрової трансформації 
Європи до 2030 р. в галузі цифрових навичок, базовими 
цифровими навичками в даному часовому інтервалі мають 
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оволодіти не менш ніж 80% населення [1]. Україна у 2021 р. за 
рівнем цифрових та технологічних навичок за згідно даних 
World Digital Competitiveness Report 2021 (IMD, Lauzanne) 
увійшла в ТОП-30 країн світу, посівши 26 місце серед 64 країн 
світу проти 40  місця у 2019 р. [2]. Згідно баченням та 
напрямкам цифрової трансформації Європи до 2030 р. в сфері 
цифрової трансформації бізнесу, 75% компаній 
Європейського Союзу мають використовувати хмарні 
обчислення, штучний інтелект та великі дані [1]. Україна вже 
зробила вагомі кроки в цьому напрямі. А саме, згідно 
моніторингу World Digital Competitiveness Report 2021, наша 
країна  за показником «використання великих даних та 
аналітики», протягом 2020-2021 рр. піднялась на 21 позицію, 
потрапивши в ТОП-20 країн світу та посівши 19 місце проти 
40 у 2020 р. серед 64 країн світу. Окрім цього в Україні  у 
2020 р. було схвалено законопроєкт про хмарні послуги. За 
словами Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова 
«принцип Cloud First дозволить знизити ризики корупції на 
закупівлі обладнання, зменшити витрати з бюджету та 
прискорити впровадження інновацій в органах влади, освіти, 
науки та інших сферах життя» [3].  

Європейський шлях до цифрового десятиріччя, як 
пропозиція Європейської Комісії по створенню системи 
управління з метою забезпечення досягнень в Європі цілей 
цифрового десятиріччя 2030, встановлює додаткову мету в 
питанні розвитку цифрової інфраструктури щодо охоплення 
усіх населених пунктів 5G до 2030 року (в 2016 году Комісія 
прийняла план дій щодо технології 5G для Європи, з метою 
забезпечення більш швидкого розгортання інфраструктури 5G 
по всій території Європи) [4].  В Україні на сьогодні у 
ліцензійних зобов’язаннях операторів розглядаються вимоги 
до покриття п’яти найбільших міст України до 2025 р. 
Розпочнеться тестування 5G на базі інноваційного парку 
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UNIT.City, з метою чого Міністерством цифрової 
трансформації разом з UNIT.City у 2021 р. підписано 
меморандум, який передбачає створення R&D центру та 
тестової площадки по використанню технології 5G на 
території UNIT.City [5]. На сьогоднішній день у зв'язку із 
здійсненням акту військової агресії Росії, Україні надано 
можливість супутникового доступу до Інтернету Starlink, який 
сприяє підтримці роботи об’єктів критичної інфраструктури, 
зокрема енергетичних та телекомунікаційних об’єктів, 
закладів охорони здоров’я тощо [6]. 

Згідно цілей цифрового десятиріччя Європи в сфері 
діджиталізації державних послуг метою є досягнення рівня 
надання державних послуг в онлайн режимі в 100% обсязі. В 
Україні розробкою та реалізацією державної політики у сфері 
цифровізації займається Міністерство цифрової 
трансформації. Уряд регулює та контролює екстренні 
закупівлі, використовуючи відкриті дані про контракти, 
доступні в системі електронних державних закупівель 
ProZorro. Починаючи з березня 2020 року підприємці можуть 
пройти навчання в рамках онлайн-заходів Центрів 
інформаційної підтримки підприємництва та онлайн-
платформи Merezha [7]. В цілому, діджиталізація державних 
послуг дозволяє пом’якшити наслідки кризових явищ. 
Ефективні інструменти електронного уряду можуть зіграти 
важливу роль, дозволяючи компаніям швидко визначити 
необхідні заходи підтримки, отримавши до них доступ. З 
метою діджиталізації державних послуг Міністерством 
цифрової трансформації спільно з Державною податковою 
службою протягом 2019-2021 рр. створено та успішно 
реалізуються низка революційних проєктів, серед яких 
наступні: 

 цифровий РНКОПП – цифровий 
реєстраційний номер платника податків 
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(еРНОКПП) – відображення в електронному 
вигляді інформації, що міститься в Картці платника 
податків у мобільному додатку ДІЯ. Уже понад 6,2 
млн осіб  скористались такою послугою; 

 шеринг документів – відображення в 
електронному вигляді інформації, що міститься у 
цифрових документах, під час процедур реєстрації, 
внесення змін або отримання відомостей з 
Державного реєстру фізичних осіб. Понад 4 тис. 
осіб скористались можливістю надання  
еДокумента для отримання адміністративної 
послуги; 

 е-малятко – проведення реєстрації особи в 
ДРФО під час державної реєстрації народження 
дитини та під час отримання паспорта громадянина  
України  вперше (ID14).  Понад 162,4  тис.  малят   
зареєстровано   в   ДРФО  під   час державної   
реєстрації  народження дитини,  понад   112 тис. осіб 
віком 14-18 років зареєстровано в ДРФО під час 
отримання паспорта громадянина України вперше [8]. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, можна зробити 
висновок, що «ковідний» тиск, на тлі величезних людських та 
економічних втрат від пандемії, спричинив позитивну 
динаміку в розгортанні цифрових процесів в українському 
діджитал просторі, які цілком відповідають Цілям цифрового 
десятиріччя Європи та виступатимуть драйверами сталого 
розвитку економіки України як у постковідному світовому 
просторі, так і у повоєнний час. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОЇ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
 

Економічна безпека не є новою проблемою для урядів 
більшості країн, оскільки економічні інструменти вже давно 
стали частиною інструментарію управління державою та 
засобом впливу на політику інших держав[1]. Аналітики 
міжнародних відносин, що завжди визнавали силу зброї, і досі 
дискутують на тему важливості та користі економічного 
управління державою. Військова агресія кремлівського 
режиму проти України і економічні санкції колективного 
Заходу до Москви наочно демонструють, що масштабна 
економічна взаємозалежність у нинішніх умовах повинна 
визначати відповідальну поведінку співпраці між державами, 
тим більше враховуючи ціну, яку потрібно буде сплатити за 
вихід з цієї системи відносин. Більше того, відносини з 
посиленою економічною взаємозалежністю збільшують 
шанси на примусову, але ненасильницьку політику. Водночас 
ці взаємозалежності можуть поглибити відмінності між 
розвиненими, сильнішими державами та менш розвиненими, 
слабшими. Очевидно, що процес глобалізації перетворює 
інтеграцію економічного виміру на політику національної 
безпеки як необхідність. Не менш важливим є і те, що 
економічні показники в основному визначають військовий 
потенціал країни та добробут громадян[2]. 

Посилення загрози дестабілізації світового господарства 
у ХХІ столітті прямо пов’язано з ситуацією навколо 
міжнародної фінансової системи, на прикладі якої помітні та 
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відчутні шалені темпи та наслідки глобалізації. Стан світової 
фінансової системи нині свідчить про посилення 
взаємозалежності країн, що уповільнює всі вагомі рекреаційні 
процеси та темпи їх економічного зростання, звужує їх 
можливості відносно здійснення самостійної економічної 
політики. Це не лише поглиблює суперечність між прагненням 
держав зберегти контроль над станом платіжних балансів і 
рухом курсів валют й стихійним саморегулюванням 
міжнародної фінансової системи, але й породжує чимало інших 
похідних, але від того не менш важливих проблем як загроз 
економічній безпеці на глобальному і регіональному рівнях. 

 Згідно дослідження, що проводилося за сприяння Фонду 
Карнегі за Міжнародний мир і реалізованого групою відомих 
світових політиків і експертів з метою розробки пропозицій 
щодо нової архітектури безпеки на євроатлантичному 
просторі, поряд з дерегуляцією та спекуляціями у рамках 
«фінансизації» глобальної економіки[3] виділяються наступні 
ключові загрози економічній безпеці в Євроатлантичному 
регіоні: колапс державних фінансів через надмірність 
соціальних зобов'язань державних бюджетів; системні 
порушення механізму здійснення фінансових трансакцій через 
дії злочинних / хакерських груп і / або схильних до насильства 
недержавних акторів (violent non-state actors); падіння якості 
робочої сили з огляду на розвиток ринків товарів і послуг, 
орієнтованих на асоціальні моделі поведінки (наркоманія, 
алкоголізм, позасімейні сексуальні практики, «вихід у 
віртуальну реальність»); формування закритих спільнот 
мігрантів, що протиставляють себе політико-культурним 
спільнотам приймаючих країн; доступ схильних до насильства 
недержавних акторів до сучасних технологій подвійного 
призначення; несанкціоноване проникнення в інформаційні 
мережі державного і корпоративного управління; перебої у 
функціонуванні систем енергетичного постачання та 
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транзитy[4]. Не кажучи вже про можливе прийняття 
популістських політичних рішень, як і тих, що спрямовані проти 
мігрантів у США та ЄС, труднощі під час виконання зобов'язань 
по військових бюджетах і загрози у військово-політичній сфері, 
корупцію, зростаючий рівень нерівності тощо. 

За підсумками двох десятиліть ХХІ століття можна 
стверджувати, що світова економіка стала ще більш 
інтегрованою та нестабільною. Посилення глобальної 
взаємозалежності призводить до зростання вразливості 
економіки, натомість вища економічна спеціалізація, 
індукована торгівлею на базі принципу «порівняльної 
переваги», іноді передбачає болюче пристосування робітників 
та громад, що неминуче створює соціальну напругу та 
небезпеку. Більше того, відбулося суттєве збільшення потоків 
капіталу, що продовжують дестабілізуватися. Особливо з 
цими потоками стикаються країни, що розвиваються, захисні 
механізми яких через міжнародний контроль та обмеження 
піддаються сильній ерозії. Фінансовий ринок 
продемонстрував значну інтеграцію, що вплинуло на 
автономію політичних рішень на національному рівні. 

 Економічна безпека не обмежується регулярними 
коливаннями ВВП, зайнятістю робочої сили, продуктивністю 
праці та іншими показниками, котрі впродовж десятиліть були 
предметом зацікавленості фахівців в галузі економіки. У цьому 
контексті економічна безпека стосується потоків капіталу у 
всьому світі, а також ринків капіталу та продуктів, що є об’єктом 
цих потоків. Ці канали впливають на курс валют, інфляцію та 
зумовлюють дестабілізацію фінансових установ. 

Станом на сьогодні міжнародна економічна безпека не є 
абсолютною та сталою величиною, а лише відносною, 
оскільки глобальний світ та міжнародні економічні відносини 
зокрема і досі залишаються у ситуації невизначеності й 
непередбачуваності. І це суттєво ускладнює і уповільнює 
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спроможності національної економіки до самовідтворення та 
забезпечення власної конкурентоспроможності у світовому 
господарстві. І справа тут не лише у індивідуальних 
потужностях національних економік, але й відмінних підходах 
до питань економічної безпеки, у відсутності на фоні 
поглиблення процесів транснаціоналізації єдиної позиції 
міжнародної спільноти, на зміну якій поки що приходять 
змінні комбінації конвергентних або розбіжних інтересів країн 
світу. А ситуація із застосуванням в умовах невизначеності та 
нерівномірного розподілу економічного потенціалу між 
останніми заходів протекціонізму та використанням 
економічного потенціалу з метою впливу на інші країни 
відкрито або приховано лише посилює загрози міжнародної 
економічної безпеки.  

Підсумовуючи вищевикладене, необхідно наголосити на 
тому, що фактор економічної безпеки в умовах посилення 
загрози дестабілізації світового ладу загалом й світового 
господарства зокрема є важливою проблемою у ХХІ столітті, 
яка потребує концептуального осмислення. Під «економічною 
безпекою» ми розуміємо ситуацію захищеності національної 
економіки від зовнішніх і внутрішніх загроз та впливу 
несприятливих факторів, сталість розвитку та незмінність 
конституційного ладу та умову реалізації урядом намічених 
цілей в економічній політиці. Загрозу цій безпеці становлять 
лише  ті ендогенні та екзогенні фактори, які реально руйнують 
базові засади функціонування відповідних політичних і 
економічних систем, доводять економічну систему до 
неопераційного стану та протидіють реалізації ключових 
національних економічних інтересів. 
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ECTHR RULES ON THE APPLICATION OF LEGAL 
CERTAINTY IN LAW ENFORCEMENT 

The basic ideas of the legal system include the principle of 
legal certainty, which establishes the guarantee of the need for a 
stable and consistent legal status of the person, as well as the 
ability to anticipate the legal consequences of their actions. It is 
reproduced in the sources of EU law, the Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950 
and is used in the case law of the European Court of Human 
Rights. At the same time, according to most researchers, despite 
the formal qualification of legal certainty as a principle, it still has 
no independent meaning, but is part of the normative content of 
the constitutional principle of the rule of law. 

As the Convention does not reveal the essence of 
fundamentally important legal concepts in the system of human 
rights protection, this function is intended to be performed by the 
European Court. This is done by interpreting the articles of the 
Convention in specific cases, and thus developing common 
approaches to understanding the quality and effectiveness of rules 
that ensure the realization of human rights and freedoms, 
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establishing the level of morality, justice and humanity of national 
sources of law. In the case of “L. and V. v. Austria ”The European 
Court of Human Rights has emphasized that“ the Convention is a 
living instrument that needs to be interpreted in the light of today’s 
conditions ”[1]. The case law of the European Court is quite 
dynamic, it takes into account the emergence of new relationships 
and the development of legal thought, and in such circumstances 
transforms and broadly interprets the content of rights and 
freedoms guaranteed by the Convention and mechanisms for their 
observance and protection. 

At the same time, in setting its case-law on the rules of 
conduct for the future, the ECtHR has strictly adhered to the 
doctrine of the actual binding nature of previous decisions. 
Recognizing the formal absence of a doctrine of precedent, the 
Court has consistently followed its previous practice. In doing so, 
the Court never directly refers to the doctrine of stare decisis, which is 
the basis of case law in the Anglo-Saxon legal family, but the formula 
it uses, in particular, on the conformity of consistent case law or 
established case law, as well as citations when making decisions of 
previous court decisions or applying the formula "mutatis mutandis", 
may be synonymous with this doctrine [2, p. 326]. 

The application of law is the second most important factor 
after lawmaking, which "significantly affects the legal regulation, 
and affects in the process, in the process of the impact of law on 
public relations"; "Law enforcement agencies optimally continue 
the" case "started by lawmaking", they are "designed to ensure the 
implementation of legal norms, expressed in them general 
programs of behavior, their specific implementation in real life 
processes, taking into account the specifics of a particular 
situation." Among the principles that ensure the proper application 
of the rule of law, along with validity, expediency, fairness and 
reasonableness in scientific doctrine distinguish the principle of 
legal certainty [3]. It is indicated that the latter covers various 
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semantic meanings mediated by the scope of its implementation. 
Thus, the principle of legal certainty imposes specific requirements 
not only on regulations, but also on the practice of their 
application. In particular, one of the determining factors in terms 
of effectiveness is the reliability of judicial implementation of the 
law. 

In their affairs. The European Court has consistently 
emphasized that paragraph 1 of Art. Article 6 of the Convention 
protects the right of everyone to lodge any complaint with a court 
or tribunal concerning his or her civil rights and obligations. In this 
sense, the “right to a court” is understood as the right of access, ie 
the right to initiate proceedings in civil courts is one of the 
components of this right (Hornsby v. Greece [4]. In fact, this right 
is inalienable). An element of the more general law provided for in 
this article is the right to a fair trial, which includes several 
elements. In particular, in addition to the right of access to a court, 
it contains components such as the right to a fair trial within a 
reasonable time, the right to an impartial and independent court, 
the right to a fair trial, the right to a court established by law and 
the right to enforce a court decision. within a reasonable time, etc. 
[5, p. 89] And in the exercise of all these powers, the subject must 
be guaranteed legal certainty for application by the court of legal 
norms governing its conduct. In this sense, the ECtHR noted that 
the principle of legal certainty is inherent in the law of the 
Convention [6]. 

The case law of the European Court of Human Rights is 
binding on the High Contracting Parties that have signed the 1950 
Convention. The procedure for enforcing the decisions of the 
European Court of Human Rights is to implement three areas of 
action: payment of fair satisfaction; enforcement of judgments 
against a specific person (because in some cases a decision of the 
ECtHR may result in a review of all previous decisions concerning 
the applicant, but not in all cases); and the third part of the state's 
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obligations is to ensure that people no longer turn to the ECtHR on 
this particular ground. And not because they will be banned, but 
because the legislation will be amended to allow people to solve 
this problem at the national level [7, p. 79]. Therefore, the 
effectiveness of the ECtHR's decisions in a particular case is 
ensured by the implementation by the State in which it is issued of 
measures of a general nature aimed at improving its national 
legislation, eliminating the preconditions for further similar 
violations of human rights and fundamental freedoms. A 
significant role is played by the issue of improving judicial 
practice and bringing it to the level of European requirements. 

Thus, the position of the European Court concerns not only 
the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms. It is also essential for national case law, 
which has an important role to play in implementing the principle 
of legal certainty in law enforcement. This is particularly 
important for the Ukrainian judiciary, which is currently suffering 
greatly, including in terms of its international image, from the 
misapplication of ECtHR practice. This is mainly due to 
unsatisfactory mastery of the techniques that make it possible to 
implement the substantive and procedural requirements of a 
particular article of the Convention. Ukrainian courts have 
virtually no skills in systematizing the legal positions of the 
ECtHR under the articles of the Convention in decisions against 
Ukraine and other states, and adapting their meaning to specific 
cases of national law enforcement. 

In fact, certain steps are being taken to solve this problem in 
Ukraine. Thus, the Decree of the President of Ukraine of 
10.05.2006 № 361/2006 approved the Concept of improving the 
judiciary to establish a fair court in Ukraine, which aims to 
improve the judiciary to establish a fair court in Ukraine in 
accordance with European standards, ensuring the judiciary as a 
single judicial system and the rule of law, which operates on the 
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basis of the rule of law in accordance with European standards and 
guarantees the right of a person to a fair trial. Paragraph 4 of 
Section II of this document is devoted to the problems of legal 
certainty, uniformity of judicial practice and openness of court 
decisions. According to its content, court decisions must meet the 
criteria of legal certainty and uniformity of practice. This must be 
achieved regardless of the quality of the legislation, which may be 
vague, inconsistent or with gaps. The court, applying the 
provisions of the law, must take into account the goals and 
intentions of the legislator, interpret it on the basis of the rule of 
law. However, despite good intentions, the situation with the 
improvement of the judiciary, including the certainty of law 
enforcement, has not progressed since the adoption of the Concept. 
This is convincingly evidenced, first of all, by the practice of the 
European Court of Human Rights, which makes more and more 
decisions against Ukraine every year. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО НЕБЕЗПЕКУ ПЕРЕТВОРЕННЯ 
ГУМАНІЗАЦІЇ НА ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЮ (НА 

ПРИКЛАДІ ЗАКОНОПРОЄКТА РЕЄСТР. № 6365  
ВІД 01 ГРУДНЯ 2021 РОКУ) 

За трохи більше ніж двадцять років чинності 
Кримінальний кодекс (далі – КК) України [1] зазнав близько 1 
тис. змін та доповнень; лише з початку збройної агресії проти 
України його змінювали і доповнювали вже дванадцять разів. 
На превеликий жаль, доводиться констатувати, що суттєва 
кількість цих змін і доповнень являє собою втілення 
швидкоплинних сьогоденних уподобань зацікавлених 
фінансово-промислових груп та реалізацію передвиборних 
популістських обіцянок політичних партій. На розгляд 
Верховної Ради України надходять десятки законопроєктів 
про посилення (чи навпаки, пом’якшення) кримінально-
правових санкцій, розширення переліку кваліфікуючих та / 
або особливо кваліфікуючих обставин. За таких обставин не 
доводиться дивуватись тому, що навіть ініціативи, спрямовані 
на гуманізацію вітчизняного законодавства про кримінальну 
відповідальність, знаходять свій вияв у вкрай викривленій 
формі та можуть призвести до необґрунтованої 
декриміналізації. 

Зокрема, суб’єктами права на законодавчу ініціативу 
підготовлено законопроєкт реєстр. № 6365 від 01 грудня 
2021 року «Про внесення змін до статті 130 Кримінального 
кодексу України щодо зменшення стигматизації та 
дискримінації людей, які живуть з ВІЛ» (далі – законопроєкт 
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6365) [2]. Як стверджують розробники, законопроєкт 6365 має 
на меті зменшення стигматизації та дискримінації людей, які 
живуть із вірусом імунодефіциту людини, для покращання 
доступу до профілактики та лікування ВІЛ. На їх думку, страх 
кримінального покарання стримує ВІЛ-позитивних людей від 
розкриття свого ВІЛ-статусу перед своїми партнерами, які 
мали ризик інфікування. Партнер ВІЛ-інфікованої особи, не 
знаючи про наявний ризик інфікування, не проходить 
тестування на ВІЛ і надто пізно дізнається про свій діагноз 
(майже у  половині випадків – вже на термінальній стадії 
захворювання, тобто при виявленні синдрому набутого 
імунодефіциту людини).  

Дійсно, загроза суспільного осуду змушує ВІЛ-позитивних 
осіб приховувати свій діагноз від лікарів, уникати планових 
медичних обстежень, відмовлятися від гарантованого державою 
лікування та водночас робить розповсюдження ВІЛ 
неконтрольованим. Водночас інші твердження суб’єктів права на 
законодавчу ініціативу щонайменше дискусійні, а то й 
суперечливі. 

Так, на їх переконання сьогодні у КК України 
виокремлюється лише одна інфекція (ВІЛ), що буцімто є 
стигмою і дискримінує його носіїв. Натомість у статті 130 
КК України йдеться про вірус імунодефіциту людини чи іншу 
невиліковну інфекційну хворобу, тому припущення про 
стигматизацію хворих саме на ВІЛ є явним перебільшенням. 

Далі розробники законопроєкта 6365 посилаються на 
криміналізацію певних діянь, які можуть бути вчинені       
ВІЛ-інфікованими особами, як на причину приховування 
ними інформації про свій ВІЛ-позитивний статус. Але 
водночас вони ж вказують на незначну кількість 
зареєстрованих відповідних кримінальних правопорушень. За 
даними судової статистики, у 2014 р. за статтею 130 КК 
України засуджено 2 особи, у 2015, 2017 та 2018 рр. – по 1,       
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у 2016, 2019 та 2020 рр. – жодної [3; 4; 5]. Наведені цифри 
підтверджують латентність даного діяння (та є свідченням 
недоліків у діяльності правоохоронних органів із запобігання 
та припинення подібних кримінальних правопорушень), проте 
водночас вони спростовують позицію суб’єкта права на 
законодавчу ініціативу та ставлять під сумнів заявлену мету 
законопроєкта, оскільки п’ять засуджених за сім років не є 
виявом суспільного осуду чи приводом побоюватись 
кримінального покарання. 

Намагання прибрати зі статті 130 КК України згадку про 
вірус імунодефіциту людини може призвести до того, що у 
разі прийняття у запропонованій редакції дана норма взагалі 
не передбачатиме відповідальності для спеціального суб’єкта 
(ВІЛ-інфікованої особи), адже умисно заразити когось 
невиліковною інфекційною хворобою, що є небезпечною для 
життя людини, може і здорова людина, тобто загальний 
суб’єкт. Відтак втрачається сенс існування норми про 
криміналізацію розповсюдження ВІЛ, запровадженої ще 
тридцять п’ять років тому.  

Про що йдеться? Чинна стаття 130 КК України містить 
чотири частини, що передбачають відповідальність за 
(відповідно): 

- свідоме поставлення іншої особи в небезпеку 
зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої 
невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для 
життя людини (ч. 1); 

- зараження іншої особи вірусом імунодефіциту людини 
чи іншої невиліковної інфекційної хвороби особою, яка знала 
про те, що вона є носієм цього вірусу (ч. 2); 

- умисне зараження іншої особи вірусом імунодефіциту 
людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є 
небезпечною для життя людини (ч. 4). 

Варто зауважити, що з часу доповнення КК України 
1960 р. [6] цією нормою вона завжди передбачала 
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відповідальність за завідоме / свідоме поставлення іншої 
особи в небезпеку зараження, а також за зараження іншої 
особи особою, яка знала про наявність у неї інфекції, 
зумовленої цим вірусом, і в цій частині відповідна стаття 
жодних змін ніколи не зазнавала. Натомість у законопроєкті 
6365 пропонується передбачити відповідальність лише за 
умисне зараження іншої особи невиліковною інфекційною 
хворобою, що є небезпечною для життя людини. 

Унаслідок цього, по-перше, будуть декриміналізовані 
будь-які необережні дії, що призвели до зараження іншої 
особи невиліковною інфекційною хворобою, що є 
небезпечною для життя людини (у тому числі і ВІЛ), та          
по-друге, ВІЛ-інфіковані, знаючи про відсутність 
відповідальності за необережне зараження, просто 
перестануть приховувати наявність вірусу імунодефіциту 
людини, але стверджуватимуть, що зараження сталося 
неумисно. 

Нарешті, запропонована нова редакція статті 130 КК 
України передбачає зміну розміру кримінального покарання: 
за умисне зараження іншої особи невиліковною інфекційною 
хворобою, що є небезпечною для життя людини – від п’яти до 
восьми років позбавлення волі (у чинній редакції – від п’яти 
до десяти років позбавлення волі), за аналогічні дії, вчинені 
щодо двох чи більше осіб або щодо неповнолітнього – від 
восьми до десяти років позбавлення волі (у чинній редакції – 
від трьох до восьми років позбавлення волі). При цьому 
розробники законопроєкта 6365 жодним чином не пояснюють 
потребу одночасного посилення та пом’якшення покарання, 
так само як і його взаємозв’язок із заявленою метою даної 
законодавчої ініціативи (зменшення стигматизації та 
дискримінації людей, які живуть із ВІЛ). 

Підбиваючи підсумки викладеного вище, залишається 
тільки сподіватись, що Верховна Рада України зважить на 
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думку науковців-криміналістів, і законопроєкт 6365 у 
запропонованому вигляді не буде прийнятий. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В 

НАУКОВІЙ УСТАНОВІ 

Законодавство України встановлює, що розвиток науки є 
не тільки джерелом економічного зростання, а й невід’ємною 
складовою національної культури та освіти.  Через створення 
умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у 
сфері наукової і науково-технічної діяльності досягається 
більш повне та своєчасне для задоволення соціальних, 
економічних, культурних та інших потреб людини [1]. 

Одним з визначальних елементів наукової інфраструктури, 
основна діяльність  якого спрямована на досягнення наукового 
результату, проведення фундаментальних досліджень, 
прикладних наукових і науково-технічних (експериментальних) 
розробок, надання науково-технічних послуг, є наукові установи.  
Результатом, продуктом діяльності цих установ є науковий 
результат, тобто  нове наукове знання, одержане в процесі 
фундаментальних або прикладних наукових досліджень та 
зафіксоване на носіях інформації.  Загалом діяльність наукових 
установ має бути спрямована на створення інноваційного 
продукту, тобто, результату виконання інноваційного проекту  
(науково-дослідної і (або) дослідно-конструкторської розробки 
нової технології  чи продукції) з виготовленням 
експериментального зразка чи дослідної партії і є реалізацією 
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(впровадженням) об'єкта інтелектуальної власності [2]. При цьому 
використаний об'єкт інтелектуальної власності має бути 
визначальним для данного продукту.  Закон прямо встановлює, 
що саме нові знання та інтелектуальні продукти є об’єктом 
інноваційної діяльності.  

Що стосується формування ефективної системи 
управління інноваційною діяльністю, залежить від великої 
кількості чинників, які можна поділити на зовнішні та 
внутрішні. І враховуючи важливість того чти іншого чинника 
для установи, керівництвом виробляється стратегія (політика) 
управління інноваційною діяльністю в установі.   

При цьому, «політика» розуміється у двох сенсах – з 
одного боку, як певні програмні засади, напрям діяльності, 
сукупність засобів (інструментів) та методів для реалізації 
певних стратегічних інтересів установи для досягнення 
визначених законодавством та керівництвом установи цілей. 
А з іншого боку – як прийнятий у встановленому порядку в 
установі внутрішній нормативно-правовий документ, що 
формалізує власне політику, як соціальне явище. 

Відповідно, законодавче забезпечення управління 
інтелектуальної власності складається зі зовнішніх джерел – 
законодавчих актів, та внутрішніх нормативних і розпорядчих 
актів установи.  Основним з зовнішніх джерел є Закон 
України «Про інноваційну діяльність», який загалом  визначає 
правові, економічні та організаційні засади державного 
регулювання інноваційної діяльності в Україні, встановлює 
форми стимулювання державою інноваційних процесів і 
спрямований на підтримку розвитку економіки України 
інноваційним шляхом. 

Одним з основних керівних документів, який забезпечує 
організацію діяльності установи є впроваджені, відповідно до 
стандартів управління якістю ISO,  «Настанова з якості», що 
описує управлінські процеси в установі. Відповідно, з точки 
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зору ефективної організації управління інноваційною 
діяльністю, цей процес має бути нормативно органічно 
імпліментований саме в систему управління якістю.  Це 
забезпечується внесенням до настанови з якості  процедури  
«Управління інноваційною діяльністю, якою має 
передбачатись: підрозділи, в діяльності яких можуть виникати 
інноваційні продукти, відповідальних осіб в підрозділах, які 
здійснюють контроль за процесами управління інноваційною 
діяльністю; планування створення таких об’єктів; аналіз 
виконання зазначених планів; рух документації; показники 
ефективності діяльності. 

Також доцільно розробити, ввести в дію наказом по 
установі «Настанову з інноваційної діяльності», в якій 
зокрема описати; види об’єктів які можуть бути предметом 
інноваційної діяльності, їх особливості, форми, значення для 
діяльності установи; порядок виникнення та набуття прав на 
такі об’єкти; можливості отримання економічного, 
соціального, іміджевого ефекту від впровадження 
інноваційних об’єктів, інструктаж співробітників щодо роботи 
з такими об’єктами. 

Наступним важливим внутрішнім  джерелом права 
установи є «Положення про інноваційну діяльність установи», 
яким зокрема мають передбачатись: основні положення політики 
установи у сфері інноваційної діяльності; порядок дій 
співробітників, керівництва підрозділів та адміністрації установи 
у випадку створення інноваційних об’єктів ; порядок формалізації 
таких об’єктів, надання їм правової форми, захисту, зберігання, 
використання, комерціалізації, та т.і.; систему стимулювання 
працівників до створення об’єктів інновацій.   

Для запровадження зазначених заходів та уніфікації 
процедур мають бути розроблені зразки певної типової  
документації, необхідної для запровадження в повсякденну 
діяльність установи. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ 
АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА У СФЕРІ 

ВИБОРЧОГО ПРАВА 

Для виконання завдань адміністративного судочинства в 
Україні створена система адміністративних судів, яка стоїть на 
захисті прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та 
інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин 
від порушень з боку органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. 

Вибори як ключовий інститут у демократичному 
суспільстві є складником демократичного устрою, за якого 
можна говорити про легітимну владу та про її легальне 
формування в Україні [1].  

Сфера виборчого права не є винятком із класичного 
правила, коли можуть виникати зіткнення різних інтересів, 
різне розуміння права, стикаютися протилежні інтереси або 
антагоністичні політичні платформи, тому, як наслідок, 
неминуче виникають конфлікти. 

Адміністративно-правову природу виборчих спорів 
підтверджують наявні специфічні характеристики: 
1) виборчий спір виникає із адміністративно-правових
відносин публічно-правового конфлікту у сфері публічного
адміністрування, що забезпечує право на захист виборчих
прав; 2) виборчі спори є динамічними і виникають,
змінюються та припиняються під час реалізації виборчого
законодавства України у межах конкретного виборчого
процесу; 3) виборчі спори є обмеженими у часі, протягом
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якого відбувається певний виборчий процес; 4) предмет спору 
перебуває у межах об’єкта виборчих правовідносин;                
5) відносини адміністративних зобов’язань публічної 
адміністрації; 6) публічно-правовий характер виборчого спору 
визначається змістом протилежних правових інтересів, 
носіями яких є не тільки сторони конфлікту, але можуть бути 
інші громадяни України; 7) сторони виборчого спору можуть 
мати різний статус – як суб’єкти виборчого процесу та 
виборчих правовідносин, так і учасники юрисдикційного 
порядку їх врегулювання; 8) правовий режим розгляду 
виборчих спорів здійснюється як в судовому, так і в 
адміністративному порядку. 

Варто зазначити, що вибори в Україні є основною 
формою народного волевиявлення, способом безпосереднього 
здійснення влади Українським народом. Завдяки виборам 
громадяни беруть безпосередню участь в управлінні 
суспільними справами, що гарантується статтею 38 
Конституції України. Важливість і складність інституту 
виборів обумовлює наявність численної кількості наукових 
праць, присвячених його історичним, політико-правовим, 
психологічним, соціально-економічним, державно-
управлінським і культурним аспектам [2].  

В об’єктивному сенсі виборче право – це система норм, 
принципів і положень, об’єктивованих у нормативно-правових 
актах, які закріплюють порядок, організацію та процедуру 
обрання кандидатів у представницькі органи державної влади, 
органи місцевого самоврядування тощо. Водночас у 
суб’єктивному аспекті виборче право є нормативно 
закріпленою можливістю громадянина України брати участь у 
виборах [3]. 

Однак, внаслідок аналізу низки статей Конституції, 
зокрема, стаття 15, яка встановлює засади суспільного життя 
в Україні, до яких належать політична, економічна та 
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ідеологічна багатоманітність, свобода політичної діяльності, 
не забороненої Конституцією та законами; стаття 24, яка 
гарантує неприпустимість дискримінації, у тому числі за 
політичними переконаннями; стаття 36, яка передбачає 
право на об’єднання у політичні парті; стаття 81 щодо 
припинення повноважень народного депутата України, можна 
зробити висновок, що паралельно існують інші справи, які 
пов’язані із виборчим процесом, однак безпосередньо не 
стосуються виборів. 

Якщо звернутися безпосередньо до судової практики, 
прикладом може бути справа № 826/15408/15 за позовом 
Міністерства юстиції України до Комуністичної партії 
України, третя особа – Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини, про припинення діяльності політичної 
партії. Справа не пов’язана із призначенням, підготовкою, 
проведенням чи встановленням результатів відповідних 
виборів, але стосується виборчого процесу, який є 
безперервним.  

Справа № 855/1/22 за позовом фізичної особи до 
Центральної виборчої комісії, третя особа - політична партія 
УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) 
Віталія Кличка про визнання протиправними та скасування 
постанов. Адміністративна справа має наступний предмет 
позову: про визнання протиправними та скасування постанови 
Центральної виборчої комісії № 25 від 09.02.2022 "Про 
реєстрацію кандидата в народні депутати України в 
одномандатному виборчому окрузі № 206 на проміжних 
виборах народного депутата України 27.03.2022".  

До попередніх прикладів, можна додати адміністративну 
справу № 640/2941/20, розглянуту Окружним 
адміністративним судом міста Києва за позовом Міністерства 
юстиції України до політичної партії Трудова Україна про 
анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії. 
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Оскільки, у разі не висування політичною партією своїх 
кандидатів по виборах Президента України та виборах 
народних депутатів України протягом десяти років, відповідно 
до частини першої статті 24 Закону України Про політичні 
партії в Україні від 05 квітня 2001 року № 2365-III (далі - 
Закон № 2365-III, у редакції, чинній на момент виникнення 
спірних правовідносин) - свідоцтво партії анулюється.[4] 

Отже, вище вказані адміністративні справи не є 
виборчими спорами, бо не пов’язані із конкретними виборами. 
Очевидно, що за таких умов під час її розгляду не можуть 
застосовуватися норми, які регулюють спеціальний 
(скорочений) порядок розгляду і вирішення виборчих справ, 
оскільки такий зв’язок є опосередкованим.  

Нестабільність законодавства, у свою чергу, призводить 
до порушення його системних зав’язків, виникнення 
численних юридичних колізій, утруднює реалізацію 
принципів верховенства права та законності, обумовлює 
низьку ефективність правового регулювання [5]. Як слушно 
зазначають дослідники, нестабільність законодавства завжди є 
його істотним недоліком, який призводить до нестабільності 
правового поля, ускладнює поведінку суб’єктів 
правозастосування, учасників правових відносин. Часта зміна 
окремих законів породжує нестабільність усієї системи 
законодавства і правової системи.  
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ПРИПИНЕННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗНАКІВ 
ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ 

До прав інтелектуальної власності на географічне 
зазначення належать право на визнання позначення товару 
(послуги) географічним зазначенням, право на використання 
географічного зазначення та право перешкоджати 
неправомірному використанню географічного зазначення, в 
тому числі забороняти таке використання. 

Закон до обсягу прав власника свідоцтва на право 
використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення 
походження товару відносить право:  

а) використовувати зареєстроване кваліфіковане 
зазначення походження товару;  

б) вживати заходів щодо заборони використання 
кваліфікованого зазначення походження товару особами, які 
не мають на це права;  

в) вимагати від осіб, що порушили його права, 
припинення цих порушень і відшкодування матеріальної та 
моральної шкоди у встановленому законом порядку. 

Використанням зареєстрованого кваліфікованого 
зазначення походження товару, згідно із ст. 17 Закону України 
«Про охорону прав на зазначення походження товарів» 
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визнається: «нанесення його на товар або на етикетку; 
нанесення його на упаковку товару, застосування у рекламі; 
запис на бланках, рахунках та інших документах, що 
супроводжують товар. 

Власник свідоцтва має право наносити поряд із 
кваліфікованим зазначенням походження товару 
попереджувальне маркування для інформації про те, що це 
зазначення зареєстровано в Україні. Для попереджувального 
маркування назви місця походження товару застосовується 
обведена овалом абревіатура (НМП). Замість цього 
маркування або разом із ним може наноситися текст: 
«Зареєстрована в Україні назва місця походження товару». 
Для попереджувального маркування географічного зазначення 
походження товару застосовується обведена овалом 
абревіатура (ГЗП). Замість цього маркування або разом із ним 
може наноситися текст: «Зареєстроване в Україні географічне 
зазначення походження товару» [1, с.179]. 

Особливістю конструкції суб’єктивного права на 
географічне зазначення є відсутність правомочності 
розпорядження. Суб’єкт права на географічне зазначення не 
вправі його передати чи надати іншим особам. З іншого боку, 
право на використання географічного зазначення потенційно 
мають усі виробники, які у межах відповідного географічного 
району здійснюють виробництво продукції, якісні властивості 
якої відповідають обумовленим реєстрацією параметрам. 
Власник свідоцтва також не має права забороняти 
(перешкоджати) спеціально уповноваженим органам 
здійснювати контроль за наявністю в товарі особливих 
властивостей та інших характеристик, на підставі яких 
зареєстровано географічне зазначення. 

Крім прав, режим правової охорони географічних 
зазначень передбачає покладення на управомоченого суб’єкта 
обов’язку забезпечувати відповідність якості, особливих 
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властивостей та характеристик товару, що виробляється, їх 
опису у відповідному реєстрі [2, с. 33]. 

Право на географічне зазначення діє безстроково. Воно 
чинне з дати, наступної за датою державної реєстрації, і 
охороняється протягом усього часу збереження характеристик 
товару, позначених зазначенням. На відміну від дії права на 
географічне зазначення, свідоцтво, що посвідчує реєстрацію 
права на використання географічного зазначення, діє 
протягом 10 років від дати подання заявки та може бути 
пролонговане на відповідний період. 

Закон України «Про охорону прав на зазначення 
походження товарів» передбачає використання двох термінів, 
що вказують на втрату зазначенням правової охорони: 
припинення дії реєстрації кваліфікованого зазначення» та 
«визнання реєстрації недійсною. У випадку припинення дії 
реєстрації кваліфікованого зазначення чинність права на 
зазначення припиняється на майбутнє, тобто використання 
зазначення до моменту припинення охорони є цілком 
правомірним. У разі визнання реєстрації недійсною правова 
охорона кваліфікованого зазначення вважається такою, що не 
набрала чинності, а отже, використання зазначення 
починаючи з моменту реєстрації є незаконним. Правова 
охорона кваліфікованого зазначення походження товару 
визнається недійсною на підставі визнання недійсною 
реєстрації цього зазначення. Правова охорона кваліфікованого 
зазначення походження товару припиняється на підставі 
припинення дії реєстрації цього зазначення [3, с.138]. 

Визнані недійсними реєстрація кваліфікованого 
зазначення походження товару або права на використання 
цього зазначення вважаються такими, що не набрали 
чинності. Реєстрація кваліфікованого зазначення походження 
товару може бути визнана судом недійсною у разі його 
невідповідності умовам надання правової охорони. 
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Дія реєстрації кваліфікованого зазначення походження 
товару може бути припинена судом у разі втрати характерних 
для даного географічного місця умов і можливостей 
виготовлення товару, описаного в реєстрі, а також визнання 
цього зазначення видовою назвою товару. 

Дія реєстрації кваліфікованого зазначення походження 
товару, пов’язаного з географічним місцем в іноземній 
державі, припиняється також у зв’язку з припиненням 
правової охорони цього зазначення в країні походження. 

Право на використання зареєстрованого кваліфікованого 
зазначення походження товару може бути припинено:  

1) за рішенням суду в зв’язку з втратою товаром
особливих властивостей або інших характеристик, описаних у 
реєстрі, від дати, встановленої судом;  

2) у разі ліквідації юридичної особи або смерті фізичної
особи, що є власником свідоцтва; 

3) у разі подання власником свідоцтва заяви про відмову
від права на використання цього зазначення – з дня офіційної 
публікації відомостей;  

4) у разі несплати збору за продовження строку дії
свідоцтва. 

Захист порушених чи оспорюваних прав на географічне 
зазначення здійснюється судом. Суди відповідно до їх 
компетенції розв’язують спори про правомірність реєстрації 
географічного зазначення, встановлення факту використання 
географічного зазначення, порушення прав власника 
свідоцтва про реєстрацію права на використання 
географічного зазначення, щодо компенсації та інші спори. 

«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 
передбачає, що порушення прав володільця, вказаних у ст. 16 
Закону, тягне за собою відповідальність згідно з чинним 
законодавством та на вимогу останнього вказане порушення 
має бути припинене. 
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Визнання реєстрації географічного зазначення та 
відповідного свідоцтва недійсними здійснюють у судовому 
порядку. 

Будь-яка особа має право звернутися до суду з позовом 
про визнання недійсними реєстрації та свідоцтва або про 
припинення їхньої дії, про уточнення описаних у Реєстрі 
характеристик товару чи відповідності географічного 
зазначення його географічному місцю, а також про визнання 
географічного зазначення видовою назвою [4, с.184]. 

На підставі рішення суду установа вносить відповідні 
зміни до Реєстру чи Переліку видових назв товарів, про що 
повідомляють в офіційному бюлетені установи. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВСТАНОВЛЕННЯ 
МОМЕНТУ ВИНИКНЕННЯ ВИКЛЮЧНОГО 
ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ ЗАЗНАЧЕННЯ 

ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ 

Питання набуття, здійснення та захисту права на 
використання зазначення походження в Україні регулюються 
Законом України «Про охорону прав на зазначення 
походження товарів» від 16.06.1999 p. № 753-XIV (далі – 
Закон). Відповідно до Закону зазначення походження товару – 
це термін, що охоплює «просте зазначення походження 
товару» та «кваліфіковане зазначення походження товару». 
Просте зазначення походження товару – це будь-яке словесне 
чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи 
опосередковано вказує на географічне місце походження 
товару. 

Виникнення та припинення дії виключного права 
визначається певними моментами у часі, юридичними 
фактами. Правильність визначення моменту виникнення 
виключного права на зазначення походження важко 
недооцінити: до його настання відсутнє виключне право, 
отже, відсутня можливість здійснювати та захищати його. З 
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настанням такої можливості починається строк здійснення 
виключного права на товарний знак, тобто строк, протягом 
якого управомочений суб’єкт має право (відносно правочину 
використання – зобов’язаний) реалізувати належне йому 
право [1, с.124]. 

Через нечіткість законодавчих формулювань визначення 
моменту виникнення виключного права на зазначення 
походження здатне викликати на практиці певні проблеми. В 
Законі не передбачена вимога державної реєстрації зазначення 
походження; виключне право на такий засіб індивідуалізації 
виникає через факт його використання, тобто моментом, що 
встановлює право, є факт використання зазначення 
походження (наприклад, зроблено в Україні, український, 
чеський тощо). Про це свідчить ст. 6 Закону: правова охорона 
простого зазначення походження товару надається на підставі 
його використання. Разом із тим зазначимо, що назви 
географічних місць чи об’єктів не можуть бути привласнені 
чи монополізовані, отже, жодних виключних прав на такі 
назви виникати не може. Мова може йти лише про 
виникнення виключного права на використання зазначення 
походження. На нашу думку, для виникнення виключного 
права на зазначення походження має значення момент у часі, 
який визначається здійсненням юридичного вчинку 
(використання зазначення походження). При цьому момент 
виникнення виключного права на використання зазначення 
походження досить важко визначити конкретно, оскільки 
право виникає не з початку використання зазначення 
(позначки) для індивідуалізації товарів, які виробляє особа, а 
лише тоді, коли є для цього підстави, тобто зазначенню буде 
надана правова охорона як зазначення походження товару, 
коли воно «прямо або опосередковано свідчить про місце 
походження товару (послуги) з певної місцевості», коли 
«природні властивості цієї місцевості знайшли відображення у 
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властивостях товару (послуги)» і «властивості товару 
зумовлюють стійку репутацію (відомість) у споживача» [2, с.196]. 

Щоб товар (послуга) був індивідуалізований у 
свідомості споживача, необхідно закріпити зв’язок між цим 
товаром і джерелом його походження. Тому зазначення 
походження товару може мати повну або скорочену офіційну 
назву географічного об’єкта – країни, населеного пункту, 
місцевості.  

Визначаючи момент виникнення права на використання 
зазначення походження, потрібно виходити з необхідності 
встановлення моменту фактичного введення позначення в 
цивільний оборот, тобто факту першого використання такого 
позначення в господарській діяльності. Ми розуміємо, що 
право на використання зазначення походження товару 
(наприклад, маркування цим позначенням самого товару при 
виробництві) може виникнути раніше, ніж це стане відомим 
чи отримає певну репутацію у споживача. [2, с. 170]. 

Крім того, для доказу відомості, репутації зазначення 
правоволоділець може надавати будь-яку інформацію про 
тривалість і ступінь використання зазначення на цій території, 
а також документацію, що підтверджує чи обґрунтовує 
цінність, властиву зазначенню походження. 

З метою найповнішого забезпечення інтересів як 
виробників, так і споживачів необхідно, щоб держава взяла на 
себе функцію виявлення та фіксації використання зазначення 
походження. Ця функція має здійснюватися на стадії не 
використання зазначення в обороті, а його введення в 
економічний обіг. Такий порядок контролю за використанням 
зазначень походження товару не унеможливлює відновлення 
порушених прав заінтересованих осіб, а є засобом 
попередження порушення прав інших осіб (наприклад, на 
торговельні марки, комерційні (фірмові) найменування) ще на 
стадії введення в обіг зазначення походження, що не 
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відповідає встановленим правилам [3, с. 112]. Крім того, 
наявність державного контролю за правомірністю 
використання зазначення походження сприятиме також 
якнайповнішому забезпеченню інтересів споживачів.  

Внесення відповідних відомостей повинно відбуватися 
на підставі заяви заінтересованої особи (виробника), для 
індивідуалізації товарів (послуг) якої використовуватиметься 
зазначення походження. Але слід пам’ятати, що 
правовстановлюючим фактом для виникнення права на 
використання зазначення походження товарів буде все ж факт 
використання такого зазначення. Така фіксація є прийнятною 
в рамках міжнародно-правових договорів і дозволить 
попередити використання будь-яких неправдивих позначень 
або таких, що вводять в оману споживачів щодо дійсного 
місця походження товару (послуги), а також використання 
зазначень походження, яке може бути визнане актом 
недобросовісної конкуренції [4, с. 162]. 

Слід зазначити, що зміст охорони географічних 
зазначень полягає в наявності права перешкоджати 
використовувати географічне зазначення не уповноваженим 
особам щодо товарів (продуктів, послуг), які не походять із 
зазначеної географічної місцевості, або щодо товарів 
(продуктів, послуг), які не відповідають визначеним 
стандартам якості. Відповідно до Угоди ТРІПС, держави-
учасниці мають передбачати в своєму законодавстві правові 
засоби попередження використання будь-яких неправдивих 
позначень або таких, що вводять в оману споживачів щодо 
дійсного місця походження товару (послуги), а також таке 
використання географічних зазначень, яке може бути 
визначене актом недобросовісної конкуренції, відповідно до 
ст. 10bis Паризької конвенції. 

Вказана фіксація відомостей має відбуватися в явочному 
порядку на підставі заяви володільця зазначення походження 
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товару. Разом із тим немає необхідності в жорсткому нагляді 
та контролі за фіксацією відомостей про використання 
зазначення походження товару, їх перевірці, тобто одночасно 
з внесенням відомостей про використання зазначення 
походження до списку (реєстру, переліку чи каталога) буде 
реалізована і можливість для необмеженого кола осіб на 
отримання інформації про наявність користувачів зазначення 
походження. 

Ведення списку (реєстру, переліку чи каталога) – 
використання зазначень походження доцільно покласти на 
Державний департамент інтелектуальної власності, який має 
значний досвід ведення реєстрів об’єктів інтелектуальної 
власності та прирівняних до них засобів індивідуалізації. 
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ДЕРЖАВНА ВЛАДА: ЕТИКО-ПРАВОВІ КОРДОНИ 
 
Влада як інституційне оформлення в політичному 

соціумі має публічний вираз та управлінські можливості, 
передусім, як правова організація.  

Ця властивість є істотною в парадигмі сучасної 
публічної влади і виступає як імператив. Вона надає її 
класичним ознакам право-обмежувального сенсу, визначаючи 
межі та сфери втручання і використання ресурсів.  

Як суспільне явище, вона:  
− генерується взаємодією людей, як нормативних 

істот; виявляється  (нормативно та інституційно) в до-
політичній, асиметричній (державній), громадській та 
інших формах що відбивають особливості нормативно-
правової інституалізації її організації та функціонування;  

− об’єктивується в формі владних соціальних 
відносин – не випадкових, ситуативних, а суспільно-
значних, типових;  

− впорядковує правовим інструментарієм 
соціальні системи з метою їх усталеного розвитку в 
межах правового порядку демократичного державно-
правового (політичного) режиму, здатного 
контролювати владу;  

− спирається на правові (легітимні та легальні) 
засоби примусу до суб'єктів, забезпечуючи алгоритм 
правомірності їх поведінки, її примусової корекції 
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(покарання, санкції)  в обсязі, що забезпечуються публічною 
владою в умовах демократичних перетворень [1, с. 54-62].  
Правові засоби є допустимими тією мірою, в якій вони 

соціально припустимі для відносин публічно- чи 
приватноправових.  

Модель демократичної влади в ідеалі функціонує в 
форматі правового режиму, смислова основа якого 
сфокусована на «позитивних» та «негативних» обов’язках 
держави щодо забезпечення та захисту нею прав людини – які 
своєрідних правових меж  та сфер її повноважень [2, с. 60-67]. 

Правовий вираз (форма) влади стосується її  
інституційної організації, статусів суб’єктів, функціонування, 
процедур та юридичного визначення обмежень інститутів 
влади за умов демократичного режиму – в порівнянні зі 
зразками неправового виміру влади-автаркії минулого та 
сучасності.  

В полі зору «глобального конституціоналізму» – 
легальні та легітимні конституційні підстави державної влади; 
типові прояви тіньової нелегітимної державної влади,  
зловживання нею повноваженнями, як прояву її виходу за 
правові межі. 

Розуміння сучасної державної влади та ієрархії її 
властивостей, інститутів, функцій та форм має починатися із 
з’ясування та аналізу її правової природи, яку влада містить в 
собі, оскільки випливає, передусім, з людського буття, 
антропологічне є наслідком соціальної природи самої людини, 
логічним продовженням її природних прав. Останні апріорно 
визначають  юридичні межі здійснення влади, обов’язки її 
суб’єктів (у т. ч. – органів держави та місцевого 
самоврядування, які не мають природних прав, але змістовно 
визначаються ними).  

Визнання правової природи публічної влади виходить з 
апріорності та домінування ідеї природного права по 



 
  
 

                                                                                                                 
                                                                                               Матеріали XXI-ої Міжнародної науково-практичної конференції 

                                                                                                          (07 червня 2022 року, у м. Дебрецен (Угорщина), дистанційно) 
 

 
   231 

відношенню до позитивного закону, феноменологія якого є 
концентрованим виразом ідеї правового обмеження державної 
влади. За Цицероном, спочатку виникає природне право, яке 
відповідає справедливості, суспільному ладу, звичаям предків, 
а потім – держава і писаний закон [3, с. 158].  

Претензія влади на авторитет та законне володіння нею у 
парадигмі позитивізму обмежена лише її можливістю генерувати 
обов'язкові розпорядження та санкції. Парадигма 
конституціоналізму перетворює права людини на частину її 
«тринітарних зобов'язань» поряд із демократією та верховенством 
права. Останнє пом'якшує небезпеку «довільної влади». 

Заперечення правової природи публічної влади, і, 
зокрема, її природньо-правових передумов в сучасному 
суспільстві, потенційно спроможне вивести владу до шляху її 
дезорганізації та дисфункцїй, а суспільство – до втрати 
вирішального смислового критерію її оцінювання та 
сприйняття як влади легітимної.  

Заперечення цієї тези означало б домінування 
етатистського судження щодо природи, меж дії, призначення 
суб'єктів публічної влади, які мають владні повноваження та 
виконують публічні функції виключно на підставі будь-якого 
свавільно проголошеного закону, поза правовими принципами 
та природно-правовими вимогами до його прийняття та змісту.  

Влада є формою прояву та генетичним продовженням 
природного права в силу низки факторів.  

Джерелом первинних владних імпульсів виступає сама 
людина, вони виникають незалежно від політичних структур 
(держави, партій тощо).  

Соціальна діяльність людей включає властивості 
публічних владних відносин та сформувалася задовго до 
виникнення держави.  

Природне право суть система можливостей природного 
буття і розвитку людини, тому право на публічну владу має 
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визнаватися обов'язковою умовою цивілізованих форм 
суспільного життя.  

Без результатів реалізації цього права неможливий 
нормальний (природний) розвиток сучасного суспільства, 
держави і особистості.  

Визнання природньо-правових підстав на здійснення 
публічної влади в міжнародному праві.  

У пп.1-3 ст. 21 Загальної Декларації прав людини 
стверджується право кожної людини брати участь в 
управлінні державою «безпосередньо або через вільно 
обраних представників».  

Вказується на право кожного мати рівний доступ до 
державної служби; затверджується воля народу як основи 
представницької влади, що свідчить про природний характер 
первинного джерела публічної влади.  

Позитивне вираження даності публічної влади в чинних 
конституціях сучасних держав, які не скасовують і не 
заперечують її природно-правових підстав, а юридично 
забезпечують їх: формулюють і закріплюють принцип 
народного суверенітету, відповідно до якого народ є єдиним 
природним джерелом і носієм влади в демократичному 
суспільстві; забезпечують форми здійснення народовладдя. 

Публічна влада та інтереси суспільства в сфері правової 
комунікації виявляються у двох типологічних моделях їх 
взаємодії: силової (деспотизм та сучасний тоталітаризм) та 
правової (правова державність). 

Владу корегують зовнішні чинники, коли політико-
правова глобалізація трансформує та юридично обмежує 
суверенні права держав.  

Правова природа влади розглядається у сучасному 
управлінському тренді «етизації» державної служби, 
публічного управління, які потребують відповідної «етичної 
інфраструктури».  
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Етика влади [4, с. 261-265] є смисловим множником, який 
визначає моральним виміром критерії правових обмежень її 
організації та функціонування, спрямовує формування системи 
етико-правових принципів і норм поведінки та юридичної 
відповідальності суб'єктів [5, с. 194-199 ].  
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м. Харків, Україна 

ГЕНЕЗИС РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО 
КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ТА 

СУТНОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ПРАВ 
УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Для національної науки кримінального процесу 
історико-правовий аналіз та питання висвітлення історії 
становлення його структури, системи процесуального 
законодавства, зокрема щодо підходів початку досудового 
розслідування та забезпечення гарантій прав учасників 
кримінального провадження є важливими для застосування 
правового досвіду і його вдосконалення. Зокрема, науковий 
підхід щодо реформування та удосконалення кримінального 
процесуального законодавства передбачає звернення до 
правового минулого з метою формування уявлення щодо 
традицій нормотворення, досягнень та недоліків правової 
системи в цьому напрямі. 

Особливий вклад у дослідження історико-правових 
питань становлення в Україні кримінального процесу 
здійснили: А.Я. Вишинський, Ю.М. Грошевий, Н.В. Жогін, 
В.С. Зеленецький, В.І. Зажицький, В.В. Землянська, 
О.В. Капліна, Л.М. Лобойко, В.Т. Маляренко, 
О.М. Мироненко, В.Т. Нор, О.В. Сапін, І.І. Сатіва, М.С. 
Строгович, В.М. Тертишник, Л.Д. Удалова, Ф.Н. Фаткуллін, 
І.Я. Фойницький.  

Одним з перших джерел кримінального процесуального 
права є «Руська правда», що була складена в ХІ-ХІІ ст.ст. як 
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збірка стародавніх правових основ, що були нормами  
звичаєвого права, які регулювали феодальні відносини, 
суспільний та культурний устрій.  

Протягом XVI ст. норми «Руської правди» були 
відображені в «Судебнику» Казіміра Яґеллончика та у трьох 
Литовських статутах, типовими рисами яких були репресивні 
норми - залякування, відшкодування збитків, використання 
злочинців як робочої сили, смертна кара. Крім того, утворена 
в той же час на території нижнього Подніпров'я Козацька 
держава стала осередком козацького права, основні 
положення якого включали в себе норми Литовського статуту 
(1588 р.), козацького звичаєвого права, акти гетьманської 
влади та судову практику. 

До одних із перших кодифікованих нормативно-
правових актів XVI – XVIІ ст.ст. відноситься Земський наказ 
(1567 р.), що був доповнений Уложенням царя Олексія 
Михайловича (1669 р.), тому як історично склалося, що 
подальший розвиток права України був невіддільний від 
процесів у правовому полі Росії. Зазначеним наказом, 
зокрема, кримінальні провадження вирішувались за 
встановленням доказів вини або за наявності сильної підозри 
проти обвинуваченого. Також, вказаним документом 
визначався слідчий порядок для окремих видів 
правопорушень, а вже протягом першої половини XVIII 
століття слідчий порядок був визначений для всіх видів 
злочинів. Була сформована й система судів. В подальшому, у 
1835 р. був прийнятий Звід законів, у Книгу першу 1-го тому 
якого увійшло Кримінальне уложення. Норми цього 
систематизованого нормативно-правового акту були 
направлені на охорону прав, свобод людини і громадянина, 
власності, громадського порядку та громадської безпеки, що 
дозволило деяким науковцям визначити його як перший 
кримінальний процесуальний кодекс в історії України [1]. 
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Однак, це Уложення мало низку недоліків, зокрема, 
відсутність низки розповсюджених складів злочину, 
невизначеність системи покарань та кримінальних санкцій, 
тому в 1846 р. Кримінальне уложення після значної кількості 
внесених змін та доповнень було замінено Уложенням про 
покарання, що перевидавалось до 1917 р.  

Статут кримінального судочинства 1864 р. [2] вперше 
запровадив нову модель досудового слідства, в основі якої 
було відокремлення адміністративної влади від судової, 
системність та послідовність кримінального судочинства, 
основні положення якого суттєво вплинули на подальший 
розвиток кримінального процесуального законодавства 
України. 

Подальші наукові роботи були направлені на 
удосконалення кримінального процесуального законодавства 
в частині встановлення гарантій свободи та недоторканності 
особи. Зокрема, у 1867-1879 рр. О. Ф. Кістяківський у своїх 
наукових роботах «Дослідження про смертну кару», 
«Елементарний підручник кримінального права» та «Права, за 
якими судиться малоросійський народ» приділив увагу 
проблемам зменшення осудності, доцільності її законодавчого 
встановлення. У свою чергу,   Л. С. Білогриць-Котляревський 
у своїх працях «Поняття кримінального права і підстави 
покарання» (1883 р.), «Завдання і метод науки кримінального 
права» (1891 р.), та «Злочини державні» (1904 р.) досліджував 
принципи рівної відповідальності перед законом, особистої 
відповідальності, індивідуалізації покарання, а також 
можливість примирення потерпілого зі злочинцем і роль 
держави у цьому процесі; Л. Є. Владимиров у своїй роботі 
«Вчення про кримінальні докази» (1882-1883 рр.) одним із 
перших звернув увагу на поняття кримінально-судової 
достовірності, необхідності встановлення фактів, необхідних 
для правової кваліфікації з метою накладення на злочинця 
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відповідного покарання, а також відшкодуванню злочинцем 
завданої ним матеріальної шкоди у праці «Захисні промови й 
публічні лекції» (1892 р.). У 1881 році В.М.  Палаузов у своїй 
«Вступній лекції з кримінального судочинства» звернув увагу 
на систему процесуальних гарантій та місце особи у сфері 
юстиції. Д.Г. Тальберг своїм дослідженням «Російське 
кримінальне судочинство" (1889-1891 рр.) запропонував 
структурувати кримінальний процес, розмежувавши інститути 
захисту та доказування, тощо. 

На підставі вищевказаних наукових досліджень та 
розробок законодавця, впродовж 1917 – 1922 років було 
створено систему правових норм та ряд прогресивних 
положень, в яких були визначені основні засади 
кримінального процесу, зокрема, законність, змагальність, 
недоторканність особи та її житла, рівність сторін перед 
судом, здійснення правосуддя виключно судом, обов'язковість 
виконання рішення суду. Однак, у зв’язку з постійними 
політичними змінами та боротьбою, ряд положень не набрали 
законної сили. Так, в радянській Україні народним 
комісаріатом у зв’язку з боротьбою з контрреволюцією було 
видано ряд циркулярів, направлених на спрощення 
кримінального процесу та діяльності правоохоронних органів. 
Зокрема, до 1925 року «Положенням про судоустрій» було 
спрощено систему судів, що призвело до можливості 
здійснення владою незаконних дій. У 1934 році постановою 
ЦВК СРСР «Про внесення змін в чинні кримінально-
процесуальні кодекси союзних республік» була закріплена 
репресивна політика кримінального судочинства в державі. У 
зв'язку з надзвичайними обставинами, пов’язаними зі 
Світовою війною 1941-1945 років, кримінальний процес 
воєнізується та набуває розшукової форми, а покарання 
подальшого репресивного характеру. Наукові дослідження 
вчених тих років були направлені на визначення понять, засад 
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та систематизацію радянського кримінального процесу, зокрема, 
С.А. Голунського, В.Г. Гончаренка M.М. Гродзинськиого,        
Д.С. Каревого, І.Д. Перлова, М.М. Полянського,                  
М.С. Строговича, М.О. Чельцового-Бебутового та ін. 
Одночасно, монополія Комуністичної партії СРСР, 
централізація правоохоронної та правової систем призводили 
до значної кількості порушень законності.  

Одним із перших досліджень щодо історичного розвитку 
кримінального процесу стала дисертація П.Т. Землянського 
«Розвиток кримінально-процесуального права УРСР в перші 
роки радянської влади (1917 - 1922)  у світлі Ленінських ідей 
про кодифікації» (1970 р.) [3]. У вказаній роботі автором 
наголошувалось на розвитку та закріплені у нормах 
кримінального процесуального права конституційних 
принципів правосуддя, всієї повноти прав учасників процесу 
та відображена у законодавстві сутність повного та 
своєчасного розслідування правопорушень. Наукові підходи в 
дослідженнях питань становлення кримінального 
процесуального законодавства мали істотні розбіжності та, 
насамперед, ґрунтувались на першоджерелі кримінального 
процесуального права - Статуті кримінального судочинства 
1864 р. [2], на що акцентується історична увага більшості 
вчених. 

З набуттям Україною незалежності, науковці та 
законодавці почали піднімати питання щодо охорони, захисту 
та реалізації прав, свобод та законних інтересів. Прийняття у 
2012 році КПК України [4], стало етапом формування 
кримінального процесу відповідно до європейський та 
міжнародних правових стандартів. Таким чином, за 
дослідженням встановлено, що генезис вдосконалення 
кримінальної процесуальної бази України є динамічним 
процесом та залежить від політичних, економічних, 
суспільних та правових інститутів, направлених на 
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забезпечення і реалізацію прав, свобод та законних інтересів 
учасників кримінального провадження, що потребує 
постійного дослідження, доповнення та змін. Зокрема, у 
зв’язку з воєнними діями на території України, вбивствами 
мирного населення, знищенням житлових об’єктів, 
законодавцем внесені ряд суттєвих змін і доповнень до КПК 
України та Законів України [5], що підлягає окремому 
дослідженню за результатами їх закінчення. Втім, підняті 
питання не є остаточними і підлягають окремому 
дослідженню або науковому вивченню. Пропоную учасникам 
наукового заходу прийняти участь у обговоренні піднятих 
питань та наданих пропозицій. 
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ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ДІТЕЙ, ЯКІ 
ПОСТРАЖДАЛИ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ 

Декілька місяців тому Україна та світ зіткнулися з 
нечуваною агресивною війною, яку розпочала рф. Протягом 
лише декількох днів мільйони українських громадян та 
іноземців, які постійно проживали або працювали в Україні, - 
стали вимушеними біженцями та внутрішньо переміщеними 
особами. Проте конкретної цифри дітей, які стали 
вимушеними переселенцями сьогодні не може назвати жодна 
державна структура України. Нажаль, мова йде про мільйони 
дітей. В кінцевому підсумку, діти позбавлені можливості до 
задоволення самих елементарних побутових потреб, медичної 
допомоги, не відвідують дитячі садочки та заняття у школі, не 
мають соціальних контактів із однолітками тощо.  

За офіційними даними Офісу Генерального прокурора 
України внаслідок збройної агресії рф 2022 року за три місяці 
війни загинуло 240 дітей, понад 676 – постраждали (зазнали 
травм, тощо) [1]. За офіційною інформацією ювенальних 
прокурорів, 240 дітей загинуло та понад 436 поранено [2]. 
Найбільше постраждало дітей, у Донецькій області – 
151 особа, Київській – 116 осіб, Харківській – 105 осіб, 
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Чернігівській – 68 осіб, Луганській – 50 осіб, Херсонській –    
49 осіб, Миколаївській – 45, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у 
місті Києві – 16, Житомирській – 15. Ці цифри не є 
остаточними, оскільки йде робота щодо їх встановлення у 
місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово 
окупованих та звільнених територіях. З наведено можна 
зробити висновок про те, що правовий стан українських дітей 
вкрай складний.  

В той же час, якщо звернутися до історії питання воєнної 
агресії рф по відношенню до України, то починаючи з 2014 
року, ми можемо спостерігати тенденцію до погіршення 
ситуації щодо правового становища неповнолітніх у зв’язку із 
анексією частини території України на сході та Автономної 
республіки Крим. З часів 2014 року майже півмільйона дівчат 
та хлопців продовжували зазнавати серйозних ризиків для 
їхнього фізичного здоров'я та психологічного благополуччя 
через військовий конфлікт на сході держави [2]. Діти на сході 
України в продовж 8 років продовжували ходити до шкіл зі 
слідами куль на стінах і бомбосховищами, жити у районах, які 
періодично обстрілюють і засипають мінами. 

Приєднання Уряду України до Декларації про безпеку 
шкіл у 2019 році стало позитивним кроком для кращого 
захисту системи освіти від нападів та зменшення 
використання будівель шкіл у військових цілях. Через 
процедуру приєднання до Safe Schools Declaration [3], Україна 
стала сотою державою світу, що підтримала положення цього 
документа. Загалом, станом на березень 2022 року до 
Декларації приєднались 114 держав світу. Зазначимо, що 
Декларація містить низку зобов'язань для попередження і 
реагування на напади та використання закладів освіти у 
військових цілях у період збройного конфлікту. У країнах, що 
приєднались до Декларації раніше, вже розроблені та успішно 
впроваджуються підходи до імплементації документа.  
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Важливо зауважити, що країни-підписанти Декларації – 
це як держави, на території яких немає військових конфліктів, 
так і ті, де має місце збройна агресія. 

За чотири роки з часу відкриття Декларації у багатьох 
країнах-підписантах відбулися зміни щодо політики держави 
стосовно освіти у час збройного конфлікту, і їхній досвід 
може бути цінним для України. Важливим аспектом 
приєднання до Декларації є відновлення освітньої 
інфраструктури, забезпечення психологічної реабілітації 
учнів, батьків і вчителів, сприяння проведенню тренінгів з 
безпеки та охорони здоров'я тощо.  

Водночас, в продовж восьми років конфлікту здійснили 
руйнівний вплив на життя дітей з обох сторін лінії 
розмежування. Зокрема, лише за 8 років збройної агресії рф на 
сході України, 172 дітей (наймолодша серед них – однорічна 
дівчинка) отримали поранення або загинули через міни чи 
інші вибухонебезпечні пережитки війни; 36 атак на школи 
було зареєстровано лише протягом 2015-2016 рік, у тому 
числі одна школа зазнала пошкоджень 15 разів. З початку 
конфлікту (з 2014 р.) було пошкоджено або зруйновано понад 
750 навчальних закладів, 80 об’єктів життєво-важливої 
інфраструктури водопостачання та водовідведення. За останні 
три роки таких випадків було понад 300. За найскромніших 
підрахунків дитячих психологів, понад 430 тисяч дітей мають 
психологічні травми і потребують постійної підтримки для 
усунення емоційних травм, викликаних тим, що вони 
зростають в умовах безперервного конфлікту. Близько 2 
мільйонів дітей, жінок і чоловіків стикаються з ризиками 
загибелі або травм від мін та інших вибухонебезпечних 
пережитків війни, оскільки Східна Україна зараз є одним із 
найбільш забруднених мінами місць у світі. Протягом 
багатьох років війни на сході України ЮНІСЕФ та його 
партнери надають психосоціальну підтримку та освіту з 
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мінної небезпеки для сотень тисяч дітей, молодих людей та 
осіб, що піклуються про дітей.  

Проте, відверта та справедливо необхідно наголосити на 
тому, що більша частина українців 8 років свідомо ігнорувала або 
не помічала такий стан речей, незважаючи на постійні заклики 
світового співтовариства до припинити бойові дії на сході 
України. Результатом цього тривалого процесу військової агресії 
на сході держави стало в кінці кінців повномасштабне вторгнення 
військ рф в Україну 24 лютого 2022 року.  

 Ще однією кричущою та гострою проблемою останніх 
місяців війни стало примусове вивезення дітей з України до 
рф. Ситуація катастрофічна, адже почасти дітей відбирають у 
батьків, опікунів та піклувальників, через що діти отримують 
глибокі психологічні травми.  

 Європейське та світове співтовариство вчасно стало 
допомагати Україні у зв’язку з агресивною війною 2022 року. 
Саме тому на різних напрямках, - дипломатичних, 
економічних, фінансових та технічних в Україну йде 
допомога, в тому числі й гуманітарна. Багато держав 
Європейського союзу приймають громадян України як 
вимушених переселенців, надаючи їх прихисток та захист, 
соціальне забезпечення та роботу.  

Проте, й сьогодні, напочатку червня 2022 року щодня та 
щохвилини дітей продовжують вбивати та ранити, а жорстока 
реальність довкола залишає у маленьких хлопчиків та 
дівчаток глибокі травми на все життя. Війна перевернула 
життя мільйонів дітей нищівним чином. Війна спричинила 
одне з найшвидших широкомасштабних переміщень дітей з 
часів Другої світової війни, ознаменувавши зловісну віху, 
жахливі наслідки якої можуть відчувати щонайменше кілька 
наступних поколінь. І лише спільними зусиллями України та 
світу ми зможемо перемогти у жорсткій та несправедливій 
агресивній війні.  

https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/more-half-ukraines-children-displaced-after-one-month-war
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NEUROPSYCHOLOGICAL DIAGNOSIS OF  
SPEECH READINESS FOR CHILDREN'S SCHOOL 

EDUCATION WITH LOGOPATHOLOGY 

Neurophysiological studies show that praxis (Greek praxis – 
action) is a system of arbitrary, purposeful motor actions that 
provide practical skills for various activities. Motor operation and 
motion control are organized by the frontal lobe of the premotor 
cortex. Its activity involves the sequential synthesis of individual 
motor impulses into a single "kinetic structure", which is 
automated during training and provides a dynamic process of 
complex movements and motor skills [4, p. 252 - 253]. O. Luria 
(1973) divided all practical actions into two types of praxis: 
kinaesthetic praxis (afferent) is sensory and provides an idea of 
one's own body. The information collected from the sense organs 
(sensory neurons) is converted into nerve impulses and afferently 
enters the central parts of the brain, in particular, the parietal lobe 
of the left hemisphere [4, p. 176–177]; kinetic praxis (efferent) 
performs the motor activity. Electrical impulses propagate from 



 
  
 

                                                                                                                 
                                                                                               Матеріали XXI-ої Міжнародної науково-практичної конференції 

                                                                                                          (07 червня 2022 року, у м. Дебрецен (Угорщина), дистанційно) 
 

 
   247 

the premotor zone of the frontal cortex, which activates the 
muscular, tendon and joint systems [4, p. 186–187; 249–254]. 

There are subject, finger, oral and articulatory types of 
praxis. The ontogenesis of the child is associated with the gradual 
development of subject praxis (O. Kokun, 2006; O. Malkhazov, 
2002, etc.). Manipulative actions with the subject, in addition to 
the formation of cognitive processes (attention, memory, thinking, 
imagination, perception, etc.) are also aimed at the development of 
visual and auditory gnosis and wrist practice. Mastering the 
subject activity determines the readiness of the senior preschooler 
in school to master more complex learning activities – abstract, 
symbolic (symbolic subject practice is an action with the subject; 
non-symbolic –conditional action without the subject) [1; 5]. 

Research of scientists (N. Bekhtereva, 1974; M. Koltsova, 1973; 
O. Luria 1973 C. Amiel-Tison, et al. 2001; M. Wang, R. Lekhal,          
L. Aara, & S. Schjölberg, 2014; G Cadoret, N. Bigras, S. Duval et al., 
2018; N. Oberer, V. Gashaj, S. Roebers 2017, etc.) show that the 
motility of the fingers, namely the wrist praxis develops in parallel with 
the mechanisms of speech and cognitive processes. The development 
of fine motor skills is a prerequisite for children's mastery of oral 
(M. Koltsova, 1973) and written speech (S. Cameron et al., 2016; van 
der I. Fels et al., 2015) and is assessed as an indicator of general mental 
development. Luria, 1973). The motor activity of the fingers through 
kinaesthetic impulses innervates the speech zones in the cerebral 
cortex, in particular the Brock centre. Insufficient development of fine 
motor skills in older preschool children may indicate a delay in speech 
functions [2; 4; 6; 7]. 

   The motor activity of the articulatory apparatus is provided 
by oral praxis, the actions of which are considered more complex 
than subject and finger praxis, as it is formed on abstract concepts 
(puff out cheeks, frown, brow, tongue). Differential articulatory 
movements of facial muscles, lips, tongue, and mouth are 
performed by oral kinesthetic praxis. Oral kinetic praxis activates 
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the actions of articulatory organs (tongue – lips, jaws – tongue, 
jaws – lips). Qualitatively formed oral skills in a child are a 
prerequisite for correct pronunciation (the act of articulatory 
practice) [3]. 

Articulatory praxis is the ability to pronounce sounds and 
form an articulatory posture in accordance with the sound of 
speech (O. Luria, 2003). It should be emphasized that the 
kinaesthetic (afferent) articulatory praxis is responsible for the 
reproduction of isolated speech sounds and the creation of 
articulatory positions (kinaesthesia, articles). Combining sounds 
into syllables and words provides kinetic (efferent) articulatory 
praxis [1, p. 55–56; 4, p. 249–254]. 

Studies in neuropsychology (O. Luria, 2003; Yu. Nikonenko, 
2016; O. Chaban, 2014, etc.) suggest that various forms of apraxia 
occur due to lesions of the left hemisphere. In particular, damage 
to the parietal region leads to violations of the kinaesthetic 
organization of movements (fingers, oral, articulatory system); 
frontotemporal lesion causes disorders of dynamic (kinetic) praxis 
(slowness of action, difficulty in switching from one movement to 
another, the presence of perseverations, etc.); parieto-occipital 
damage leads to a kind of violation of spatial practice. 

Neuropsychological diagnosis using modified techniques 
(specially designed for children) can identify organic problems 
that affect the mental and speech development of the child. During 
the study of practical (motor) actions in the process of ascertaining 
experiment the study of the state of formation in older preschool 
children with logo pathology of wrist praxis (finger movements), 
oral praxis (articulatory facial expressions), articulatory praxis 
(sound) [3, p. 84–90; 4, p. 115]. 
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CRITICAL THINKING OF STUDENTS AS THE BASIS 
OF CURRICULUM INTERNATIONALIZATION   

Thanks to innovative methods, new ways of thinking, 
research, teaching and learning practices are consistent with existing 
educational contexts and experiences. The collaboration of new and 
old teaching practices becomes an important foundation for further 
research in the field of education, determining the relevance of our 
study, which focuses on the development of soft skills, with special 
emphasis on critical thinking skills for further professional as well 
as personal life. 

Opportunities and aspirations that shape the work of teachers 
are markedly different from those of previous generations. These 
circumstances put unprecedented pressure on educators to perform 
their roles in a new way, but the circumstances themselves also 
create space for different ways of rethinking who and what a 
scientist is, as well as the nature and goals of academic activity. 

University lecturers are usually specialists in the subjects they 
teach. Nevertheless, they not only have perfect knowledge of the 
discipline they teach, but are also active members of the academic 
community, which develops a particular field of knowledge [3, pp. 1-2]. 

Any university discipline serves to the goals of the 
internationalization of the curriculum. Differences between 
disciplines go far beyond the content taught, transforming the 
relationship between student, teacher and subject into personal life. 
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Internationalization has always been the sphere of education 
influenced by various factors that do not bypass the local policy, 
moreover, the specifics of the university [8, p. 7]. 

Even if the teacher or lecturer is an expert in a particular 
subject, problems may arise at the stage of the teaching process 
itself due to the misunderstanding of the difference between one's 
own learning experience and the process of acquiring knowledge. 
Most teachers understand the importance of stimulating students' 
ability to think critically and self-education, but they spend most of 
their time sharing information, instead of showing in practice how 
to obtain and assimilate this information [3, pp. 1-2]. 

Curriculum internationalization illustrates the dynamic 
interaction between the individual, or “academic self,” and the 
various contextual layers [4]. It is necessary to recognize the tension 
between personal, disciplinary and institutional goals, imperatives 
and interests ‒ in other words, between something that is ideal and 
something possible ‒ in the international education progress in 
specific disciplinary as well as institutional contexts. It is clear that 
the creation of a culturally inclusive learning environment helps a 
large number of students to develop a greater cultural diversity 
awareness and more confidence in communicating with people from 
different cultures [1, pp. 25-29]. 

Teaching and research always face challenges that lie ahead. 
The education should be considered critical to supporting economic 
growth, investment in research and development (R&D), but it is 
also deliberated as important for Europe as a whole and Ukraine in 
particular to stay ahead in technological innovation. However, such 
goals must be achieved in the context of growing global competition 
through academic talents and financial resources. Different higher 
education institutions along with governments are aware that they 
play an important role in the “world of knowledge” and their 
responsibility to provide the economic, social and cultural services. 
The regulatory environment, governance structures and processes, 
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combined with the material and human resources available to them, 
play a crucial role in how effectively education institution provide 
these services locally, regionally, nationally and internationally [6]. 

The new role of the government is crucial for higher education, 
because it creates an educational environment in which it controls the 
results without much meticulous intervention. In some countries, public 
authorities still control the market for educational services [5]. Over the 
last two decades, most European countries have also revised their higher 
education funding systems. The degree of implementation of reforms 
varies considerably, but no country has been able to completely ignore 
the debate on higher education funding. There are several major funding 
issues in the higher education of Europe: first, the funding gap between 
investment in European education and its main competitors; secondly, 
there is pressure to raise private funds from both industry and students / 
parents; third, the principles of allocation of funds to focus more on the 
results and competitiveness of funding instruments [2; 5]. Many 
European countries are introducing new methods of management and 
financing of education, illustrative examples of which are the financing 
of education and long-term agreements with (individual) higher 
education institutions [7, pp. 1-10]. 

An important step for Ukrainian higher education is the 
adoption of the experience of European educational institutions with 
the further internationalization through the global transformation of 
the entire education system with the emphasis on critical thinking. 
The next step is the reorientation of curricula to the development of 
independent thinking of all students through the diversification of 
the studying process with the definite goal to improve the curricula 
with the adaptation to the international education and the job 
markets for the integration of the future specialists. 
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COMPREHENSION OF ENGLISH MILITARY 
ACRONYMS AND ABBREVIATIONS THROUGH 

THEIR STRUCTURAL AND SEMANTIC 
CHARACTERISTICS 

Military acronyms and abbreviations are specific units of 
language that are mostly common within the field of military 
sublanguage. These units normally represent certain military 
terms, but in a shorter and concise manner. The main goal of this 
research is to determine how peculiar structural and semantic 
characteristics of English military acronyms and abbreviations aid 
with the comprehension of these language units in army doctrine, 
and military publications. This particular analysis might be useful 
not only to researchers who are interested in military terminology, 
but also to those who study journalism, due to the fact that military 
acronyms and abbreviations are known to be of a widespread use 
in the field of global news and public media. The given analysis is 
primarily aimed to single out the key issues with understanding, 
interpretation and comprehension of military acronyms and 
abbreviations, while previous researches were predominantly 
geared towards the aspect of their productivity as a word forming 
factor [1, p.92].   

In order to conduct this research, a goal was set to create a 
selection of military terms and their acronyms/abbreviations. The 
given selection contains 5000 military terms and roughly 1500 of 
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those have their own acronym/abbreviations. These units were selected 
by continuous sampling from lexicographic resources such as 
Department of Defense Dictionary Of Military And Associated Terms, 
NATO Glossary Of Terms And Definitions (English And French), The 
Official NATO Terminology Database, Military Standard 01.030.001-
2020 (Edition 1), Manual Of Abbreviations Department Of National 
Defense And The Canadian Armed Forces, Ministry of Defense 
Acronyms And Abbreviations. 

From the point of view of their structure and main functions, 
military acronyms and abbreviations are units with the most 
diverse structure and semantic meaning. If we take a closer look 
into the statistical data, which was indicated earlier, one may 
observe that almost ⅓ of all military terms can be converted into 
and used as an acronym/abbreviation. It is also worth pointing out 
that predominantly, military terms which have a dedicated 
acronym/abbreviation are used in this shortened form in military 
related documents and publications. Hence, the determination of 
structural and semantic characteristics of acronyms/abbreviations 
allows for further, deeper understanding of these language units, their 
role, and usage in various publications and documents. It should be 
pointed out that the logic behind widespread usage of acronyms in the 
military is connected with the issue of language economy for a more 
convenient communication between military representatives. As it 
was pointed out in previous research related to this issue, “constant 
usage of high volume of terminological vocabulary in military 
sublanguage creates a necessity to create acronyms which, at first 
glance, are used for the economical use of language”[2, p.154]. On 
the contrary, to the above-mentioned statement, results of the given 
research have proven that constant usage of acronyms imposes 
massive obstacles for their understanding and comprehension by non-
military members who are tasked to translate or interpret military 
documents and publications.  

Among the key issues which were singled out in the process 
of our research are the problems of understanding and decryption 
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of military acronyms and abbreviations. In most cases, when these 
language units are used in a text, they are not followed by any 
explanation or definition. It is predominantly believed that a 
person who is working on military related text should already be 
acquainted with these terms and will be able to understand their 
meaning. Based on this, we may state that a person without prior, 
specific background can only guess the meaning of the given 
acronym by using the context in which the given unit is used. 
Another possible option is to use specific resources like 
acronymfinder.com, which is a database for various acronyms and 
their word by word explanation. Among the benefits of this 
resource is that it provides a breakdown by categories (Information 
Technology, Military and Government, Science & Medicine, etc.), 
which makes it easier to find the proper explanation. In addition, 
there are instances when a couple of different military terms are 
represented with the same acronym/abbreviation. For example, we 
can look at the terms “aeromedical evacuation” and “assault 
echelon”, both of which are represented with the “AE” acronym. 
The same situation may also occur with other terminological units 
that are not a part of the military sublanguage. Here we are talking 
about instances like “SOP” which stands for “Standard Operating 
Procedure” in military context and for “Stock Option Plan” in the 
sphere of business and finance.  

The results of the given research may also be of a particular 
interest to those who study the influence and usage of military 
terms outside military discourse. We can track the widespread 
usage of these language units in media publications and news 
reports, especially taking into account the current full-fledged 
Russian invasion of Ukraine. One of the most prominent examples 
is the amount of military acronyms and abbreviations that 
penetrated media discourse on all levels. Here we are normally 
talking about the terms which are used to denote specific military 
tools, equipment and weapons systems like NLAW (Next 
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Generation Light Anti-tank Weapon) or MLRS (Multiple Launch 
Rocket System). 

More detailed research and analysis of military acronyms 
may aid in a deeper understanding of these units. Data which was 
received in the process of our research can also be applied during 
the process of translation of military publications and documents. 
Given the context of the Russo-Ukrainian War and current 
geopolitical situation, the results of this research can appear 
helpful to Ukrainian Armed Forces in the process of their training 
with multinational partners. Especially, when it comes to 
application and incorporation of new tools, equipment, weapons 
systems, etc.  
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE 
OF FUTURE TEACHERS OF VOCATIONAL 

EDUCATION IN THE CONDITIONS OF 
DIGITALIZATION OF SOCIETY 

The formation of professional competence of future teachers 
of vocational training in the context of digitalization of society is a 
system of values in the context of European integration.  

Value management at the level of vocational education 
institutions and institutions expands the opportunities for staff 
motivation based on value strategies. In the process of analyzing 
scientific sources on the problems of formation of professional 
competence of future teachers of vocational training, it can be 
concluded that due attention is not always paid to such aspects as 
levels of values, levels of value competence of future teachers of 
vocational training in the context of modernization of higher 
education. competencies based on measurements 

The purpose of scientific and pedagogical research is to 
develop and theoretically substantiate the model of formation of 
professional competence of future teachers of vocational training, 
taking into account digitalization. The globalization of the process 
of formation of international relations, the integration processes 
taking place in Europe, the desire of Ukraine to become a full 
member of the European and world community have determined a 
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change in the targets of continuing higher education. The 
processes of modernization of higher education also concern 
aspects of training future teachers of vocational training as its 
component, able to productively use internal and external 
resources and ensure the formation of professional competence of 
future teachers of vocational training in the context of European 
integration. Heads of vocational education institutions do not 
always have a sufficiently comprehensive level of understanding 
of the values that are important for employees, so the development 
strategy of modern educational institutions is sometimes not 
successful enough. It doesn't matter how brilliantly the analysis on 
which the strategy is based is conducted, because it is the people - 
from the principals to the staff of mid-level VET teachers - who 
need to understand this strategy in line with their value system. We 
are talking about corporate, universal, family-traditional and key 
values. We are talking about human factors, not the material side 
of things. The strength of these values is similar to a flywheel, 
which is difficult to stop and difficult to return. layers - deep 
values that build the relationship of the leader or his followers with 
each other. formation of professional competence of future 
teachers of vocational training is not possible without taking into 
account the system of values. it is appropriate to consider value 
strategies as a component of professional competence in the 
context of digitalization of society. 



Матеріали XXI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
       (07 червня 2022 року, у м. Дебрецен (Угорщина), дистанційно)  

260 

Авдимирець Н.В. 
магістранта філологічного факультету 
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КОМУНІКАТИВНО ДІАЛОГІЧНА 
КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ 

КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ 

Освіта третього тисячоліття спрямована на посилення 
принципу гуманізації навчання й виховання, створення 
сприятливих умов для інтелектуального та духовного 
розвитку особистості, активізацію пошуку нових 
ефективних форм комунікації. Сьогодні особливої 
актуальності набуває проблема утвердження людини в 
суспільному житті та професійній діяльності. У цьому 
контексті новітні тенденції розвитку освіти слід розглядати 
крізь призму необхідності підготовки високопрофесійного 
компетентного вчителя української літератури, який 
комунікативно діалогічну компетентність, як важливий 
компонент професійної компетентності використовує у 
своїх ключових компетенціях. Такий фахівець здатний 
успішно конкурувати в сучасних реаліях медіа культурного 
простору, що швидко змінюються. 

В умовах зміни освітньої комунікативно-діалогічної 
парадигми, переходу на особистісно орієнтований із 
забезпеченням гармонійного співвідношення індивідуальних, 
професійних та творчих рис особистості, вимагає набуття 
особливого розуміння українська література, оскільки саме в 
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ній закладено унікальні можливості традиційного та 
культурного досвіду. Як самостійна галузь професійної освіти з 
обґрунтованими теоретичними, методологічними та 
методичними засадами українська література є важливим 
вектором розвитку духовної особистості, її чуттєвих форм 
пізнання та емоцій. 

Пріоритетним напрямком української літератури є 
підготовка кваліфікованих спеціалістів, які здатні до 
інноваційної діяльності з комунікативно діалогічним 
підходом. Нова українська школа у період модернізації 
змінює характер професійних ролей вчителя філологічних 
дисциплін від інформаційних до компетентно-
комунікативних. 

Йтиметься про пошук шляхів комунікативно-
діалогічного руху особистості до нового учня, а отже і до 
нових вимог; суб’єкт відповідальний до тих умов які 
створює об’єкт; вчитель хоче ділитися своїм досвідом. 
Зрозуміло, що традиційний спосіб передавання інформації 
зараз недостатня для сучасної освіти. Вчитель виступає 
фасілітатором та наставником, завжди готов до 
комунікативної взаємодії  з суб’єктом [1, с. 15-16]. 

Звернемо увагу, як ведуться заняття у сьогоднішній 
ситуації. Ми вже навчилися використовувати людські ресурси, 
але є проблема, як зараз організовувати процесс навчання. 
Тому викладач повинен показувати, що потрібно у безлічі 
інформації, він повинен стати б’ютером для молоді [1]. 
Зрозуміло, що вчитель української літератури 
намагаєтьсяйти в ногу з часом, постійно моніторить стан та 
перспективи ІТ у світі та в Україні. Може, не все завжди 
вдається, але об’єкт хоче навчити перспективним 
технологіям та потрібним навичкам виживання у сучасному 
ІТ - світі через літературу і мистецтво. Проте медіаосвіта як 
окрема галузь утвердилася на ґрунті інноваційних 
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педагогічних досліджень і впроваджень у форматі 
Навчальної програми «Медіаосвіта (медіаграмотність)». У 
свою чергу О. Назар підкреслює, метою впровадження 
інтерактивних технологій навчання є виявлення суб’єктивного 
досвіду кожного учня та активна взаємодія всіх у процесі спів 
навчання та взаємо навчання, де учні розуміють, що вони 
роблять і для чого. Учасники (учні, учитель та інші) є 
рівноправними суб’єктами, виконують певні завдання, 
обмінюються своїми знаннями та ідеями, приймають рішення, 
вчаться здійснювати оцінку своїх вчинків та висновків, 
усвідомлювати свою відповідальність за них [3]. 

Отже, комунікативно діалогічна компетентність як 
важливий компонент професійної компетентності учителів 
української літератури постає цілісною системою, яка охоплює 
теоретичну основу і практичну інтермедіальну технологію яка 
теж має цілісну конструкцію, мету і результат комунікативної 
діяльності, рівні сформованості комунікативної компетентності. 
Компетентнісний підхід в освіті передбачає розвиток ключових 
і предметних компетентностей особистості, які в результаті 
сприятимуть формуванню її загальної компетентності – 
інтегрованої характеристики, що охоплює знання, вміння, 
ставлення, цінності, досвід діяльності, поведінкові моделі тощо. 
В сучасному інформаційному світі загалом, а в освітній 
професійній сфері зокрема, ключовою компетентністю є 
комунікативна, адже будь-яка педагогічна задача розв’язується 
лише в комунікативно діалогічної компетентності – 
міжсуб’єктній взаємодії. 
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ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА 
ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ НАУКОВЦЯ 

Публікаційна активність є однією з важливіших 
складових при оцінюванні (складанні рейтингів) науковців, 
яка ґрунтується на міжнародному визнання отриманих 
наукових результатів, через публікації у виданнях, що 
індексуються наукометричними базами Scopus та Web of 
Science, а також апробації досліджень у закордонних 
конференціях. Загалом, в останні роки у практику управління 
розвитком наукових досліджень введено показники 
публікаційної активності вчених – індекси цитування. Слід 
зазначити і про поради щодо підвищення власних 
наукометричних показників:  

• розширюйте «географію» своїх публікацій не тільки на
українському, а й на міжнародному рівні; 

• необхідно друкуватися у виданнях, які індексуються за
кордоном; 

• друкуйтеся з іноземними співавторами;
• важливо шукати колег, які працюють у відповідній

предметній області та приймати участь з ними над спільними 
проектами [1]. 

Забезпечити публікаційну діяльність і підвищити 
публікаційну активність можливо шляхом злагодженої 
взаємодії активних суб’єктів (учасників): науковців – хто 
продукує наукові результати та готує їх до оприлюднення у 
вигляді публікацій; установа –  яка надає науковцеві 
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можливість виконувати дослідження й оприлюднювати 
результати (як власне наукова чи навчальна установа, так і 
будь-який фонд, організація, яка фінансує дослідження); 
видавець – той, хто забезпечує оприлюднення результатів і їх 
поширення технічно й методично. Три учасники нерозривно 
пов’язані між собою: цитованість науковця залежить не тільки 
від якості дослідження, а й від видання, де його результати 
оприлюднені, що, своєю чергою, залежить від установи, яка 
надала фінансування, в тому числі й на опублікування 
результатів, а також від активної позиції видавця. Цитованість 
науковця впливає на його рейтинг і фінансування подальших 
проектів, а отже, і на цитованість установи, де він працює чи 
викладає. Установа, в якій працює багато добре відомих і 
цитованих науковців – продукувачів рейтингових публікацій, 
може впевнено розраховувати на підтримку держави і 
фінансових установ, участь бізнесових структур у прикладних 
розробках, зрештою – на залучення до подальших досліджень 
науковців із вищими рейтингами. Вони зможуть обирати 
найвпливовіші у відповідній царині видання, принесуть нові 
високоцитовані публікації і, відповідно, гроші та стабільний 
поступ, сприятимуть створенню актуальних наукових шкіл і 
спадковості наукових традицій [2]. 

В закладах вищої освіти та наукових установах на 
третьому освітньо-науковому рівні пропонують вивчення 
навчальної дисципліни «Публікаційна активність та 
наукометричні бази даних», що передбачає здобуття 
теоретичних знань, умінь, навичок та компетентностей, 
достатніх для продукування нових ідей, розв’язання 
комплексних проблем у галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння 
методологією наукової та педагогічної діяльності, а також 
проведення власного наукового дослідження. Предметом 
вивчення навчальної дисципліни є дослідження засобів і 



Матеріали XXI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
       (07 червня 2022 року, у м. Дебрецен (Угорщина), дистанційно)  

266 

методів публікаційної активності з дотриманням правил 
цитувань, принципів академічної доброчесності на основі 
вивчення актуальності і новизни досліджуваної теми за 
допомогою міжнародних наукометричних баз даних. 
Аспіранту винесені питання щодо оволодіння глибинними 
професійними знаннями щодо підготовки наукових 
публікацій, універсальними навичками оформлення наукової 
публікації згідно з вимогами видань, уміння вибору наукового 
видання, яке відповідає рівню підготовленої публікації. 
Очікуваними результатами навчання з дисципліни є: здобуття 
навичок написання наукової статті, тез, дисертації, 
монографії, здатність до використання наукометричних баз 
даних, навички роботи з новими програмними продуктами, 
засвоєння принципів академічної доброчесності. Такий 
педагогічний супровід майбутніх науковців та їх 
консультування з розвитку професійної кар’єри, на думку 
С. Алєксєєвої, значно підвищує рівень підготовленості 
молодих людей до успішної самореалізації, творчої активності 
у побудові професійної кар’єри, сприятиме забезпеченню 
їхньої наукової мобільності [3]. Мусимо констатувати, що в 
Україні, за даними Державного комітету статистики кількість 
працівників наукових організацій становить 101939 осіб,  з 
них дослідників – 54021 (53%), техніків – 10276, допоміжного 
персоналу – 18903. Важливо зауважити, що серед них 
непропорційно мало – лише 4098 – докторів наук та 13635 – 
кандидатів наук [4]. 

Розкриваючи проблему публікаційної активності як 
складової професійної кар’єри науковця пріоритетними 
напрямами стають: створення і супровід репозитаріїв 
відкритого доступу; управління науковими даними; підтримка 
електронних публікацій (e-publishing services); інформетрія 
(бібліометрія, наукометрія, вебометрія, альтметрія); володіння 
методами пошуку в інформаційно-пошукових системах і базах 
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даних; підтримка власних БД публікацій співробітників; 
профілі в базах даних. На допомогу науковцям створено 
«Наукометричні БД» (http://lib.khnu.km.ua/naukometr/naukometr1.php), 
яка містить інформацію про найбільш поширені у світі 
бібліографічні й реферативні бази даних, що є інструментом для 
відстеження цитованості наукових публікацій. Серед 
представлених на цій сторінці ресурсів: інформація щодо 
наукометричних БД «Scopus», «Web of Science», «Google 
Scholar»; бібліометрична БД «Бібліометрика української науки». 
Користувачам надається інформація щодо змісту ресурсів, 
інструкції з реєстрації та пошуку журналів у відповідних БД. 
Допомагає знайти шляхи підвищення наукометричних показників 
авторів, порівняння найбільших наукометричних БД, а також 
перелік журналів, які індексуються в БД «Scopus» та «Web of 
Science» – «Корисні посилання». Постійно поновлюється й 
інформація «Українські журнали в Scopus та Web of Science». Для 
створення та підтримки реєстру унікальних ідентифікаторів 
дослідників на цій сторінці розміщено БД «Open Researcher and 
Contributor ID (ORCID)». 

Оцінювання результативності наукової діяльності через 
дослідження публікаційної активності – є стратегією 
побудови професійної кар’єри науковця як свідомої позиції та 
поведінки у сфері наукової діяльності, що пов’язано з 
посадовим та професійним зростанням. Загалом, публікаційна 
активність науковців уможливлює інформаційний пошук 
нестандартних та нетрадиційних методів розвитку науки та 
інновацій, визначати місце і потенціал наукових колективів, 
виявлення шляхів наукового зростання ученого та 
перспективних напрямів дослідження. 
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КОНОТАЦІЯ ЯК ТИП ЛЕКСИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ 
ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ ОДИНИЦІ З ПРЕЦЕДЕНТНИМ 

ОНІМОМ  

На відміну від власних імен, прецедентні називають 
певних, конкретних людей і утворюють клас індивідуальних 
імен. Але прецедентними є лише ті імена, які  містяться в 
когнітивній базі, тобто інваріантне бачення "культурного 
предмета", який вони визначають, є спільним для всіх 
учасників  і є зразком властивих характеристик, як і група 
предметів, в той самий час, вони не втрачають 
індивідуальності [1, с. 126]. 

Конотація – додатковий компонент значення мовної 
одиниці, що доповнює її предметно-логічний зміст 
суб’єктивними відтінками оцінки, емоційності, 
експресивності, функціонально-стилістичної забарвленості, а 
також відтінками, зумовленими соціальними, ідеологічними, 
культурними, ситуаційними аспектами комунікації. Зв’язок 
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денотата й конопата переважно розглядають як залежність 
другого від першого при вторинності другого [2, с. 281]. 
Конотація не нашаровується на основний зміст, а перебуває у 
складній взаємодії з ним.  Власноіменні компоненти можуть 
мати оцінний характер, відображаючи при цьому панівну 
суспільну оцінку певних ознак людей або географічних 
об’єктів. За кожним власним іменем у фразеології 
закріплюється певний стереотипний набір ознак.  

Конотації компонента “власне ім’я” можуть мати різний 
характер та відзначатися національно-культурною 
специфікою, оскільки ім’я – це показник національної 
належності, сигнальний елемент історії, звичаїв, побуту, 
світогляду. Різні конотативні значення виникають на основі 
власне ономастичних ознак онімів, а  також завдяки 
екстралінгвістичним факторам, таким, як історичні події, 
певні побутові ситуації, характеристика персонажів. Вони 
пов’язані з певними традиціями, смаками, соціальною 
оцінкою і ускладнюють вживання імен, створюють додаткові 
стилістичні відтінки.  

Прецедентні імена досить широковідомі. У англомовних 
текстах прецедентні оніми проявляються своєю денотативною 
функцією, яка виражається у змозі вказувати на той об’єкт, 
якому  першочергово було присвоєне прецедентне ім’я, але 
все ж таки, більш важливою є конотація, що допомагає 
охарактеризувати предмет і надає йому оцінку. Прецедентні 
імена поділяються на ті, що функціонують денотативно, тобто 
іменують предмет, вказуючи безпосередньо на денотат, і ті, 
які функціонують конотативно (інтенсіонально), тобто 
використовуються для характеристики об’єкту. Денотатом 
прецедентного імені визнається уявлення про іменований ним 
«культурний предмет» [3]. 

Коли онім стає частиною фразеологічного звороту, на 
нього впливають ті ж самі закономірності, що і на просте 
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слово в складі фразеологізмів. Дуже часто оніми стають 
"потенційним" словом, лексично "спустошеним", набувають 
абстрактного значення як компонент фразеологізму [4, с. 117]. 
В залежності від значення оніма фразеологізми можна 
поділити на три типи.  

Перший тип характеризується тим, що в процесі створення 
та розвитку фразеологізму власна назва втратила своє первинне 
значення. В основі власної назви лежить риса характеру певної 
особи чи літературного персонажу. Також можна встановити, що 
онім втратив свій лінгвістичний статус внаслідок набуття 
семантичного змісту, який вказує на певну особу. Це суперечить 
природі власної назви, підтвердженням слугує те, що онім 
вживається із неозначеним артиклем або неозначеним 
займенником one, тобто оказіонально, з узагальненою 
референцією. Наприклад, a Norfolk dumpling рідк. “товстун” (про 
жителя графства Норфолк) [5, с. 229]; a Mark Tepley  “оптиміст” 
[5, с. 665]; a Kentucky colonel амер. “полковник із Кентуккі” 
(неофіційне звання, що присвоюється як почесне цивільним 
громадянам у Кентуккі) [5, с. 161]; an Aunt Sally “людина, що є об’єктом 
нападів, жартів” [5, с.54]; a Calamity Jane “песиміст” [5, с. 187]; a Teddy 
girl “стиляга” [5, с. 314]; a Smart Alec/k) “нахаба” [5, с.871]; a 
Simple Simon “простак” [5, с.863]; a Peter Funk “спільник 
аукціоніста” [5, с. 574]; a Peter Pan 1) “людина, яка зберігає 
дитячу жвавість та безпосередність” 2) (презирливо) “інфантильна 
людина” [5, с. 574]; a doubting Thomas “скептик” [5, с. 756]; a gay 
Lothario  “донжуан, ловелас” [5, с. 471]; a peeping Tom “дуже 
допитлива людина” [5, с. 768]. В переносному значені 
антропоніми виступають тоді, коли вони є засобом образної 
характеристики і можуть належати іншим референтам, ніж в 
прямій номінативній функції. Тому це явище ще має назву 
вторинного перейменування. Антропоніми набувають вторинну 
номінативну функцію завдяки випадковому виникненню 
асоціацій, котрі потім закріплюються в мовній практиці. 
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Переносне значення вторинних онімів залишається таким доти, 
доки вони зберігають семантичну двоплановість, тобто пов’язані з 
основним носієм імені. Якщо такий зв’язок розривається чи стає 
лише етимологічним, ми маємо справу не з власною назвою в 
переносному значенні, а зі звичайною загальною назвою, що 
історично походить від власної назви [6, с. 86]. 

Зв'язок оніма із носієм імені втрачено у фразеологізмах 
другого типу, його можна прослідкувати лише шляхом 
етимологічного аналізу. Цілісна семантика фраземи слугує засобом 
оціночної характеристики: Sister Anne “вірна подруга” [5, с. 865]; 
Dumb Dora “дурна дівчина” [5, с. 295]; Cousin Betsy 1) “повія”       
2) “придуркувата людина” [5, с. 244]; Merry Andrew  “фіґляр” [5, с. 43]; 
John Trot “неотесаний хлопець” [5, с. 561]; Tom Pepper         
“брехун” [5, с. 956]; Tom Fool “дурень, болван” [5, с. 769]; Scotch 
cousin “далекий родич” [5, c.838]; little Rhody (Род-Айленд)      
амер. "маленький Роді"  [5, с. 811]; Welsh uncle “двоюрідний брат 
батька або матері; дальній родич” [5, c.998]; Richard Roe  “уявний 
відповідач на суді” [5, с. 819].  

Фразеологічні одиниці, в яких імена певних осіб беруть 
участь у формуванні нових власних назв, що позначають не 
живий предмет, належать до третього типу. В таких зворотах 
власній назві передує означення. При цьому онім не втрачає свого 
мовного статусу. Наприклад: sandal-wood English “англійський 
жаргон жителів Океанії” [5, c.834]; Welsh wig “шерстяний 
головний убір, який щільно облягає голову” [5, c.998]; plain 
English (Saxon) “проста, зрозуміла мова (англійська)” [5, c.761]; 
Blind Tom “гра в піжмурки” [5,  с. 144]; Big Ben “Біг Бен”, 
“Великий Бен” – годинник за ім’ям конструктора Бенджаміна 
Холла [5, с. 142]; wooden walls of England, the заст. “англійський 
флот, військові кораблі” [5, c.1024]; Big Bertha “Велика Берта”, 
німецька гармата великого калібру (за ім’ям дружини фабриканта 
зброї Крупа фон Болена) [5, с. 77]; Brown Betty “хлібний пудинг з 
яблуками” [5, с. 80]; Black Jack  “піратський прапор” [5, с. 140]; 
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Black Maria 1) “чорна Марія”, “тюремний арештантський фургон” 
2) “чорна Марія”, “німецький димовий снаряд” [5, с. 487]; Bloody Mary 
“кровава Мері”, коктейль з горілки та томатного соку [5, с. 491]; Yellow 
Jack “жовта лихоманка” [5, с. 414]; Long Tom “Довгий Том”, 
важка гармата [5, с. 768]; Old Tom “старий Том”, загальна назва 
підсолоджених сортів джину [5, с. 768]; Indian gift амер. 
“подарунок, який треба повернути або за який треба дати 
подарунок у відповідь” [5, c.527]; Welsh rabbit “грінки з сиром” 
(rabbit – спотворене rarebit) [5, c.998]; Irish stew “бульйон” [5, c.548]; 
Scotch broth “перловий суп” [5, c.838]; Scotch mist “густий туман”; 
жарт. “дрібний дощ” [5, c.838]; British warm “коротка шинель на 
хутрі, кожух” [5, c.170]; American plan (hotel) амер. “(готель) з 
обов’язковим пансіоном” [5, c. 30]; Scotch verdict “виправдальний 
вирок” [5, c.838].                                                             

У складі фразеологічної одиниці оніми можуть по-
різному виявляти свою основну категоріальну властивість. 
Вони можуть зберігати свій онімічний характер, вказуючи на 
конкретну особу або місце відомих подій. При цьому 
вживання оніма викликає у адресата мовлення згадки про 
відомі географічні назви, певні історичні події, властивості та 
ознаки, пов’язані із денотатами – реальними носіями імені (за 
умови, якщо внутрішня форма фразеологізму є прозорою, 
тобто денотат імені ще не забутий), і вже на їх основі 
будуються відповідні аналогії. Такі випадки зустрічаються 
рідко і мають місце там, де ступінь вживаності фразеологізму 
мінімальний. Здебільшого у складі фразеологічних одиниць 
оніми здатні деонімізуватися і лише генетично зберігати 
ознаки власних назв. Вони не мають конкретної денотативної 
співвіднесеності та відзначаються узагальненим, 
метафорично-образним значенням. У першому випадку 
ономастичний компонент є етимологічним індикатором, 
носієм екстралінгвістичної інформації про денотат імені та 
утворює семантичне ядро фразеологічної одиниці. У другому 
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випадку в міру зростання абстрактності та за рахунок 
уведення інших, виразніших у плані мотивації 
фразеологічного змісту, компонентів, відбувається 
послаблення семантики власної назви та набуття онімом 
узагальнено-вказівного значення. У третьому випадку 
семантична специфіка зворотів формується за рахунок того, 
що ім'я використовується для позначення неживого предмета. 
Всі три типи фразеологізмів об'єднує те, що оніми в їхній 
структурі втрачають свою властивість ідентифікувати особу. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ 
РЕСУРСІВ ЯК ЗАСОБУ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 

Виклики сьогодення, в яких опинилася українська 
освіта, стимулюють науково-педагогічних працівників до 
пошуку нового в теорії  й практиці навчання й виховання, 
зокрема й у мовній підготовці іноземних громадян на 
доуніверситетському етапі. 

Стрімке формування мережевої парадигми 
інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій, перехід 
освітнього процесу у дистанційний формат вимагають 
осучаснення  навчально-методичних, інструкційних і 
контрольних матеріалів, висувають додаткові вимоги до 
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базових освітніх компетентностей як викладача, так і 
здобувача освіти [1]. 

Маючи можливість використовувати в своїй роботі 
різноманітні освітні платформи, викладачі-практики повинні 
вирішити питання, який освітній ресурс і з якою метою 
найефективніше застосовувати задля досягнення найкращих 
результатів навчання.   

Новітні технології в практиці навчання мови як 
іноземної сприяють урізноманітненню методів проведення 
занять, активізують навчальні дії здобувачів освіти, 
зменшують психологічні труднощі спілкування 
інокомунікантів, а також надають великий вибір інструментів 
контролю та оцінки рівня сформованості комунікативних 
умінь і навичок студентів. 

Ефективним і доцільним засобом в умовах он-лайн 
занять є навчальна презентація, яка уможливлює подання 
інформації структуровано, з достатнім унаочненням [2]. 
Ілюстрування лексичних одиниць, що вивчаються, 
демонстрація зразків граматичних завдань дозволяє 
сформувати практичні навички у певних видах мовленнєвої 
діяльності. Застосування додатків Slido for Google Slides, Pear 
Deck for Google Slides Add-on забезпечує інтерактивні 
завдання, швидкий зворотній зв’язок, що важливо для 
своєчасної корекції знань. 

Методично доцільним, на наш погляд, є використання 
презентацій на заняттях з української мови як іноземної для 
перевірки рівня засвоєння студентами інформації прочитаного 
тексту: переказати фрагмент тексту, описуючи ілюстрацію до 
нього, дати відповіді на запитання, виконати тестові завдання 
або написати відповіді на картинки-загадки. Завдання для 
перевірки знань викладач демонструє на екрані під час он-
лайн заняття. Студенти пишуть відповіді в зошиті, а потім 
свої роботи розміщують в Classroom для перевірки. Як 
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наслідок, вирішуємо декілька завдань: перевіряємо рівень 
розуміння тексту, рівень сформованості навичок письма, 
вміння виокремлювати основну інформацію тощо.  

Контроль знань слухачів з використанням електронних 
освітніх платформ і застосунків є елементом отримання 
об’єктивної незалежної оцінки навчальних досягнень. 
Вивчення будь-якої іноземної мови, й української як іноземної 
зокрема, передбачає поточний, поетапний і підсумковий 
контроль знань, умінь і навичок.  

На сьогодні існує широка палітра інтернет-ресурсів для 
контролю, зокрема тестування. Для поточного контролю 
широко застосовуємо різні шаблони Wordwall, а саме: 
вікторини, кросворди, анаграми, випадкові картки, пошук 
відповідності тощо. Поетапний і підсумковий контролі 
відбуваються, здебільшого, з використанням Google Forms. 
Досвід використання таких типів тестів показав, що цей засіб 
контролю має ряд позитивних аспектів: уможливлює 
перевірку сформованості навичок в усіх видах мовленнєвої 
діяльності, швидко створюється, автоматично підраховує 
кількість балів, зберігає результати виконаних робіт. 
Широкий вибір варіантів завдань урізноманітнює систему 
опитування. Діаграми і статистика, що автоматично 
складаються додатком, дають можливість визначити 
прогалини й успіхи здобувачів освіти як у групі в цілому, так і 
окремо кожного з подальшим коригуванням викладачем своєї 
роботи та індивідуалізацією завдань для покращення 
результатів.  

Звісно, що вимогою контрольного тестування є 
можливість лише одноразового виконання обмеженого в часі.  

Проте не можна оминути недоліки використання Google 
Forms. Перш за все, немає технічної можливості задля повної 
впевненості в тому, що виконання тестів здобувачами освіти 
відбуватиметься без участі "помічників" (інтернет, навчальні 
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матеріали, інтернет-перекладачі, друзі), тобто  підрахунок 
балів, як формальна оцінка рівня засвоєння мовних умінь і 
навичок, не є повним і остаточним, але може бути 
використаний як допоміжний інструмент викладача в процесі 
контролю. 

Для щоденних тренінгів і підготовки до контрольного 
тестування корисним ресурсом, на наш погляд, є освітня 
платформа Quizlet, що стане в нагоді під час вивчення лексики 
за допомогою цифрових флеш-карток з різноманітним 
контентом. Програма пропонує розкладку навчальних карток, 
зручну для створення, де з одного боку зазначається термін 
(нова лексема), а з іншого – визначення або переклад. Окрім 
цього, цей застосунок має великий вибір картинок для 
ілюстрації нового слова і різні типи завдань: для 
запам’ятовування слів, підбору слова до ілюстрації чи 
пояснення, тренінг написання й вимови, тестування для 
самоперевірки, роботу в команді над вирішенням спільного 
завдання у вигляді інтерактивної гри. На жаль, україномовний 
інтерфейс цього ресурсу недосконалий. 

З досвіду зазначимо, що створення навчальних модулів з 
матеріалами для кожної теми окремо й застосування їх у 
різних режимах є доволі ефективним засобом, який можна 
використовувати необмежену кількість разів, у зручний для 
студента час у будь-якому місці [3]. 

Отже, широкий вибір електронних ресурсів для  
створення і використання контрольних завдань, забезпечує 
потреби навчального процесу в дистанційному форматі, 
відповідає вимогам і потребам сучасного – «покоління Z» – 
студентства, але не може бути єдиним засобом поетапного й 
підсумкового контролю. 

Якісний контроль рівня сформованості комунікативної 
компетенції іноземних здобувачів освіти, на наше 
переконання, має складатися як з тестування на освітніх 
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платформах, так і з «живого» спілкування викладача і 
студента. 
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САМООСВІТА В ЗБЕРЕЖЕННІ ДУХОВНИХ 
ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ 

Бойові дії, що тривають в Україні зблизили українців, 
повернули до жертовного служіння своєму народові, на 
перший план виходять поняття честі, моральності, 
патріотизму. Основоположними завданнями в Україні є 
державна цілісність та процвітання власного народу. Ці 
процеси мають духовну основу, що ґрунтуються на 
загальноукраїнських інтересах, на перевагах української 
національної ідеї і утверджуються на соціальному, 
політичному і індивідуальному рівнях. Саме еліта покликана 
зорганізувати  національну людність таким світобаченням, 
щоб кожна людина  наповнилася почуттям відповідальності за 
долю нації [1].   

Розвиток та широке розповсюдження мережевих 
інформаційних технологій відкрили доступ до різних за 
змістом та місцем розташування інформаційних ресурсів, що 
спричинило утворення середовища, що не просто може 
пропонувати різні думки, а має намір диктувати деструктивні 
стратегії. Під час війни посилюється загроза існуванню 
української держави, в тому числі її духовній складовій, 
шляхом здійснення інформаційних атак.  Тому, разом з 
географічно-територіальною цілісністю, неодмінна 
ідеологічна консолідація сил усіх громадян, які зараз 
перебувають в Україні та поза її межами [3]. У цих умовах 
концепція самоосвіти особистості набуває особливого 
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значення, вона тісно пов'язана з характерними рисами 
соціального єднання, стає суспільною потребою, від 
вирішення якої багато в чому залежить стан збереження 
територіальної цілісності української держави, соціальний 
прогрес нашого суспільства, та вдосконалення загальної 
культурної ідентичності громадян. Самоосвіта диктується 
об'єктивною необхідністю, це не тільки процес поповнення і 
переробки знань, вона сприяє становленню особистості, її 
загальній культурі, соціальній, моральній зрілості тощо.  

Ця трагедія впливає на емоційний стан людини, має 
місце зміна ціннісних орієнтацій, світоглядних переконань, 
корегування змісту життя. Зрозуміло, розлад духовного буття 
з реаліями повсякденності завжди драматичний. Небезпека 
привносить перетворення в особистісні якості, відчувається 
вторгнення в духовний світ людини. Зміни соціального 
середовища породжують в людині почуття фрустрації, 
посилюють деперсоналізацію, викликають почуття 
зростаючого занепокоєння і збентеження. Люди в такому 
стані, що випробовують на свідомому і несвідомому рівнях 
бажання відчути себе хоч би якоюсь мірою внутрішньо 
захищеними, інтегрованими, цілісними. Цілісність 
відтворюється через особистісне знання, через індивідуальний 
досвід конкретної особистості, що розуміється як форма 
свідомості і самосвідомості. Самоосвіта особистості 
залишається ефективним засобом, що дозволяє людині 
психологічно адаптуватися до змін або протистояти їм. 

Безліч інформаційних джерел перетворюють самоосвіту 
особистості на масове соціальне явище. Виходячи з цього, ми 
можемо припустити, що самоосвіта – це одна з тих складових, 
завдяки яким людина може з гідністю сприймати мінливий 
світ. Самоосвіта як один із чинників самовдосконалення 
здатна допомогти людині створити і зберегти своє власне «Я», 
свій образ[2]. Закони, норми, принципи діяльності і поведінки 
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людей виявляються дуже міцними тому, що вони 
концентрують в собі найбільш життєздатний досвід, 
накопичений багатьма поколіннями. Засвоєння та 
використання корисних навичок, звичаїв, норм поведінки, 
знань, традицій дають можливість краще адаптуватися до 
мінливих умов життя [2].  

Духовні цінності українців складалися історично, 
ґрунтуючись на культурі народу, його релігії, життєвому 
устрої, філософських ідеях і, звичайно ж, на освітній системі. 
Освіта має велике значення у формуванні духовних цінностей 
народу. Його пріоритети, життєві цінності і ідеали залежать 
від освітніх потенцій суспільства, а з іншого боку  характер 
освітньої діяльності в тому або іншому соціумі залежить від 
його духовних цінностей. Простежується прагнення до 
відтворення в кожному подальшому поколінні власних 
культурних традицій і моральних засад, до їхнього 
безперервного збагачення і розвитку.  

Самоосвіта особистості в будь яких соціокультурних 
умовах може впливати на підвищену стійкість духовних 
цінностей, протидіючи насильницьким деформаціям і 
форсованим перетворенням неперевірених інформаційних 
потоків. Використання засобів масової комунікації робить 
істотний вплив на формування стратегій самоосвіти та 
ціннісне відношення особистості до самоосвітньої діяльності 
як способу задоволення потреб в інформаційній сфері. Навіть 
у несприятливих умовах, в кризовій ситуації людина, що 
зробила внутрішнім надбанням значне і різноманітне 
культурне поле, має можливість встояти під ударами долі. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ 
МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМІВАННЯМ У 

КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Сучасний світ, особливі вимоги, які він висуває щодо 
кваліфікації спеціалістів у самих різних сферах суспільного 
життя, обумовлюють необхідність участі кваліфікованого 
спеціаліста в усіх глобалізаційних процесах. Спеціаліст ХХІ 
століття повинен бути активним учасником міжкультурних 
комунікацій та володіти необхідними комунікативними 
властивостями в усіх сферах професійного  та особистісного 
спілкування в усній і письмовій формах, володіти мовами 
міжнародного спілкування, що обумовлено, насамперед, 
професійними потребами в умовах глобалізованого світу, а також 
необхідністю оволодіння найновішою фаховою інформацією  
завдяки використанню іншомовних джерел інформації.  

Реалії сьогодення є причиною підвищеного, постійно 
зростаючого попиту на висококваліфікованих фахівців, які 
вільно володіють та активно використовують іноземну мову у 
професійній діяльності. Для України мовою міжнародного 
спілкування, у першу чергу, є англійська. Необхідність участі 
у глобальних комунікаційних процесах, вивчення іноземних 
мов у середній та вищій школах обумовлюють необхідність 
вивчення курсу студентами курсу «Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)».  
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Питанню навчання англійської мови за професійним 
спрямуванням в останні роки приділяється дедалі більше 
уваги дослідників, якими зроблено вагомий внесок у 
дослідження проблематики викладання іноземних мов для 
спеціалістів у немовних вузах.  Відомими українськими 
ученими-методистами розроблено низку методик для 
спеціалістів економічного (Е.Мірошниченко, І.Онисіна), 
юридичного (Л. Котлярова, Г. Савченко), медичного 
(М.Петращук) та інших профілів.  

На сьогодні українськими вченими проведено ряд 
досліджень проблематики викладання англійської мови за 
професійним спрямуванням. Так, П.Ф. Шпірко проаналізовано 
проблеми викладання англійської мови для студентів 
інженерних факультетів та обґрунтовується необхідність 
використання інформаційних засобів і  технологій навчання 
англійської мови в учбовому процесі [6], Н.С. Саєнко 
розглянуто інформаційні технології, які використовуються у 
навчанні іноземних мов за професійним спрямуванням [2], 
І.В. Тимощук висвітлено особливості викладання англійської 
мови студентам економічних спеціальностей у сучасних 
умовах розвитку суспільства та його інтеграції у міжнародний 
простір [4], Р.Б. Коцюбою розглянуто загальні науково-
методичні підходи до використання віртуальних веб-
орієнтованих освітніх середовищ для вивчення іноземної мови 
професійного спрямування у вищих навчальних закладах 
України [1]. О.Б. Тарнопольським розглянув теоретичні та 
практичні засади використання Інтернет-технологій у 
навчанні англійської мови для професійного спілкування 
студентів немовних спеціальностей [3], О.М. Тирон дослідила 
особливості викладання англійської мови за професійним 
спрямуванням на прикладі факультету судноводіння Київської 
державної академії водного транспорту [5]. Крім згаданих, є 
багато вітчизняних дослідників, якими опрацьовані різні 
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напрями і особливості викладання англійської мови за 
професійним спрямуванням.  

Однак, не зважаючи на те, що проблема професійно 
орієнтованого вивчення англійської мови у вищій школі 
України вивчалася багатьма авторами, її актуальність не 
втрачається і на сьогодні, що обумовлено дедалі швидшим 
процесом інтеграції України у міжнародний комунікативний 
простір. Крім того, попри серйозну увагу фахівців і вчених-
методистів до проблеми фахового вивчення англійської, слід 
відмітити недостатню увагу, що надається особливостям 
вивчення власне граматики англійської мови при навчанні 
майбутніх спеціалістів за професійним спрямуванням, яка є 
надзвичайно важливою, коли йдеться про фаховий рівень 
володіння іноземною мовою майбутнім спеціалістом, вимоги 
до кваліфікації якого в останні роки стрімко зростають.  

В оволодінні іншомовним говорінням дослідники 
виділяють мотиваційно-побуджувальний етап, етап 
програмування загального змісту і синтаксичної структури 
висловлювання та етап реалізації. Вибір англійської структури 
речення потребує оволодіння різними граматичними 
моделями та побудови різних видів речень. А для цього 
необхідно систематично слухати іншомовне мовлення, багато 
читати текстів, постійно працювати над практичним 
використанням граматичних правил, що не може відбуватись 
без основних властивостей уваги та мислення. Щоб оволодіти 
читанням іншомовного тексту необхідно вчитися аналізувати 
структуру речень, розпізнавати основні граматичні форми 
слів, визначати їх контекстне значення. Важливо розрізняти 
письмовий мовленнєвий потік на синтагми і досягати 
розуміння їх змісту. Сприйняття граматичної структури 
речень, форм слів тими, хто вивчає мову, здійснюється при 
умові виявлення достатнього обсягу і стійкості уваги. Коли 
інформативні слова співвідносяться зі значеннями, що 
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встановлюються в результаті перекладу, суб’єкт засвоєння 
іншомовного мовлення обов’язково активізує в собі такі 
властивості уваги, як переключення і розподіл, а далі 
переходить до з’ясування відповідних логічних зв’язків між 
словами і змістом речення в цілому, що потребує активізації 
мислення на вербальному рівні. 

Для розвитку мислення заняття з іноземної мови мають 
великі потенційні можливості. Іноземна мова є лише засобом, 
за допомогою якого людина виражає свою думку. Створення 
на заняттях природних комунікативних ситуацій, метою яких 
є обмін думками, з врахуванням інтересів, життєвого досвіду, 
індивідуальних особливостей студентів є ще одним шляхом 
розвитку мислення студентів. 
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ад’юнкт відділення докторантури та ад’юнктури, 
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Державної прикордонної служби України 

імені Богдана Хмельницького 
м. Хмельницький, Україна 

ОРГАНІЗАТОРСЬКІ ЗДІБНОСТІ ЯК ВАЖЛИВА 
УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-
ПРИКОРДОННИКІВ ДО ПРОЕКТНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

Широкий спектр загроз яким відповідно до законодавчо 
визначених вимог протидіє Державна прикордонна служба 
України, швидка мінливість зовнішніх факторів, що 
впливають на здійснення оперативно-службової діяльності, 
реформування сектору безпеки і оборони України, вимагає 
застосування нових підходів в сфері здійснення управлінської 
діяльності, впровадження елементів проектного управління в 
існуючу систему управління, та, як наслідок, нових підходів 
до професійної підготовки, зокрема формування професійної 
готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до проектного 
управління.  

Зважаючи на специфіку підготовки майбутніх офіцерів-
прикордонників, тобто потребу широкої та ґрунтовної 
фундаментальної підготовки, яка дозволятиме у майбутньому 
створити умови для більш ефективного здійснення 
управлінської діяльності і виконання завдань оперативно-
службової діяльності, зазначимо, що надзвичайно важливою 
умовою під час навчально-виховного процесу у вищому 
військовому навчальному закладі є розвиток організаторських 
здібностей курсантів – майбутніх офіцерів-прикордонників, як 
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важливої умови формування професійної готовності до 
проектного управління. 

На нашу думку, майбутній офіцер-прикордонник, як 
керівник, повинен мати певні риси організованості: 
визначення особистих пріоритетів та цілей, що відповідають 
завданням установи освіти; розумний розподіл власного 
робочого часу; продуктивна робота з документами; вміння 
ефективно вирішувати адміністративні питання; вміння 
опрацьовувати різнопланову інформацію; виділення важливих 
для діяльності моментів без надлишкової деталізації; здатність 
працювати в умовах значного фізичного та психологічного 
навантаження тощо. 

Надзвичайно важливі для організаторської діяльності 
майбутніх офіцерів і такі риси характеру, як вимогливість і 
тактовність. Важливими для професійної діяльності є також 
простота, природність у поводженні, вольові риси характеру 
(енергійність, самовладання, рішучість та ін.). Окрім того, 
майбутній офіцер має вміти організовувати роботу; ставити 
конкретні завдання щодо організації діяльності          
колективу; організовувати ефективну роботу підлеглих 
працівників [1, с. 133]. 

Талановитий організатор характеризується гострою 
спостережливістю, завдяки чому він швидко і точно оцінює 
людей. Цю особливість особистості є опорною властивістю 
організаторських здібностей. 

Беззаперечним підтвердженням важливості формування 
та розвитку організаторських здібностей у майбутніх офіцерів, 
на нашу думку, є наукові положення дослідника                       
А. Сіцінського. Науковець, розглядаючи структуру 
особистості керівника, виділяє якості й уміння, наявність яких 
забезпечує здійснення організаторської функції. До них 
належать: уміння розподіляти функції і доручення з 
урахуванням організаторських потенціалів виконавців, рівня 
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їхніх умінь і навичок; здатність у складних обставинах 
приймати правильні рішення з організаційних питань; довіра 
людям, віра в їхні можливості і внутрішні резерви; уміння 
раціонально і діловито організовувати і проводити засідання, 
наради й інші заходи; уміння забезпечити умови для 
динамічного росту кожного виконавця; здатність працювати 
творчо самому і стимулювати творчість всіх учасників 
діяльності; уміння правильно підібрати лідерів або своїх 
найближчих помічників у кожній новій справі; здатність і 
готовність брати на себе відповідальність за недоліки; особисту 
організованість, точність, уміння розподіляти свій час [4, с. 46]. 

Необхідність розвивати організаторські та лідерські 
якості висвітлюється у наукових дослідженнях В. Романова, 
який організаторські здібності розглядає як соціально-
психологічні якості особистості, необхідні для здійснення 
організаційно-управлінської підструктури професійної 
діяльності. У структуру організаторських здібностей 
керівника учений включає такі якості: сміливість, рішучість, 
наполегливість, цілеспрямованість, уміння виділяти головне, 
прогнозувати наслідки прийнятих рішень; самостійність; 
почуття відповідальності за свої вчинки; організованість, 
планомірність у роботі; домінування у мотиваційній сфері 
соціально значущих мотивів досягнення успіху у роботі [2]. 

Організаторські здібності включають: проникливість, 
яка має на увазі вміння «зчитувати» емоційний стан людей і 
визначати їх психологічну сумісність, тактовність, почуття 
міри, психологічні знання про взаємини; виражені емоційно-
вольові якості, такі як активність, вимогливість, критичність, 
адекватність, розважливість, рішучість; схильність до 
керівництва, яка включає мотивацію, особистісні 
характеристики, спеціальну освіту. 

Зазначимо, для розвитку організаторських здібностей 
необхідно розвивати якості лідера. У вітчизняній соціології 

https://solydus.ru/uk/organizatorskie-kachestva-i-sposobnosti-rukovodstva-organizatorskie-sposobnosti-rukovoditelya-ih-for.html
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лідер – це член групи, здатний її очолити, показати приклад, 
організувати виконання завдання і визнаний у цій ролі 
більшістю членів групи [3, с. 156]. 

Крім цього, лідер з високими організаторськими і 
комунікативними здібностями має великий кругозором, 
ерудицією, вільним від стандартів і кліше мисленням, 
ініціативністю, завзятістю в досягненні своїх цілей, стійкістю 
до стресів, готовністю вчитися і змінюватися, умінням 
прораховувати результат роботи. 

Лідер у психологічному аспекті – це: 1) член групи, за 
яким вона визнає право приймати рішення в значущих для неї 
ситуаціях; 2) особистість, здатна виконувати основну роль в 
організації спільної діяльності та регулюванні стосунків у 
групі; 3) особистість, здатна впливати на окремих членів або 
групу загалом, спрямовувати їхні зусилля на досягнення 
визначеної мети [5, с. 20]. 

О. Тихомирова визначила загальні та специфічні якості 
особистості лідера: загальні (ними володіють не тільки лідери, 
а й ті, хто прагне ними стати): компетентність; 
організованість; працездатність; активність; ініціативність; 
товариськість; наполегливість; самостійність; самовладання; 
спостережливість; кмітливість; специфічні якості лідера 
(своєрідні індикатори лідерських здібностей): організаторська 
проникливість; здатність до активного психологічного 
впливу; здатність до організаторської роботи, лідерської 
позиції, потреба брати відповідальність на себе [6, с. 20]. 

Вищезазначене доводить, що практично будь-який прояв 
лідерства у тій чи іншій сфері людської життєдіяльності так 
чи інакше пов’язаний із взаємодією і взаєминами між 
окремими індивідами і групами, тобто феномен лідерства має 
соціально-психологічний характер. 

Формування професійної готовності майбутніх офіцерів-
прикордонників до проектного управління у системі 
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професійної підготовки – це сукупність організаційних і 
психолого-педагогічних заходів щодо підвищення 
ефективності навчально-виховного процесу з метою 
отримання випускниками глибокої фундаментальної 
підготовки й максимальної їхньої адаптації до майбутньої 
конкретної управлінської діяльності. Організаторські 
здібності майбутніх офіцерів повинні проявлятися у двох 
видах: по-перше, у здатності організувати колектив, 
згуртувати його, надихнути на вирішення важливих завдань, 
надавши йому розумну ступінь ініціативи і самостійності, по-
друге, у здатності правильно організувати власну діяльність.  
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ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У 
СТУДЕНТІВ У ВИКЛАДАННІ ПРЕДМЕТІВ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ 

Важливим підґрунтям у підготовці майбутнього фахівця 
галузі знань 22 Охорона здоров’я є формування лідерських 
якостей у здобувачів освіти, на які варто звернути увагу із 
перших занять своєї дисципліни, я б наголосила: саме тоді, 
коли викладач презентує Силабус. Чи спрацює уже тоді 
зацікавленість предметом, чи з’явиться їхня мотивація й 
упевненість відносно мети чи завдань вивчення дисципліни? 
Що ми отримаємо? Що з’ясуємо? Чи чекатимемо на 
співпрацю впевненого у собі й вмотивованого студента? І чи 
повірить він у свої здібності у досягненні мети чи розв’язанні 
певних проблем? А з’ясуємо те (з досвіду роботи зі 
студентами-першокурсниками), наскільки зацікавлений і 
натхнений буде студент відносно конкретного творчого 
співробітництва з викладачем. І якщо його мотивація й 
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упевненість високі, і він задасть обов’язково питання, 
студента можна вважати зацікавленим.  

Мова йде не просто про одержання інформації про 
кількість годин на вивчення дисципліни, а фактично про 
навчання на основі цієї інформації та її застосування у нових 
ситуаціях, тобто політику дисципліни. 

З досвіду роботи: у міру того, як здобувач освіти, 
майбутній фахівець, переходить від вивчення однієї 
дисципліни або навіть всього циклу (від загальної підготовки 
до циклу професійної), стиль лідерства може змінюватися.  

Перш ніж зацікавити студентів вивченням дисципліни, 
варто встановлювати з ними довірливі стосунки, навчити 
керувати їх собою, знати, що вони можуть, які навички 
необхідні їм для досягнення успіху. Адже знання себе дає 
розуміння своєї перспективи розвитку як для викладача, так і 
для здобувача освіти.  

Тільки тоді, коли майбутній фахівець, набуде досвіду 
формування лідерських навичок з управління собою, він буде 
активним на кожному занятті, а особливо тоді, коли 
демонструватиме свій творчий потенціал у створенні 
презентацій, участі у проєктній діяльності, у динамічних 
парах тощо. А це, на нашу думку, теж закладає основу для 
формування лідерських якостей у здобувача фахової 
передвищої освіти та сприяє виробленню вмінь бути лідером у 
вирішенні певних завдань та керування цим процесом. 

Наступним кроком, коли визначили зацікавлених 
предметом студентів, надаєте можливість їм презентувати 
творчий проєкт із визначенням мети проєкту та відведеного 
часу на підготовку та день його презентації. А вже наступний 
проєкт студент-лідер (умовно так його назвемо) готує із двома 
студентами, яких він обирає сам за погодженням учасників. 
Це вже перші активні дії викладача на шляху формування 
лідерських навичок у майбутніх фахівців щодо їх управління 
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колективом. Зрозуміло, що управління командою завжди 
складніше, ніж керівництво певною проєктною діяльністю, а 
це у свою чергу вимагає від керівника-студента проєкту та 
його учасників довіри до один одного і їхніх спільних дій у 
підготовці певних розділів проекту чи презентації власних 
напрацювань. Саме у цій частині, коли створюються розділи 
проєкту, створюється банк накопичення нових знань із різних 
джерел, що вимагає від керівника проєкту систематизації 
представлених матеріалів, створення умов до діалогу, 
запитань і дискусій. Спрацьовує також ситуація успіху як ідея 
«завтрашньої радості», за визначенням А. С. Макаренка, як 
«школа радості» – прийом, який у своїй школі утілював В. О. 
Сухомлинський. Адже з педагогічної точки зору ситуація 
успіху – це цілеспрямоване, організоване поєднання умов, за 
яких створюється можливість досягти значних результатів у 
діяльності як окремо взятої особистості, так і колективу в 
цілому. І це є також надійне підґрунтя до виховання 
лідерських якостей. 

Ще важливо врахувати на початку цього 
співробітництва, якщо інформації надто багато і її важко 
систематизувати, студенти швидко втрачають інтерес до цього 
виду діяльності. Тому саме тут на допомогу приходить 
викладач у ролі тьютора, який навчає студентів не тільки 
передавати набуті знання, а презентувати їх, що життєво 
важливо для досягнення спільного успіху.  

Щоб опанувати під час цього виду діяльності новими 
вміннями, пов’язаними з формуванням лідерських навичок 
(зокрема, навичок планування, прийняття рішень, вирішення 
можливих конфліктів, навичок суто професійної компетентності), 
майбутнім фахівцям у закладі фахової передвищої освіти 
потрібна система цілеспрямованого навчання лідерству. 

Варто звернути увагу на те, що основним у соціалізації 
кожної особистості є колектив, у якому вона перебуває. 
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Навчання у закладі фахової передвищої освіти триває 2-4 
роки. Упродовж спілкування одні студенти виявлять свої 
найкращі якості, тоді ж як інші – не хочуть виділятися серед 
одногрупників. Тому викладач формуватиме із групи 
студентів команду, що буде працювати над досягненням 
спільної мети та в якій кожний учасник буде відчувати свою 
значущість та унікальність, відчувати лідером для самого 
себе. При цьому ми виконуватимемо три основні обов’язки: 
розвиватимемо потенціал студентів, підтримуватимемо 
моральний дух і вселятимемо самоповагу і впевненість у собі. 

Основною перепоною у формуванні лідерських якостей 
є те, що студенти. асоціюють лідера з тією людиною, яка 
краще одягається, виглядає, часто жартує тощо. Тому 
необхідно пояснити значення слова «лідер», і краще за все це 
робити за допомогою прикладів видатних діячів культури, 
мистецтва, політики, або ж за допомогою сучасних 
мультфільмів.  

Особливо студентам подобається перегляд відеороликів. 
Тому під час проведення практичних занять із дисципліни 
«Іноземна мова» використовуємо перегляд мультфільмів або 
фільмів. Наприклад, під час вивчення теми «Опис рис 
характеру особистості» пропонуємо студентам переглянути 
уривки з фільму «The call of the wild» («Поклик пращурів»). 
На нашу думку, це приклад героя, який володіє лідерськими 
якостями. На початку заняття пропонуємо студентам на 
окремих аркушах записати (на їх погляд) позитивні та 
негативні якості особистості та які якості мають бути у 
справжнього лідера. Таким чином викладач одночасно 
проводить словникову роботу зі студентами та досягає 
поставленої мети.  

Після перегляду відеороликів студентам пропонуємо 
дати відповіді на запитання, який уривок сподобався 
найбільше і чому, які лідерські якості є у головного героя, і які 
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вони б хотіли виховати у себе. У цій ситуації застосуємо 
ігрові технології. Наприклад, гра «Передай м’яч». У першу 
команду входять ті студенти, у руках яких опинився м’яч 
після зупинки музики, всі інші – учасники другої команди. 
Лідера (капітана) команди теж обираємо за допомогою гри. На 
одному аркушеві пишемо цифру, всі інші – чисті. Лідером 
буде той студент, який обере аркуш із написом.  

Студенти на практичному занятті працюють на кінцевий 
результат, але презентує роботу капітан, якого обрали лідером 
за згодою членів команди. Таким чином, викладач зможе 
оцінити роботу команди, розумові та організаторські здібності 
лідера, зацікавленість у досягненні групової мети кожного 
члена команди. 

Наразі суспільство потребує лідерів, які здатні об'єднати 
навколо себе людей для досягнення спільної мети.  

Отже, завданням закладу фахової перед вищої освіти є 
не лише надати здобувачам професійні знання, уміння й 
навички, а й сформувати у них певні лідерські якості, щоб 
вони могли успішно реалізувати свій творчий потенціал у 
практичній діяльності.  
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СТРУКТУРНО-ЗМІСТОВІ ОСОБЛИВОСТІ 
ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ: 

ІВАН ФРАНКО» НА ЗАНЯТТІ УКРАЇНСЬКОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ 

Опанування предметом «Українська література» дає 
змогу здобувачам освіти ознайомитися із кращими зразками 
художньої літератури, прослідкувати процес становлення 
українських письменників як творчих особистостей на 
культурній арені Батьківщини та світу,  формувати та 
розвивати творчі здібності і художньо-естетичні смаки нового 
читацького покоління, удосконалювати навички критичного 
мислення під час аналізу літературних зразків. Ці та інші 
здобутки сприятимуть гармонійному розвитку особистості 
студента у майбутньому. 

Насьогодні важливу роль відіграє сучасний підхід до 
вивчення літератури. Тому чи не найбільша частина 
компетентностей, представлених програмою української 
літератури (рівень стандарт), спрямовані на формування 
лідерських якостей здобувачів освіти. Сюди можемо віднести 
уміння ідентифікувати себе як представника певної культури, 
толерантно відстоювати власну позицію в дискусії, 
аргументовано й грамотно висловлювати особисту думку 
щодо суспільно-політичних питань, уникати дискримінації 
інших у процесі спілкування, здатність співчувати, довіряти й 
викликати довіру, готовність брати відповідальність за себе та 
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інших, розуміння ролі комунікативних умінь для успішної 
професійної кар’єри [4]. 

На прикладі практичного заняття української літератури 
із теми «Титан духу і думки: Іван Франко» розглянемо 
особливості формування лідерських здібностей у студентів.  

Програмні результати навчання до визначеної теми 
формують такі складові лідерської компетентності: 

- студент висловлює судження про передумови
становлення Франка-лідера; 

- аналізує прагнення та досягнення поета у сфері
політики, історії, лінгвістики, літературознавства, економіки, 
фольклористики, філософії, психології та публіцистики; 

- пояснює вплив І. Франка на світогляд своїх
нащадків; 

- висловлює власні міркування про напрямки
діяльності послідовників письменника; 

- творчо проектує місце та значення постаті Каменяра
у сучасному світі, його вплив на становлення і розвиток 
державності України у другій половині ХХ с. 

- виокремлює та  аналізує проблеми лідерства у
художніх творах письменника; 

- висловлює власні міркування про вчинки й характер
героя-лідера у творчості поета, про якості, що формують його 
характер; 

- співвідносить та порівнює Франка-лідера із
авторитетними українцями-сучасниками тощо. 

Для реалізації представлених умінь та навичок на занятті 
української літератури ефективним та методично доцільним буде 
кейсовий (або модульний) спосіб подачі навчального матеріалу. 
Це зумовлено різнобічністю діяльності Івана Франка.  

З метою підсилення актуальності теоретичного 
матеріалу з теми кожен інформаційний кейс підкріплюємо 
новітніми поглядами на життєві віхи та творчість Каменяра. 
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Втілити цей аспект на занятті є можливим завдяки 
розвінчуванню традиційних міфів про постать видатного 
письменника. 

Прикладами таких міфів є, по-перше, походження митця 
із бідної та неосвіченої родини коваля (коваль на той час мав 
дуже шановану професію, а про «темну» родину знаходимо 
роз’яснення в автобіографічному оповіданні «У кузні» [1]), 
по-друге, значний час поширювана інформація про хворобу, 
від якої начебто помирав Вічний революціонер, - сифіліс (а 
насправді цією страшною недугою був ревматоїдний артрит) [3] 
та інші розповсюджувані недостовірні дані. 

Розвитку креативності та критичного мислення як 
елементів лідерської компетентності у здобувачів освіти 
сприятимуть і ретельно підібрані методи та форми організації 
навчально-виховної діяльності на занятті. М. Скаткін та           
І. Лернер наголошують на ефективності творчих, проблемно-
пошукових методів. До них можемо віднести дебати (тема 
«Громадсько-політична діяльність І. Франка»), інтерактивне 
заняття з елементами тренінгу («Що таке поступ?»), заняття-
історичний екскурс (кейс «Революція 1848 року та польсько-
українські взаємини»), веб-марафон («Творчість І. Франка 
крізь призму індійської культури»), конкурс художніх творів 
(«Я - Каменяр»), літературні читання з елементами 
інсценізації (кейс «Поетична збірка «Зів’яле листя»»), 
інтерв’ю (блок «Франко і сучасники»), молодіжний проект 
(«Постать як енциклопедія»). Ці та інші види організації 
навчально-виховного процесу під час вивчення теми «Титан 
духу і думки: Іван Франко» сприятимуть удосконаленню 
лідерських навичок. 

Задіяні викладачем навчально-методичні інструменти 
дають змогу сфокусувати увагу та зусилля на досягненні 
життєво важливої для студента й суспільства мети, 
увиразнити ключові компетентності [4]. Тому доцільним буде 



 
  
 

  
Матеріали XXI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
       (07 червня 2022 року, у м. Дебрецен (Угорщина), дистанційно)  

 

 
  302 

використання наступних методів і форм подачі нового 
матеріалу на занятті української літератури: 

- аудіокнига, пісня (кейс «Поетична творчість              
І. Франка»); 

- відео-презентація (модуль «Особливості життєвого 
шляху Каменяра»); 

- літературний буклет (блок «Аналіз прозових творів 
письменника»); 

- бук-трейлер (кейс «Пролог до поеми «Мойсей» - 
заповіт українському народові»); 

- тизер, міні фільм (модуль «Значення творчості      
Івана Франка. Її актуальність»); 

- віртуальний музей (блок «Походження Каменяра»). 
Змістові акценти в середині кожного міні кейсу ставимо 

на тих здібностях та досягненнях постаті, які визначають 
особистість лідера. З цією метою оптимальним є проведення 
інтегрованого заняття, яке включатиме в себе елементи 
суміжних навчальних дисциплін, наприклад: українська 
література – громадянська освіта – географія, українська 
література – українська мова, українська література – історія: 
Україна і світ, філософія – українська література, українська 
література – зарубіжна література. 

Для прикладу проаналізуємо інтегроване заняття із 
суміжних дисциплін «українська література -українська 
мова», що може бути реалізоване у формі конкурсу художніх 
творів під назвою «Я - Каменяр». Приклад Франка-лідера для 
здобувачів освіти прочитується у такому змістовному 
наповненні вступної частини заняття: 

- Франко здобув велику славу уже в 20 років, ставши 
першим професійним письменником України; 

- був номінований на Нобелівську премію з 
літератури у 1916 р.; 

- знав 14 мов, першим у Галичині почав  вживати 
слово «український»; 
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- Франко приділяв увагу питанню літературної 
мови, написавши такі праці: «Етимологія і фонетика в 
южноруській літературі», «Літературна мова і діалекти» 
(1907), «Причинки до української ономастики» (1906) та ін.; 

- відстоював думку про єдину українську літературну 
мову, вироблену на наддніпрянських діалектах і збагачену 
західно-українськими говірками; 

- за праці на відтинку філології Харківський 
університет 1906 року нагородив Франка почесним 
докторатом, крім того, він був членом багатьох слов'янських 
наукових товариств [2]. 

Для ефективного лінгвістично-літературного аналізу 
презентованих творчих робіт студентів запроваджуємо груповий 
вид діяльності. У свою чергу такий спосіб організації роботи для 
здобувачів освіти надасть змогу відшліфувати уміння та навички 
комунікативної взаємодії між членами колективу, мотивуватиме 
до самоідентифікації особистості в соціумі, спонукатиме брати 
відповідальність за свої рішення та дії громади, сприятиме 
розвитку емпатії, толерантності, організованості, 
дисциплінованості та інших якостей, що є базовими складниками 
лідерської компетентності.  

На етапі контролю знань можливим є втілення методу 
взаємооцінювання із детальним аналізом творчих робіт. Цей 
інструмент заключної частини безпосередньо пов'язаний із 
розвитком критичного мислення майбутнього лідера. У 
підсумку до заняття варто процитувати франкознавця, 
директора Львівського літературно-меморіального музею 
Івана Франка – Горака Романа Дмитровича: «…Українська 
молодь, яка організувала ювілей Іванові Франку (до 25-річчя 
літературної діяльності) на переддень урочистостей, що 
відбулися у театрі Скарбка, в такий спосіб довела, що без 
Франка наше майбутнє неможливе й Іван Франко є саме той, 
хто має вести націю за собою, тобто визнали своїм лідером» [2]. 
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Отже, постать Івана Франка чи не найкраще в усій 
українській літературі підходить на роль Мойсея-лідера, саме 
тому насьогодні беззаперечною є актуальність вивчення теми 
«Титан духу і думки: Іван Франко» в ключі розвитку 
лідерської компетентності у здобувачів освіти. У статті було 
обґрунтовано доцільність використання тих чи інших новітніх 
форм і методів організації навчально-виховного процесу, а 
також способу структурування та відбору дидактичного 
матеріалу з теми заняття і  акцентовано на тих якостях 
особистості, що формують майбутнього студента-лідера. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС НАВЧАННЯ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ В НЕМОВНИХ ВИШАХ 

Підготовка до виконання будь-якого завдання 
обумовлена низкою чинників, які суттєво впливатимуть на 
якість вирішення цього завдання на високому професійному 
рівні з урахуванням всіх вимог освіти на сучасному ринку 
праці. Як відомо, підготовка до певного виду діяльності 
спрямована на опанування знаннями, вироблення вмінь та 
навичок здійснення певної діяльності. Зважаючи на те, що в 
статті іде мова про здійснення підготовки фахівців немовних 
закладів вищої освіти в умовах впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій, нами було визначено ряд 
педагогічних умов її здійснення. 

З’ясуємо передусім сутність поняття «умови». Для цього 
звернемося до термінологічних джерел, які трактують 
«умови» як «правила, що встановлені для тієї чи тієї галузі 
життя та діяльності»; «необхідні обставини, що надають 
можливість здійснення, створення, утворення чогось або 
сприяють чомусь» Ми, в свою чергу, будемо визначати умови 
як певні обставини, що сприяють здійсненню того чи іншого 
виду діяльності, а «педагогічні умови» як сукупність 
обставин, від яких залежить ступінь досягнення цілей 
педагогічного процесу, що розглядається.   
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Відтак, будемо розглядати педагогічні умови 
впровадження ІКТ у процес підготовки фахівців немовних 
закладів освіти як необхідні обставини, що сприяють 
підвищенню якості освітнього процесу. 

Було виокремлено такі педагогічні умови: 
– озброєння студентів системою знань, умінь і 

навичок щодо застосування ІКТ; 
– залучення майбутніх фахівців до розв’язання 

професійно-зорієнтованих завдань засобами ІКТ; 
– створення емоційної привабливості творчої 

діяльності майбутніх фахівців із застосуванням ІКТ. 
Схарактеризуємо сутність обраних педагогічних умов. 
Перша умова – озброєння студентів системою знань, 

умінь і навичок щодо застосування ІКТ. Озброєння студентів 
системою знань, умінь і навичок є однією з важливих 
складових сучасного освітнього процесу, за якою 
визначається якість подальшої освіти.  

Під феноменом «озброєння системою знань, вмінь і 
навичок щодо застосування ІКТ» будемо розуміти 
цілеспрямований процес, який характеризується набуттям 
студентами знань, умінь і навичок роботи з ІКТ з метою їх 
подальшого використання у ході здійснення навчальної та 
майбутньої професійної діяльності. 

Можна сказати, що обізнаність  сучасних фахівців 
системою знань, умінь і навичок щодо застосування ІКТ 
сприятиме формуванню та розвитку в них мотивації та 
зацікавленості в успішному здійсненні як навчальної 
діяльності зараз, так і професійної діяльності в майбутньому в 
умовах застосування ІКТ, таких як (створення презентацій, 
анімаційних роликів, аудіо-відеофрагментів, мультимедійних 
галерей, додатків-веб, проведення вебінарів, рольових та 
ділових ігор, тощо).  

Друга педагогічна умова - залучення майбутніх фахівців до 
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розв’язання професійно-зорієнтованих завдань засобами ІКТ. 
У дослідженні під професійно-зорієнтованими 

завданнями будемо розуміти професійні ситуації із предметів, 
які створюються у процесі навчання з метою підготовки 
майбутніх фахівців до здійснення їх майбутньої професійної 
діяльності. 

Третя педагогічна умова -    створення емоційної 
привабливості творчої діяльності майбутніх фахівців із 
застосуванням ІКТ. З метою реалізації визначеної 
педагогічної умови використовувались активні й інтерактивні 
методи та технології навчання (мозковий штурм, рольові і 
ділові ігри, дискусія, технологія «займи позицію», технологія 
співробітництва, технологія «броунівський рух», метод 
проектів). Всі заняття викладалися англійською мовою. 

Висновки. Педагогічні умови впровадження ІКТ у 
процес підготовки фахівців немовних закладів вищої освіти є 
необхідними обставинами, що сприяють підвищенню якості 
освітнього процесу. Комплексна реалізація означених 
педагогічних умов  внесе вирішальний позитивний вклад у 
процес професійної підготовки майбутніх фахівців, оскільки 
це надасть можливість подолати розрив між теорією і 
практикою та сприятиме оволодінню необхідними знаннями 
та досвідом застосування ІКТ для вирішення професійних  
завдань. 
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ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ 
ХІМІКІВ 

Практична підготовка хіміків є однією з форм організації 
освітнього процесу на кафедрі хімії в Житомирському 
державному університеті імені Івана Франка. Разом із 
когнітивною та операційно-діяльнісною підготовкою вона дає 
змогу сформувати необхідну для майбутньої практичної 
діяльності професійну компетентність. 

Види та обсяги практики визначаються освітньо-
професійною програмою «Хімія» першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти та відображаються в навчальних та 
робочих планах, графіках навчального процесу [1]. 

Так, зокрема, практична підготовка бакалаврів-хіміків 
передбачає організацію та проведення наступних видів 
практик: навчальної (ознайомлювальна, загально-хімічна, 
практика з математичних методів, експериментальна 
практика, лабораторно-хімічна практика, практика з 
технології синтезу) та виробничої (з основ хімічного 
виробництва, з сертифікації лабораторії). 

Мета, зміст та послідовність проведення практик 
знаходять відображення в наскрізній програмі практики 
освітньо-професійної програми «Хімія» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти. Слід зазначити, що 
Стандартом вищої освіти спеціальності 102 Хімія першого 
(бакалаврського) рівня не передбачено обсягів практичної 
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підготовки, тоді як а на другому (магістерському) рівні визначено 
кількість кредитів практик в обсязі шести (180 годин), які 
становлять 5 % аудиторних годин [2]. 

Практика є невід’ємною частиною підготовки майбутніх 
фахівців і має орієнтуватись на виконання загально-хімічних і 
експериментальних завдань. 

Наведемо особливості організації практик першого та 
другого років навчання. 

В кінці першого семестру, першого року передбачена 
ознайомлювальна навчальна практика, на якій здобувачі 
вищої освіти знайомляться із історією кафедри та вивчають 
обладнання, оснащення навчально-наукових лабораторій 
кафедри, вивчають хімічні лабораторії різних підприємств, 
готують індивідуальний проект однієї з лабораторій. Разом із 
тим проводять хімічні експерименти, які передбачають 
використання посуду загального та спеціального призначення, 
збирають необхідні для проведення дослідів установки.  

В другому семестрі першого курсу заплановано загально-
хімічну практику, під час якої закріплюються теоретичні знання, 
отримані під час вивчення загальної та неорганічної хімії. Під час 
проходження цієї практики вдосконалюються навички роботи із 
хімічним посудом, виконуються прийоми осадження, 
фільтрування, перекристалізації, прожарювання, висушування 
тощо.  

На другому курсі передбачено проходження 
здобувачами вищої освіти експериментальної практики та 
практики з математичних методів у хімії. 

Експериментальна практика передбачає вивчення 
методів статистичного аналізу, основних елементарних 
методів експертизи харчових продуктів, побутових миючих 
засобів. Зокрема, вивчаються етапи та порядок проведення 
відбору проб, етапів проведення лабораторних досліджень, 
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вивчається послідовність аналізу отриманих результатів та 
відповідність їх ДСТУ, складаються акти експертиз. 

Практика з математичних методів у хімії має на меті 
поглибити знання з основ вищої математики та сформувати 
вміння проводити необхідні обрахунки з використанням 
системи рівнянь, квадратичних та кубічних рівнянь, степенів, 
коренів, логарифмів, факторіалів та графіків). В процесі 
проходження цієї практики здобувачі вищої освіти 
використовують засоби обчислювальної техніки в ході 
розв’язання задач і в процесі обробки отриманої інформації.  

Таким чином, проходження різноманітних навчальних 
практик під час здобуття вищої освіти  забезпечить належну 
практико-адаптивну підготовку, що в свою чергу підвищить 
ефективність формування професійної компетентності 
майбутніх хіміків. 
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ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ГОТОВНОСТІ 
ДІТЕЙ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ ЗАСОБАМИ 

ДИДАКТИЧНИХ МОВЛЕННЄВИХ ІГОР 
 

Проблема формування готовності дитини до навчання у 
школі була і залишається актуальною у дошкільній педагогіці, 
психології та практиці роботи закладу дошкільної освіти та 
школи. Мовленнєва готовність до шкільного навчання є 
комплексною характеристикою дошкільника, де розкриваються 
рівні розвитку психологічних якостей, що є найважливішими 
передумовами для нормального включення старшого 
дошкільника до нового соціального середовища та формування 
навчальної діяльності. 

Проблема мовленнєвої готовності дітей до школи 
розглядалася багатьма вченими, як-от: Л. Айдаровою, 
А. Арушановою, І. Бехом, Г. Бєляковою, А. Богуш, 
М. Вашуленко, Н. Гавриш, С. Дубовик, Д. Ельконіним, 
Л. Журовою, Л. Зданевич, А. Іваненко, Л. Калмиковою,          
О. Корніякою, К. Крутій, А. Марковою, Л. Пеньєвською, 
К. Пономарьовою, В. Собко, Ф. Сохіним, С. Струніною, 
О. Трифоновою, О. Ушаковою, Н. Шиліною та ін. 

Готовність до навчання в школі – це складне 
багатокомпонентне утворення де оптимально поєднанні такі 
компоненти: фізичний, психологічний та особистісний, що 
охоплюють всі основні сфери розвитку дитини. 

У свою чергу, мовленнєва підготовка дітей до навчання 
в школі – це цілеспрямована робота з формування усних та 
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письмових мовленнєвих навичок, що сприяє активізації 
розумових процесів та розвитку пізнавальних процесів 
дитини. 

На переконання О. Корніяки, мовленнєва готовність – це 
«здатність особистості (система її знань та вмінь) до 
отримання інформації, адекватного розуміння її смислу, 
програмування і висловлення своїх думок; спроможність 
вільно (дохідливо, виразно) оперувати усним і писемним 
висловлюванням; розглядає її як структурну складову 
комунікативної компетентності» [2, с. 85].  

Сучасні науковиці Л. Зданевич та К. Крутій вважають, 
що «формування мовленнєвої та лінгвістичної готовності 
дошкільників до навчання у школі буде ефективним, якщо: 
забезпечується реалізація комплексного і системного підходу 
до освітнього процесу в закладі дошкільної освіти та родині; 
об’єктивна оцінка сформованості готовності до навчання у 
школі враховує особливості мовленнєвої діяльності й вік 
дошкільника» [1, с. 26].  

Мовленнєва підготовка старших дошкільників до 
навчання у школі вирішується у таких видах діяльності: 
ігровій, трудовій, навчально-пізнавальній, спілкуванні. Ігрова 
діяльність як провідний вид діяльності у дошкільному віці 
допомагає дитині накопичувати знання, завоювати мову, 
спілкуватися; розвиває мислення та уяву. 

У мовленнєвому розвитку дітей старшого дошкільного 
віку спостерігається: вдосконалення звуковимови, 
фонематичних процесів, смислових компонентів мовленнєвої 
діяльності: зв’язності, послідовності, логічності мовних 
висловлювань. Розвиток мовлення знаходиться у прямій 
залежності з розвитком мислення. Мовленнєві якості, що 
формуються, співвідносяться з вибором мовних засобів, з 
рівнем комунікативної компетентності, з розвитком 
комунікативних навичок дітей старшого дошкільного віку. 
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Розвиток мовлення у дошкільному віці відбувається за двома 
лініями: удосконалюється розуміння мови дорослих і 
формується власне активне мовлення дитини. 

Варто підкреслити, що мовленнєва готовність до школи 
містить фонетичну компетенцію, лексичну компетенцію, 
граматичну компетенцію, діамонологічну компетенцію та 
комунікативну компетенцію. 

Роль мовленнєвого розвитку у процесі підготовки 
дошкільника до навчання у школі можна висловити 
наступними параметрами:  

– мовлення допомагає дитині розвинути навички 
самоконтролю та дисциплінованості; 

– мовлення відображає рівень інтелектуального розвитку 
дитини та її розумової готовності до навчання у школі; 

– мовлення тісно пов’язане з розвитком навичок 
планування своєї діяльності. План виконання тієї чи іншої 
операції формується у свідомості дошкільника як мовленнєва 
модель. Діяльність будується у вигляді проговорення її етапів 
у свідомості. Так, внутрішня мова дитини лежить в основі 
планування своїх дій та вчинків; 

– мовленнєве промовляння тієї чи іншої інформації 
сприяє її усвідомленому сприйняттю та розумінню. 
Свідомість та усвідомлене сприйняття інформації допомагає у 
осягненні нової соціальної ролі школяра та звикання до 
навчальної діяльності;  

– неуспішність дитини у початковій школі, часто 
виявляється зумовленою недорозвиненістю мовлення; 

– за допомогою мовлення відбувається активізація 
роботи вищих форм інтелектуальної діяльності, оскільки 
мовлення пов’язує процеси мислення з діяльністю. 

Найбільш успішним методом формування мовленнєвої 
готовності до навчання у школі є дидактична мовленнєва гра. 
Дидактичні мовленнєві ігри – це ігри навчального характеру, 
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за допомогою яких можна збагачувати словниковий запас 
дітей, розвивати фонематичний слух, формувати граматичну 
правильність мовлення, розвивати виразне, образне зв’язне 
мовлення.  

Крім того, мовленнєві ігри допомагають оволодіти 
дитині навичками словотворення та словозміни, вчать 
аналізувати слова, речення, доступні тексти. Беручи участь у 
мовленнєвих іграх, дитина вчиться почуватися впевненіше у 
колі однолітків, адже здатна запропонувати друзям цікаві ігри, 
пояснити правила, донести власну думку. 

Дидактичні мовленнєві ігри захоплюють дітей старшого 
дошкільного віку, позитивно впливають на їхнє навчання, 
привчають самостійно робити висновки. У грі процес 
мислення протікає активніше, труднощі інтелектуальної праці 
дитина долає легше, не помічаючи, що її навчають.  

Відзначимо, що мовленнєві ігри також сприяють 
вихованню вміння уважно слухати вихователя, швидко 
знаходити відповідь на поставлене запитання, точно 
формулювати свої думки, застосовувати знання відповідно до 
поставлених завданнь. У процесі ігор активно працює дитяча 
уява, пам’ять, посилюються емоційні та вольові прояви, 
дошкільник навчається долати труднощі, пізнає навколишній 
світ, шукає вихід із проблемної ситуації. 

Зауважимо, що дидактичні мовленнєві ігри у поєднанні з 
іншими видами діяльності, використання індивідуальних, 
групових та колективних форм роботи значно активізують 
педагогічний процес ЗДО.  

Для забезпечення ефективного формування мовленнєвої 
готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в 
новій українській школі вважаємо за доцільне дотримуватися 
наступних педагогічних умов:  

– організовувати предметно-розвивальне середовище у 
старшій групі закладу дошкільної освіти;  
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– занурювати дітей в активну мовленнєву діяльність;
– створювати ситуації успіху в досягненні дитиною

результатів мовленнєвої діяльності. 
Відтак використання в освітньому процесі закладу 

дошкільної освіти дидактичних мовленнєвих ігор і вправ 
сприяє активізації розумової діяльності, впливає на 
мовленнєвий розвиток майбутніх першокласників, формує 
всебічно розвинену особистість.  

Список використаних джерел: 

1. Зданевич Л., Крутій К. Виховний вплив дорослих на
формування мовленнєво-мовної та лінгвістичної готовності 
дошкільників до навчання в школі: теоретичний аспект. 
Людинознавчі студії. Педагогіка. 2019. Вип. 8. С. 13–26.  

2. Корніяка О. М. Психологія розвитку комунікативної
компетентності на різних етапах професійного становлення 
особистості. Наукові записки Інституту психології 
імені Г.С. Костюка АПН України. 2012. Вип. 39. С. 211–223. 



Матеріали XXI-ої Міжнародної науково-практичної конференції 
         (07 червня 2022 року, у м. Дебрецен (Угорщина), дистанційно) 

317 

Золотарьов В.С. 
кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства, 

Національний автомобільно-дорожній університет 
м. Харків, Україна 
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УКРАЇНСЬКОГО ПИТАННЯ У МЕЖАХ 

ДУМСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У сучасних умовах національне питання набуло 
актуального значення. Особливо це виявилося після революції 
Гідності 2014 р., коли Україна чітко визначила своє прагнення 
на Європейську інтеграцію та курс на Північноатлантичний 
союз. Зміна зовнішньополітичного курсу призвела до 
загострення відносин з Російською Федерацією, а з 24 лютого 
2022 року до агресії з боку Росії. За таких умов доцільно 
звернутися до історичного минулого та розглянути, яким 
чином деякі політичні сили намагалися вирішити національне 
питання на початок ХХ ст. Особливо це стосується  лідера 
Конституційно-демократичної партії Росії (КДП) Павла 
Миколайовича Мілюкова, який  мав високий авторитет серед 
українських лібералів.  

Протягом багатьох десятирічь приріст історичних знань 
було обмежено особливо з деяких питань у діяльності не 
комуністичних партій та функціонування політичних систем. 
Кліо обійшлася з кадетською партією гірше, ніж із іншими 
всеросійськими не соціалістичними партіями, якщо не 
враховувати крайнє правих. Фундаментальних робіт, що 
охоплюють думський період діяльності КДП та її лідера 
П.М. Мілюкова з приводу національної політики стосовно 
українського питання у вітчизняній історіографії не існує. 

Стосунки кадетів з українськими лібералами відносно 
вирішення національного питання майже не досліджувалося. 
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Є декілька робіт, де розглядаються  окремі питання створення 
партії, прийняття її програми, загальні аспекти національної 
політики, аналізується стратегія і тактика партії на певних 
етапах розвитку, причини перемог та поразок [2]. Найбільш 
впливовою на початку ХХ ст.  була діяльність Конституційно-
демократичної партії Росії, яка одержала блискучу перемогу 
на виборах до І Державної думи. Ця лівоцентристська партія 
ліберального напрямку багато уваги приділяла розв’язанню 
національного питання у Російській імперії. Саме це 
дозволило лідеру польської групи «Коло» О.П. Ледницькому 
заявити у Думі, що саме в КДП усі неросійські народи можуть 
знайти дійсну підтримку [1, с. 369].  

Програма кадетської партії 1905 року не розглядала 
взагалі українські національні проблеми, хоча проблеми 
польської та фінської автономії досліджувалися. Слід 
зазначити, що унаслідок антиукраїнських законів другої 
половини ХІХ ст. була неможливість вільного національного 
самовизначення українського народу.  Лише М.П. Драгоманов 
у 1884 році створив «Вільну Спілку» , яка визначала 
можливість «перетворення Російської держави на засадах 
загальної політичної свободи».   

Лідери кадетської партії мали гарні стосунки з 
українськими лібералами та постійно спілкувалися щодо 
майбутньої побудови держави. Але серед кадетських 
теоретиків з національного питання не було єдиної точки 
зору. Центристи й ліві підтримували принцип автономності й 
доводили його доцільність.  Вони навіть обговорювали сам 
механізм функціонування центральної влади й автономій. Так, 
ще в 1906 р. Ф. Кокошкін писав: "Зовнішніми матеріальними 
засобами для підтримки державної єдності є єдність армії, 
іноземних зносин і загальнодержавних фінансів. Усі ці галузі 
державної діяльності залишаються цілком у руках центральної 
влади при найширшій  автономії"[3, с. 14]. Враховуючи таку 
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позицію кадетських теоретиків, стає очевидно, що вони 
надавали національному питанню велике значення, виступали 
за розвиток політичної й моральної культури всього 
населення. У кадетську настанову автономізації було 
покладено принцип взаємовигідності всіх національних 
окраїн, що дозволяє стверджувати про те, що кадети 
відстоювали права не тільки великоросійської буржуазії, але й 
спільні інтереси окремих націй.  

Національна політика кадетської партії була заснована 
на концепції державності та захисті особистих прав громадян. 
Для лідера кадетської партії П.М. Мілюкова головним у 
національному питанні залишався принцип рівноправ’я 
національностей [5, с.4]. Кадети, на відміну від соціал-
демократів, які виступали за пролетарський інтернаціоналізм, 
намагалися зберегти національну самобутність українського 
народу. Вони виступали за використання української мови у 
судочинстві та освіті. Саме Мілюков заявив у ІІІ Думі про те, 
що «нема такої мови, яка б не змогла стати мовою 
культурною, якщо нею буде говорити та мислити 
інтелігенція»[6, с.1264]. 

Така національна програма, вимоги якої обмежувалися 
рамками культурно-національної автономії, повністю 
задовольняла кадетів. Це дозволило кадетам укласти 
передвиборну угоду з  українськими лібералами. [7, с.2]. 
Порівняно з іншими загальноросійськими партіями 
ліберального напрямку  на Україні, кадети мали значний 
успіх. Навіть партії соціалістичної орієнтації підтримували 
стосунки з кадетами на Україні. Про це переконливо говорить 
той факт, що перед виборами до ІV Думи у Києві кадети 
створили блок із соціал-демократами.[8,с.86]. 

В українському  питанні, кадетська партія та її 
керівництво як би опинилося між "молотом і ковадлом" З 
одного боку, октябристи, уряд .і чорносотенці звинувачували 
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кадетську партію у зайвому демократизмі при вирішенні 
національного питання, у прагненні розділити єдину імперію. 
З іншого, українська національна інтелігенція  ставила перед 
кадетами занадто радикальні вимоги (національно-
територіальна автономія й навіть, федеративний принцип 
побудови нової держави). Для рішення таких питань не була 
ще достатніх умов. Під цими умовами, насамперед, кадети 
розуміли готовність правлячих кіл Росії провести такі 
радикальні перетворення з національного питання, але це було 
практично виключно. Про це говорить офіційна політика, 
уряду, в основу якої було покладено принцип 
великодержавного націоналізму. Ось чому кадети так 
обережно висували вимоги культурно-національної автономії. 
Крім того, вони враховували, наскільки доцільна автономія як 
для окремих націй, так і для Росії в цілому. При цьому, дуже 
важливе місце займав рівень політичної й моральної культури 
даних націй. З огляду на вище наведені  факти, кадети на 
порядок денний ставили лише вимоги культурно національної 
автономії та не виходили за рамки 24-го параграфа своєї 
програми. Навіть вимоги національно-територіальної 
автономії кадети мислили як завдання на майбутнє, не 
говорячи вже про федералізм. Одним з факторів, чому кадети 
вважали введення автономії на даному етапі передчасним 
явищем було те, що в Російській імперії практично не було 
етнічно однорідних територій. Негайне ж введення автономій 
привело б до значного перегляду кордонів й, як наслідок 
цього, до міжнаціональних конфліктів. З погляду моральності 
таке поводження кадетської партії цілком обґрунтоване та 
виправдане. Для утворення автономій необхідно було 
створити необхідні умови, для чого була потрібна кропітка 
робота й час. 

В цілому, кадети та особисто П.М. Мілюков захищали 
права української національності, але були проти 
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федералізму.  П.М. Мілюков у 1925 р. висловив актуальну 
думку щодо подальшого розвитку національної політики, 
вважаючи, «…що національність, як початок живого а не 
мертвого, є також початком творчим. Вона не лише зберігає 
старі цінності, а й постійно створює нові. Як усе живе, 
національне підкоряється закону еволюції та 
самовдосконаленню” [9,с. 24] 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ЯК 
ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 

 
Одним із стратегічних завдань реформування системи 

вищої освіти в Україні, що відбувається під впливом 
євроінтеграційних тенденцій, є модернізація освітнього 
процесу за рахунок втілення компетентнісного підходу, 
результативність якого залежить від впровадження 
інноваційних моделей навчання.  

Суттєвими ознаками інноваційних моделей навчання є 
використання під час освітнього процесу у вищих навчальних 
закладах психолого-педагогічних методів та прийомів, 
спрямованих на залучення студентів до пошукової та творчої 
навчально-пізнавальної діяльності, в основі якої лежить 
діалогічний підхід, методологічні основи якого були 
розроблені Г.В. Дьяконовим. 

Як засвідчують результати наукових досліджень, 
застосування інноваційних моделей навчання сприяє не тільки 
засвоєнню, але й здобуванню та  конструюванню студентами 
системи професійно важливих знань, умінь і навичок. Поруч 
із позитивними зрушеннями в когнітивній сфері, у майбутніх 
фахівців спостерігаються й суттєві зміни в мотиваційній та 
особистісній сферах. Перш за все, йдеться про позитивні 
тенденції в становленні мотиваційної системи студентів за 
рахунок поступового зростання вмісту професійних мотивів. 
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Крім того у майбутніх фахівців спостерігається розвиток 
самостійності, ініціативності,  толерантності та інших 
професійно важливих якостей. Отже, за умови залучення 
інноваційних моделей навчання відбувається формування у 
студентів індивідуальних комптентностей. 

А.В. Хуторський в [1, С.121] розглядає цілі, цінності, 
комунікацію, компетентнісний досвід, компетентнісні знання, 
вміння та навички, готовність до вирішення ситуативних 
задач у ролі складових моделі індивідуальної компетентності 
того, хто навчається. Найважливішим елементом цієї системи 
є готовність особистості до сприйняття нової інформації, до 
формування необхідних якостей та прагнення пізнавати. 

Саме індивідуальну компетентність, що формується під 
час навчання у вищих навчальних закладах, слід розглядати 
підґрунтям для становлення професійної компетентності 
майбутнього фахівця, яка виступає інтегральною 
характеристикою особистості спеціаліста.  

На думку сучасних науковців О.О. Бодальова, 
В.О. Сластьоніна, А.В. Хуторського та інших, до складу 
професійної компетентності входять: ступінь оволодіння 
знаннями, вміннями та навичками в певній галузі професійної 
діяльності; здатність успішно вирішувати професійні задачі; 
вміння людини жити та ефективно діяти в суспільстві.   

О.Ю. Заславська, І.О. Зимня, А.В. Хуторський розглядають 
компетентність як кінцевий результат підготовки фахівця, що 
виявляється в сукупності сформованих особистісних якостей і 
певного досвіду та базується на потенціалі компетенцій (знаннях, 
уміннях, цінностях). 

Дослідженню специфіки професійної підготовки майбутніх 
психологів присвячено численні наукові доробки вітчизняних та 
зарубіжних вчених. Зокрема, Ю.В. Варданян, Т.Г. Здоровець, 
М.В. Карандашова, Н.В. Чепелєва досліджують формування 
професійної компетенції у майбутніх психологів.  
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Під професійною компетентністю майбутніх психологів 
Т.Г. Здоровець в [2, С.155] розуміє складне психологічне 
утворення, що забезпечує успішність професійної діяльності й 
включає в себе систему діяльнісно-рольових (знання, вміння, 
навички) та особистісних (професійно важливі якості) 
характеристик фахівця. 

Аналіз наукової літератури засвідчує, що одним із 
ефективних шляхів формування професійної компетентності у 
майбутніх психологів виступає модернізація системи освіти в 
Україні за рахунок впровадження інноваційних моделей 
навчання. Однією із ефективних технологій інноваційного 
навчання майбутніх психологів є залучення студентів до 
соціально-психологічних тренінгів. Як відомо з [3, С.51-54], під 
час соціально психологічних тренінгів студенти залучаються до: 

- групової командної діяльності, що будується на 
принципах толерантного ставлення до навколишніх; 

- технології дискусій, в основі якої лежить 
принцип діалогізму, відповідно до якого всі учасники 
освітнього процесу є рівноправними та рівнозначущими 
суб’єктами, які мають право на власну позицію; йдеться 
про усвідомлення факту існування багатьох істин й 
права кожного члена групи аргументувати та 
відстоювати власну позицію; 

- ігрових технологій за рахунок включення членів 
тренінгової групи до ситуаційно-рольових, дидактичних, 
творчих, організаційно-діяльнісних, імітаційних та 
ділових ігор, залучаючись до яких, студенти 
актуалізують засвоєнні знання, вміння, навички та 
розвивають уміння самостійно приймати рішення; 

- роботи, спрямованої на розвиток соціальної 
перцепції, в результаті якої учасники групи розвивають 
уміння сприймати, розуміти та оцінювати інших людей, 
себе та свою групу. 
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Крім того, в ході соціально-психологічних тренінгів 
студенти залучаються й до інноваційної технології розвитку 
критичного мислення, яка реалізується через аналіз наукової 
літератури, що торкається певної проблеми, зіставлення 
альтернативних позицій, колективного обговорення та 
відшукування відповіді на поставлену задачу. 

Відповідно сутності соціально-психологічного тренінгу, 
можна констатувати, що під час його проведення відбувається 
вплив на соціальну, спеціальну та індивідуальну 
компетентності, які в [4] описав В. Ландшеєр. 

Соціальна компетентність розглядається як здатність 
особистості здійснювати групову діяльність, готовність до 
співробітництва з іншими, до прийняття відповідальності за 
результат власної праці та володіння прийомами професійного 
навчання. 

Спеціальна компетентність передбачає підготовленість 
особистості до самостійного виконання конкретних видів 
діяльності, вміння вирішувати типові професійні задачі, 
оцінювати результати власної праці, здатність самостійно 
здобувати необхідні знання та навички. 

Індивідуальна компетентність включає готовність до 
постійного підвищення кваліфікації й самореалізації у 
професійній діяльності, здатність до професійної рефлексії, 
подолання професійних криз та деформацій. 

Узагальнюючи матеріал, викладений в статті, можна 
констатувати, що соціально-психологічний тренінг виступає 
інноваційною технологією, здатною суттєво вплинути на 
формування професійної компетентності у майбутніх 
психологів. Перспективу подальших досліджень вбачаємо в 
розробці програми соціально-психологічного тренінгу, 
спрямованого на формування професійної компетентності 
майбутніх психологів.  
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ІНФОРМАЛЬНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ 
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧІВ 

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ 

На сучасному етапі розвитку системи вищої освіти в 
розрізі прагнення України стати рівноправним членом 
європейської освітньої спільноти, однією із ключових 
проблем є забезпечення необхідного кадрового потенціалу 
закладів вищої освіти для підготовки здобувачів освіти[1].  
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На рівні ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності та критеріїв щодо акредитації освітніх програм, 
державою висуваються певні вимоги щодо наявності у 
викладачів необхідної освітньої та/або професійної 
кваліфікації відповідно до закріплених навчальних      
дисциплін [2, 3]. Надається можливість підтвердження цих 
кваліфікацій базовою освітою, науковим ступенем (вченим 
званням),досвідом професійної або результатами наукової 
діяльності. В той же час професійним стандартом на групу 
професій “Викладачі закладу вищої освіти” регламентується 
набір загальних та професійних компетенцій, умінь та 
навичок, необхідних для професійної діяльності. В той же час, 
професійний розвиток викладацького складу є інституційним 
обов’язком закладу вищої освіти, складовою його стратегії та 
політики якості, а також невід’ємною частиною внутрішньої 
системи забезпечення якості освіти. В цілому, заклад освіти має 
бути зацікавленим не лише у прийнятті на роботу 
(комплектуванні посад науково-педагогічних працівників) осіб з 
відповідною освітою, а тих, хто здатен професійно розвиватися в 
умовах сьогодення, враховуючи наявні виклики і загрози в 
системі освіти. Особливо важливим це є для закладів вищої 
освіти, що провадять діяльність за регульованими 
спеціальностями, зокрема в системі вищої військової освіти. 

Наявна система підвищення кваліфікації, в цілому, 
надає можливість набуття нових та розвитку вже існуючих 
компетенцій через поєднання її різних форм (інституційної 
(очної / заочної / дистанційної), дуальної, на робочому місці, 
тощо) [4]. В тому числі, складовою професійного розвитку 
викладачів є інформальна освіта (самоосвіта), яка полягає у 
самоорганізованому здобутті певних компетентностей під час 
повсякденної діяльності (професійної, громадської, у родині, 
дозвіллі, соціумі тощо).  

Основною відмінністю інформальної освіти є її 
гнучкість та різноманітність, що сприяє постійному 
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розширенню спектру набутих знань, умінь та навичок. Таким 
чином, в інформальній освіті створюються умови для 
доповнення обраної траєкторії професійного розвитку з 
урахуванням специфіки викладацької діяльності 
(спеціальність, освітні програми, освітні компоненти, що 
викладаються). За рахунок самоосвіти можна реалізувати 
принцип “освіта впродовж життя”, що є основною рисою 
сучасної системи освіти дорослих. 

Безперервний професійний розвиток також є основою 
системи професійної військової освіти та підвищення 
кваліфікації військового та цивільного персоналу Сектору 
безпеки і оборони. При цьому саме для цих структур питання 
визнання результатів професійного розвитку, здобутих в 
інформальній освіті потребує додаткового врегулювання на 
рівні внутрішніх нормативних документів (положень, 
інструкцій). Це специфікою діяльності військових педагогів. 

Одним із підходів доцільно визначити перелік видів 
діяльності викладачів та обсягу їх трудомісткості (в годинах), 
виконання яких може бути визнано як професійних розвиток 
(підвищення кваліфікації) в межах професійної (викладацької) 
діяльності. Доцільним є складання переліку (каталогу), що є 
додатком до положення про професійний розвиток 
(підвищення кваліфікації). Відповідно до встановленого 
порядку, процедура такого зарахування (валідації результатів) 
впорядковується вченою радою закладу освіти, можливо 
надання такого права вченим радам структурних підрозділів 
(факультетів, інститутів). 

Сукупність визначених індикаторів та інструментів 
дозволить розширити можливості щодо професійного 
розвитку військових педагогів з урахуванням їх досвіду, 
особистісних та професійних інтересів. 
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СУТНІСТЬ ВИХОВАННЯ ШАНОБЛИВОСТІ У 
ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В 

КОНТЕКСТІ СПІЛКУВАННЯ 

Виховання моральних якостей дітей, особливо в 
дошкільному віці, виступає сьогодні у переліку пріоритетних 
проблем, що потребують найбільш пильної уваги батьків, 
педагогів і всього суспільства. Про це йдеться в Законах 
України  «Про дошкільну освіту», в Базовому компоненті 
дошкільної освіти.  

Зазначені документи спрямовують педагогічний процес 
сучасних закладів дошкільної освіти на реалізацію ідей 
морально-етичного виховання в контексті загальнолюдських 
цінностей. Базовий компонент дошкільної освіти зосереджує 
увагу практиків на виокремленні взаємин однолітків як однієї 
із провідних діяльностей дітей дошкільного віку. Збагачення 
спілкування шанобливим ставленням, надання дитині свободи 
у виборі партнера по спілкуванню – важливі умови цілісного 
розвитку особистості в дошкільному віці. 

Виховання шанобливості як базової якості особистості 
старшого дошкільника відбувається під час формування 
моральної поведінки дітей дошкільного віку в закладі 
дошкільної освіти. Різноманітні аспекти проблеми виховання 
дітей старшого  дошкільного віку розглянуто в дослідженнях 
сучасних учених (В. Абраменкова,  Т. Антонова, А. Богуш, 
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А. Гончаренко). Доведено, що на ефективність виховання 
дітей суттєво впливають її взаємини на основі сформованих 
гуманних почуттів і ставлень (І. Бех), ціннісних орієнтацій 
(Т. Величко), та в процесі роботи з сім’ями дітей (А. Рояк), 
виховання любові до матері (О. Бутенко).  

Отже, шанобливість як особистісна якість старшого 
дошкільника ґрунтується на самосвідомості особистості та 
має прояв у шанобливому ставленні до навколишнього світу, 
однолітків та дорослих за умови цілеспрямованого виховного 
процесу у закладі дошкільної освіти. 

Взаємини з однолітками зароджуються і надзвичайно 
інтенсивно розвиваються в дошкільному віці. Перший досвід 
шанобливих взаємин з однолітками стає тим фундаментом, на 
якому будується подальший особистісний розвиток 
особистості. Від того, як складуться і розвиватимуться 
взаємини дитини в першій у її житті групі однолітків – у групі 
дошкільного закладу – багато в чому залежатиме подальший 
шлях її соціального розвитку, а отже, і її подальша доля       
(О. Кононко, М. Лісіна, А. Мудрик, В. Мухіна, 
Т. Поніманська, Т. Рєпіна).   

Проблема розвитку шанобливого ставлення до 
однолітків у педагогічному процесі закладу дошкільної світи і 
нині залишається особливо актуальною, оскільки досить 
поширеними є явища негуманної поведінки дітей, що є 
наслідком авторитарного стилю взаємин, недостатньо високої 
культури спілкування дорослих (вихователів, батьків) з 
дітьми, негативного прикладу спілкування в родині.   

Проаналізуємо  поняття «повага», «ставлення» «шанобливе 
ставлення дітей до однолітків».  У словникових джерелах поняття 
«повага» тлумачиться як почуття шани,  прихильне ставлення, що 
ґрунтується на визнанні чиїх-небудь заслуг, високих позитивних 
якостей, це ставлення до людини, що реалізує на практиці 
визнання людської гідності [3, с. 333-334].  
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 Поняття  «ставлення» має інтегративний характер і 
включає в себе: знання про себе, свої можливості, здібності, 
інтереси, знання про інших людей; уміння налагоджувати 
стосунки, спілкуватися; навички морального ставлення до 
людей; досвід творчої діяльності, який накопичується в 
процесі пізнавальної діяльності [1]. 

Шанобливе ставлення – це вияв глибокої поваги, пошани 
до людей, який ґрунтується на визнанні особистих заслуг, 
соціального статусу, моральних та індивідуальних чеснот чи 
якостей людини. Мета шанобливого ставлення  полягає у 
створенні або підтримці емоційно сприятливих взаємин із 
оточуючими. Таке ставлення має орієнтуватися на моральні 
норми і цінності, повагу, довіру, рівність і справедливість, 
суб’єкт-суб’єктну взаємодію (учасники спілкування активні, 
рівноправні партнери, суб’єкти взаємодії), дозволяє задовольнити 
потребу в розумінні, співчутті, співпереживанні [2, с. 138].  

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури 
розроблено й апробовано зміст, форми і методи  виховання у 
дітей старшого дошкільного віку шанобливого ставлення до 
однолітків. Методика експериментальної робота включала 
такі напрями роботи  з дітьми – виховання в дітей 
доброзичливого ставлення один до одного (заняття «Вчимося 
спілкування»); розвиток умінь спілкування (ігровий тренінг та 
система ігор); закріплення уміння реалізувати норми 
спілкування в різних ситуаціях (взаємодія з однолітками в 
спільній діяльності, колективне ігрове спілкування).  

Результати контрольного експерименту засвідчили 
позитивну динаміку показників, що відображають рівень 
сформованості шанобливого ставлення старших  
дошкільників до однолітків. Кількість дітей ЕГ з високим 
рівнем шанобливого ставлення  складає 48,8% (на 
констатувальному – 21,9%); з середнім рівнем– 42,7% (на 
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констатувальному етапі – 47,6%); з низьким рівнем – 8,5 % (на 
констатувальному – 30,5%). 

Проблема виховання шанобливого ставлення  дітей 
дошкільного віку до однолітків багатогранна і не 
вичерпується розглянутими у пропонованому дослідженні 
аспектами.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ 
ЗАНЯТЬ ТА ЛЕКЦІЙ З ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ В 

УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

За останні роки критичного значення набуло 
вдосконалення проведення практичних занять і лекцій у 
дистанційному форматі внаслідок об’єктивних причин 
(пандемія COVID-19, військова агресія росії проти України 
тощо). Звичайно, враховуючи унікальні переваги дистанційної 
освіти (розвантаження транспортної системи, вивільнення 
житлового ресурсу, з відповідним економічним 
перерозподілом, можливість спілкування віддалених регіонів 
з провідними світовими науковими центрами) під час 
проведення практичних занять, лекцій і підсумків з клінічної 
медицини у Вищих навчальних закладах необхідно 
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максимально мінімізувати певні недоліки і складності 
дистанційного навчання:  

1) неможливість детального обговорення повного
обсягу запланованого робочою програмою клінічного 
матеріалу; 

2) певну складність унаочнення великої кількості
медичних даних (анатомічних, фізіологічних і 
клінічних); 

3) необхідність відповідного матеріально-
технічного і програмного  забезпечення; 

4) складність коректного оцінювання тощо.
Але навіть при вирішенні перерахованих проблем і 
повному технічному забезпеченні якісного зв’язку 
залишається проблематичним:  

5) напрацювання клінічних практичних навичок.
Нижче детально проаналізовано досвід кафедри 

ЛОР-хвороб Вінницького національного медичного 
університету ім.М.І.Пирогова у впровадженні дистанційної 
освіти в клінічну дисципліну з мінімізацією її негативних рис. 

Дійсно, детально обговорити весь запланований 
робочою програмою матеріал неможливо. Більше того, 
кількість матеріалу, що надають сучасні високотехнологічні 
методи радіологічного, ендоскопічного і лабораторного 
обстеження невпинно збільшується. Збільшується і кількість 
сучасних методів лікування (ультразвукова, радіохвильова, 
лазерна, коблаційна хірургія тощо) в т.ч. ендоскопічного. 
Тому і виникає необхідність адаптації навчальної програми до 
особливостей дистанційної освіти. 

З метою вибору найбільш вагомих клінічних питань з 
оториноларингології нами було проаналізовано рівень 
значимості інформаційних блоків за процедурою АВС 
В.Парето [1. 2, 3]. Переваги у обговоренні надавались: 
1) захворюванням, які найчастіше зустрічаються на
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амбулаторному прийомі сімейного лікаря і отоларинголога;  
2) невідкладним станам; 3) нозологіям, що підлягають 
суворому епідеміологічному контролю; 4) запитанням, що 
складають бази даних ліцензійних іспитів КРОК-2 і КРОК-3; 
5) проблемним питанням, які сьогодні широко дискутуються 
на науково-методологічних форумах і впливають на зміну 
класифікацій, протоколів діагностики і лікування              
ЛОР-захворювань. 

В результаті виконаного аналізу визначено, що на 
амбулаторному прийомі сімейного лікаря 80 % нозологій 
(клас А), які були виділені методом АВС В.Парето, склали 
запальні захворювання верхніх дихальних шляхів (тонзилліти, 
фарингіти, риносинусити, отити) [4, 5, 6].  

Cеред невідкладних станів в оториноларингології 
найбільш поширеними станами (95%) є стенози гортані і 
носові кровотечі [4, 5, 6]. Враховуючи військову агресію росії 
проти України, слід очікувати у найближчому майбутньому 
появу і переважання у базах даних ліцензійних іспитів   
КРОК-2 і КРОК-3 клінічних випадків мінно-вибухової травми 
ЛОР-органів, насамперед, у вигляді акубаротравми, 
осколкових поранень голови і шиї (за власними даними 
третинного рівня надання спеціалізованої медичної допомоги 
військовим у цивільному медичному закладі). 

Серед нозологій, що підлягають суворому 
епідеміологічному контролю більше 92 % склали задачі, що 
були присвячені дифтерії. Однак, слід очікувати у 
найближчому майбутньому появу і переважання у базах даних 
ліцензійних іспитів КРОК-2 і КРОК-3 клінічних випадків 
COVID-19. 

Також методом АВС В.Парето були виділені найбільш 
поширені нозології баз даних ліцензійних іспитів КРОК-2 і 
КРОК-3. Наприклад, клінічні випадки отогенного менінгіту 
складають більше 90 % відсотків задач з теми «Отогенні 
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внутрішньочерепні ускладнення». Клінічні випадки дифтерії і 
моноцитарного гострого тонзилліту також перевищили 94 % 
відсотки задач з теми «Гострі запальні захворювання 
глотки» [4, 5, 6].  

Зрозуміло, що в умовах обмеження у часі (ургентні 
стани, тестування) насамперед необхідно розглядати вибрані 
методом АВС В.Парето питання, що підвищить можливість 
правильного вирішення тестових запитань і клінічних 
ситуацій у 80-95% випадків. 

Медична наука постійно розвивається – з’являються нові 
методи дослідження (УЗД, СКТ, МРТ, ПЕТ тощо), 
виявляються нові імунологічні та імуногенетичні маркери 
захворювань [7, 8, 9], змінюється тактика лікування. Одним з 
відомих всім прикладам змін підходів до лікування в клінічній 
медицині є зміна показань до тонзилектомії. Нові 
імунологічні, біохімічні маркери хворих на хронічний 
тонзиліт коригують методи лікування і в т.ч. показання до 
тонзилектомії [8, 9]. 

Тому такі питання, що вже впроваджені в клінічну 
медицину обов’язково мають обговорюватись під час 
практичних занять і лекцій з ЛОР-хвороб сьогодні, не 
дочікуючись коли вони з'являться у підручниках. 

Наступним прикладом і важливим питанням для 
обговорення під час клінічних занять з оториноларингології є 
зміна акцентів на етіологію і патогенез, а відповідно і 
лікування гострого риносинуситу. На сьогоднішній день 
класифікація гострих риносинуситів для сімейних лікарів, що 
впроваджується в Україні протягом десятиліття (вірусний, 
поствірусний і бактеріальний риносинусит) має бути 
обговорена при вивченні теми «Гострі запальні захворювання 
носа і біляносових пазух». Тим більше, що Європейські 
настанови з діагностики і лікування риносинуситів (EPOS 
2012, 2020) ще не описані в підручниках для Закладів вищої 
освіти і постійно вдосконалюється [10, 11]. 
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Також необхідно обговорити і тактику лікування 
гострого гнійного середнього отиту, що кілька років 
впроваджується в Україні під назвою «уважного 
спостереження» і затверджена протоколом МОЗ України у 
2021 році [12, 13]. Поширена у світовій медицині тактика 
«watchful waiting» дозволяє уникати надмірного використання 
антибіотиків при лікуванні гострого гнійного середнього 
отиту  [14, 15] і урегульовувати певні страхові і юридичні 
непорозуміння. Ця тактика також, ще не описана в 
підручниках для медичних Закладів вищої освіти України. 

Наступним кроком у виконанні робочої програми 
шляхом дистанційної освіти є широке і детальне унаочення 
клінічних даних. З цією метою на першому етапі можливе 
використання ілюстрацій, фото- і відеоматеріалів клінічних і 
ендоскопічних досліджень, а також оперативних втручань в 
т.ч. ЛОР-ендоскопічних з відкритих джерел в т.ч. електронних 
(з обов’язковими авторськими посиланнями). Звичайно, у 
наступному вдосконаленні демонстрацій відбувається заміна 
запозиченого ілюстративного матеріалу власним, що більше 
узгоджується з особливостями розвитку медицини у певних 
локальних умовах. 

Створення мультимедійних ілюстрованих презентацій 
для практичних занять і лекцій у рамках MS Office PowerPoint 
дозволяє демонструвати послідовно малюнки і текстові 
пояснення з затримкою у часі, що допомагає розвитку уяви 
про анатомічні утворення, клінічні прояви хвороб, їх 
лікування. В той самий час ці ж самі демонстрації можна 
використовувати для опитування і оцінювання знань і роботи 
студента. Тим більше у ВНМУ ім.М.І.Пирогова необхідно 
виставляти всі дані про проведені заняття у «Електронний 
журнал» (https://ez.vnmu.edu.ua).  

«Електронний журнал» у системі дистанційної освіти 
вирішує велику кількість автоматизованих функцій 

https://ez.vnmu.edu.ua/
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управління з електронною реєстрацією, обробкою даних в 
єдиній інформаційній системі для кожного структурного 
підрозділу окремо і установи в цілому [16]. Програмне 
забезпечення дозволяє планувати, контролювати та 
аналізувати навчальну діяльність. Оперативний доступ до 
інформації має керівництво університету, викладачі і 
студенти. Кожен студент має доступ до свого особистого 
кабінету і може контролювати тематичний розклад занять, 
рівень проходження кожної теми і загальний ICTS-рівень за 
предмет. «Електронний журнал» також дає змогу 
автоматизовано створювати єдину систему звітів, як 
внутрішніх так і згідно вимог Міністерства освіти і науки 
(МОН) України. 

З метою збереження аутентичності, а також сприяння 
інтеграції у систему європейської охорони здоров’я текстові 
пояснення у презентаціях виконано крім латинської мови 
українською і англійською з їх кольоровою диференціацією. 
Позитивною рисою одночасного використання двох мов ще й 
дозволяє вдосконалювати володіння іноземною мовою, 
особливо у медичному аспекті.  На першому етапі другою 
мовою стала англійська, ще й тому, що у ВНМУ 
ім.М.І.Пирогова проводиться викладання цією мовою 
іноземним студентам.  

Використання однієї презентації для всіх студентів 
(україномовних і англомовних) з однієї сторони зменшує 
кількість файлового матеріалу і спрощує його пошук, а з 
другої дещо перевантажує кожний окремий попередньо 
продуманий слайд. Тому, наступна редакція презентацій 
проводилась у напрямку зменшення кількості матеріалу, що 
розташований на кожному окремому слайді – їх спрощенні.  

Створенні універсальні презентації з невеликою 
корекцією можуть бути використані для різних типів занять 
(практичних занять і лекцій). 
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Звичайно, що для якісного проведення дистанційних 
занять необхідним є якісне обладнання. Тому після 
ургентного придбання мікрофонів і відеокамер згодом ми 
були вимушені вишукувати можливості придбання 
додаткового обладнання в т.ч. другого монітору до кожного 
комп’ютера, щоб розширити демонстрацію для викладача 
групи студентів (на одному моніторі) і демонстраційного 
матеріалу (на другому моніторі). 

Також після спроб проведення дистанційних занять у 
програмах Remote, Skype, Zoom керівництво університету 
забезпечило можливість роботи викладачам і студентам 
ВНМУ ім.М.І.Пирогова у межах корпоративного програмного 
забезпечення Microsoft Teams і Google Meet. 

Наступною особливістю проведення дистанційних 
занять є складність коректного оцінювання, що пов’язане не 
тільки з технічними характеристиками якості зв’язку, але й з 
суб’єктивними факторами (насамперед для англомовних 
груп). Так, студенти мають можливість підтримувати окремий 
зв'язок між собою, користуватись додатковими гаджетами 
(внутрішньоканальні переговорні пристрої, другий комп’ютер 
з пошуковою системою) або вже мати демонстраційний 
матеріал, що отриманий з попередніх занять інших груп тощо. 
Зрозуміло, що універсальної методики не існує і в кожному 
випадку непорозуміння усуваються різними шляхами.  

Наприклад, якщо на демонстраційному слайді написано 
текст запитання (без тексту відповіді звичайно), то студент не 
зможе перевищувати ліміт часу на підготовку відповіді 
(перепитувати поки не отримає підказку зі сторони). Також, 
якщо запитання коротке і легко зрозуміле, то можна очікувати 
швидку і таку саму коротку і чітку відповідь у випадку 
володіння матеріалом. 

Якісне проведення підсумкового модульного контролю 
можливе за умови створення відповідних мультимедійних 
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ілюстраційних презентації. На кафедрі ЛОР-хвороб ВНМУ 
імМ.І.Пирогова проведення підсумкового модульного 
контролю поділено на три складові:  

1) підсумок з практичних навичок та знання
анатомо-фізіологічних особливостей і методів 
обстеження ЛОР-органів. Проводиться на 7 практичному 
занятті і складається з наступних розділів: 

- попередній перегляд (до підсумка) відео
ендоскопічних методів дослідження ЛОР-органів, що 
виконані особисто студентом;  

- контроль знань реальних ендоскопічних
зображень анатомічних утворень ЛОР-органів, 

- контроль знань анатомії на ілюстраціях,
фотоматеріалах та схематичних зображеннях, 

- інтерпретація аудіограм,
- інтерпретація рентгенограм або СКТ-грамм,
- інтерпретація камертонального дослідження

слуху, 
- тестовий контроль теоретичних знань;

2) обговорення клінічного випадку (аналогічно
ліцензійному іспиту Крок 2, але з додатковими 
запитання про диференційну діагностику нозології, 
тактику лікування, препарати тощо) або написання та 
захист історії хвороби в умовах комбінованого (очного і 
дистанційного навчання) на 14 занятті;  

3) відповідь на білет з 3-х питань (15 заняття).
Оцінка за підсумковий модульний контроль виводиться 

по сумі 3-х цих результатів відповідно таблиці розподілу 
балів, що затверджена робочою програмою. 

З метою швидкого виконання згаданих розділів 
контролю створено у програмі PowerPoint відповідні 
презентації двома мовами з використанням реальних 
ендоскопічних зображень анатомічних утворень ЛОР-органів, 
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ілюстрацій, фотоматеріалів, схематичних зображень, 
аудіограм, рентгенограм, томограм, камертонального 
дослідження слуху і тестових запитань. Матеріали 
скомпоновані у білети, номери яких і їх послідовність, 
постійно змінюються. 

Однак, мета практичний занять не тільки отримати 
теоретичні знання, але й набути і вдосконалити до 
артикуляційного рівня практичні навички. Практична 
підготовка здобувачів вищої освіти в умовах комбінованого 
навчання, яке все частіше використовується в умовах 
епідеміологічних обмежень (COVID-19) і військової агресії 
рашистів проти України, зумовлює подальший розвиток 
сучасних високотехнологічних методик. Серед практичних 
навичок класу А процедури В.Парето необхідно віднести 
5 стандартних ендоскопічних методів ЛОР-обстеження 
(отоскопія, передня риноскопія, мезофарингоскопія, задня 
риноскопія і непряма ларингоскопія), а також методики надання 
невідкладної допомоги [1716] при стенозах гортані [18] і носових 
кровотечах [19].  

Шляхом вдосконалення практичних навичок 
стандартних ЛОР- ендоскопічних методів обстеження може 
бути самостійна робота з використанням пластикових 
інструментів для разового використання, які є достатньо 
дешевими і доступними у фармації України. Звичайно, 
важливим є контроль виконання маніпуляцій викладачем. За 
нашим досвідом, досягнути економії часу можливо за рахунок 
запису відео обстеження студентом і його перегляду 
викладачем з наступними поясненнями помилок. Звичайно ця 
дія також вимагає витрат часу за рахунок виділених на 
предмет годин. 

З оволодінням методиками надання невідкладної 
допомоги при стенозах гортані і носових кровотечах ситуація 
дещо складніша та більш дорого вартісна [17, 18, 19]. На 



 
  
 

  
Матеріали XXI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
       (07 червня 2022 року, у м. Дебрецен (Угорщина), дистанційно)  

 

 
  346 

кафедрі ЛОР-хвороб створено колекцію відеозаписів 
хірургічних втручань (в т.ч. ендоскопічних) і маніпуляцій при 
стенозах гортані і носових кровотечах (конікотомія, 
трахеостомія, передня і задня тампонада носа, а також 
тампонада гемостатичними тампонами, коагуляція зони 
Кіссельбаха тощо) [19, 20]. Також створені умови для 
демонстрації і безпосереднього виконання інтубації гортані, 
передньої і задньої тампонади носа за допомогою гіпсової 
моделі голови-шиї безпосередньо в учбових кімнатах кафедри 
ЛОР-хвороб або симуляційному центрі університету. 
Звичайно, в умовах дистанційного навчання перспективним є 
створення моделей шляхом 3d-друку і тренування на дому. 

На жаль, поки що у мріях залишається дистанційне 
використання технологій «роботохірургії» у 3d-середовищі з 
доповненою або віртуальною реальністю [20, 21]. 

Таким чином, з метою підвищення ефективності 
проведення практичних занять та лекцій з 
оториноларингології в умовах дистанційного навчання 
доцільно:  

1) оптимізація витрат часу на обговорення під час 
практичних занять і клінічних лекцій найбільш клінічно 
вагомих запитань, які виділені процедурою АВС В.Парето 
(найбільш поширені на амбулаторному прийомі сімейного 
лікаря захворювання; особливо небезпечні стани або 
нозології, що підлягають суворому епідеміологічному 
контролю; основні патології, що складають бази даних 
ліцензійних іспитів КРОК-2 і КРОК-3; проблемні питання 
зміни класифікацій, методів діагностики і лікування, які 
освітлюються тільки на наукових форумах і можливо 
найближчим часом ввійдуть у навчальні програми і 
підручники); 

2) широке і детальне унаочення клінічних даних шляхом 
інтеграції у MS Office PowerPoint ілюстрацій, фото- і 
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відеоматеріалів клінічних і ендоскопічних досліджень, а 
також оперативних втручань з текстовими поясненнями 
латинською, українською і англійською мовами; 

3) якісне обладнання (мікрофон, відеокамера, другий
монітор) з корпоративним доступом до програмного 
забезпечення Microsoft Teams і Google Meet; 

4) створення відповідних мультимедійних ілюстраційних
презентації для якісного проведення підсумкового модульного 
контролю з використанням реальних ендоскопічних зображень 
анатомічних утворень ЛОР-органів, ілюстрацій, фотоматеріалів, 
схематичних зображень, аудіограм, рентгенограм, томограм, 
камертонального дослідження слуху і тестових запитань з 
динамічною зміною нумерації і розташування у білетах; 

5) використання відеозаписів самостійного обстеження
ЛОР-органів (отоскопія, передня риноскопія, мезофарингоскопія, 
задня риноскопія і непряма ларингоскопія), що надані студентом 
до підсумкового контролю. 
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ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНІКА В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ 
ОСВІТІ 

Динамічний розвиток сучасного суспільства, економічні, 
технологічні і соціальні зміни призводять до трансформації 
системи вищої освіти та її цілей. Педагогічна наука 
звертається до особистісно-орієнтованого навчання, визначає 
значимість індивідуальності у розвитку суспільства. За таких 
умов виникає необхідність формування нового стилю 
соціальної поведінки викладача,  вдосконалення його 
професійної майстерності.  

 Забезпечення якісної підготовки спеціалістів залежить 
зокрема від ефективності навчального процесу. Професійна 
підготовка наразі полягає  не лише в накопиченні багажу 
знань, але і в розвитку пізнавальної діяльності, творчої 
активності, самостійності, продуктивного мислення 
здобувачів освіти [1]. Сучасні педагогічні технології 
спрямовують викладача на створення особливого 
педагогічного середовища, яке сприяє активності студентів. 
Для сучасного викладача вже недостатньо мати психолого-
педагогічні та предметні знання і володіти певною 
методикою. Наразі важливим є не тільки обсяг знань з 
конкретного предмету, але і сам процес навчання і донесення 
інформації до слухачів. Фундаментом розвитку педагогічної 
майстерності є професійні знання.  

 Професійна майстерність містить наступні компоненти: 
професійні знання, морально-духовні та соціально-педагогічні 
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якості, психолого-педагогічні уміння, педагогічну техніку [2]. 
За визначенням В.А. Гладуша, «педагогічна техніка – це 
сукупність раціональних засобів, умінь та особливостей 
поведінки педагога, спрямованих на ефективну реалізацію 
обраних ним методів і прийомів навчально-виховної роботи з 
окремим індивідом чи колективом відповідно до поставленої 
мети навчання та виховання з урахуванням конкретних 
об’єктивних і суб’єктивних умов» [2]. Педагогічна техніка 
сприяє гармонічному поєднанню внутрішнього змісту 
діяльності викладача і зовнішнього його вираження. 
Оволодіння цією технікою сприяє вирішенню важливих 
педагогічних завдань. Поняття «педагогічна техніка» містить дві 
групи компонентів. Перша група компонентів пов’язана з 
умінням викладача керувати своєю поведінкою: володіння своїм 
тілом (міміка, жести); керування емоціями і настроєм; техніка 
мови (дихання, дикція, постановка голосу, темп мови); 
соціально-перцептивні здібності (увага, уява, спостережливість). 
Друга група компонентів педагогічної техніки пов’язана з 
умінням впливати на особистість студента і колектив, 
взаємодіяти з ними в процесі спільної діяльності [3].  

 У теперішній час приділяється увага емоційно-
образному компоненту викладацької діяльності, особистості 
самого викладача, його характеру, зовнішності, поведінці [3]. 
Естетичний зовнішній вигляд, пантоміміка, здатність керувати 
емоційним станом, уміння звернутися до пам'яті, думки і волі 
студента сприяють взаємодії викладача і студента. 
Досконалість мови (техніка мови, дикція, ритміка тощо) 
впливають на сприйняття студентом навчального матеріалу. 
Важлива роль належить таким умінням як здатність 
мобілізувати студентів на навчально-пізнавальну діяльність, 
задавати питання, спостерігати, спілкуватися, організовувати 
колектив, володіти своїм настроєм, голосом, рухами, мімікою. 
Сприйняття навчального матеріалу студентами залежить від 
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здатності викладача логічно, цікаво і конкретно викладати 
інформацію, дохідливо пояснювати, чітко формулювати свою 
думку. Крім того, на результативність педагогічної діяльності 
впливають такі риси викладача, як урівноваженість, 
самоконтроль, справедливість, чесність, порядність, 
гуманність, педагогічний такт, толерантність тощо [2].  

 Вдосконалення педагогічної майстерності проходить 
декілька етапів, а саме професіоналізм, професійна 
майстерність, професійне новаторство [4]. Професіоналізм 
формується у процесі педагогічної діяльності і залежить від 
самоосвіти, самовиховання, навчання у педагогів-новаторів. 
Педагогічна майстерність проявляється у пошуку нових 
елементів у навчальному процесі, його вдосконаленні. 
Педагогічне новаторство полягає у створенні нових 
педагогічних технологій тощо [4]. 

 Таким чином, вимоги до особистості викладача дуже 
об'ємні. Оволодіння педагогічною технікою дає можливість не 
тільки передати інформацію, але й емоційно впливати на 
слухачів, що підвищує рівень сприйняття інформації і дає 
можливість якісно готувати майбутніх фахівців не тільки 
словом, але і власним життєвим прикладом.  

 
Список використаних джерел: 

 
1. Торосян В. Ф. Педагогическое мастерство преподавателя 

вуза – функциональное звено профессиональной подготовки 
студентов / В. Ф. Торосян // Международный журнал прикладных 
и фундаментальных исследований. – 2014. – № 12-2. – С. 225-227; 
URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=6304 

2. Гладуш В. А. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, 
історія: навч. посібник / В. А. Гладуш, Г. І. Лисенко. – Д. : Акцент, 
2014. – 416 с. 

https://applied-research.ru/ru/article/view?id=6304


Матеріали XXI-ої Міжнародної науково-практичної конференції 
         (07 червня 2022 року, у м. Дебрецен (Угорщина), дистанційно) 

357 

3. Красноплахтова Л. И. Педагогическая техника
преподавателя высшей школы как элемент педагогического 
мастерства: учеб. пособие / Л. И. Красноплахтова. – Краснодар: 
КубГАУ, 2015. – 97с.  

4. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. /
М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2010. – 454 с. 



 
  
 

  
Матеріали XXI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
       (07 червня 2022 року, у м. Дебрецен (Угорщина), дистанційно)  

 

 
  358 

Коваль Т.В. 
кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки та методики початкового навчання 
НПУ імені М.П. Драгоманова 

м. Київ, Україна 
 

ІНТЕГРУВАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІ 

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 
 
Об'єктом особливої уваги державної політики України є 

діти з особливими потребами. Щоб забезпечити їх розвиток і 
надання можливості отримання якісної освіти створюється 
розгалужена мережа спеціальних освітніх закладів, 
проводиться реформування освіти та вдосконалюються форми 
навчання «особливих дітей» для створення найсприятливіших 
умов їхньої інтеграції в суспільство.  

Актуальність і необхідність соціальної, культурної та 
освітньої інтеграції дітей з особливостями розвитку в систему 
суспільних відносин підкреслюється в роботах І. Бгажнової, 
В. Бондаря, А. Колупаєвої, М. Малофєєва, Н. Назарової, 
Л. Тигранової, С. Шевченко, Л. Шипіциної, Н. Шматко, 
М. Чайковського та інших. 

Що ж таке інтеграція – зусилля, спрямовані на 
введення дітей з особливими освітніми потребами у 
регулярний освітній простір, тобто пристосовуємо учня до 
вимог школи. Існують такі типи інтеграції:  

1. Соціальна інтеграція. Діти з ООП можуть брати 
участь разом з іншими дітьми у позакласній діяльності 
(харчування, ігри, екскурсії тощо) у закладах дошкільної 
освіти і в закладах загальної середньої освіти, проте, вони 
навчаються окремо. 
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2. Функціональна інтеграція. Діти ООП та їхні 
однолітки навчаються в одному класі. Існує два типи такої 
інтеграції: часткова інтеграція (діти з особливими потребами 
навчаються в окремому спецкласі або відділенні школи і 
відвідують лише окремі загальноосвітні заходи) і повна інтеграція 
(діти проводять весь свій час у загальноосвітніх класах). 

3. Зворотна інтеграція. Звичайні (здорові )діти 
відвідують спеціальний заклад. 

4. Спонтанна або неконтрольована інтеграція. Діти 
з ООП відвідують загальноосвітні класи без отримання 
додаткової спеціальної підтримки. 

5. Комбінована інтеграція – для тих дітей, у яких 
психофізичний розвиток наближений до вікової норми, але 
їхнє навчання в умовах масового закладу обов’язково має 
супроводжуватися корекційною допомогою відповідних 
фахівців, зокрема вчителя-дефектолога спеціального класу.  

6. Часткова інтеграція передбачає перебування 
дитини з обмеженими можливостями здоров’я серед своїх 
здорових однолітків у масовому навчальному закладі лише 
частину дня (найчастіше другу половину). 

7. Тимчасова інтеграція – за якої всі школярі 
спеціального класу (закладу) незалежно від стану 
психофізичного розвитку об’єднуються кілька разів на місяць 
для проведення спільних заходів . 

З метою успішної інтеграції дітей з ООП в Україні 
створені різні програми і впроваджуються спеціальні умови, 
які можемо визначити та окреслити як базові вимоги до 
інклюзивної освіти: освітній, соціальний, нормативно-
правовий, економічний підхід; законодавча перебудова 
системи освіти відповідно до завдань інтеграції; докорінні в 
підготовці вчителя, психолога та інших фахівців 
загальноосвітньої школи; взаємодопомога загальноосвітньої і 
спеціальної шкіл; соціально-психологічний мотив формування 
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толерантності; командна робота фахівців (адміністратор, 
учитель, психолог, спеціальний педагог, логопед тощо) з 
супроводу учнів з ООП; організаційні та методичні зміни в 
загальноосвітній школі; система ранньої комплексної 
допомоги дитині з ООП, робота з батьками тощо [3]. 

У зв’язку з вищезазначеним, слід виокремити умови, які 
сприятимуть інтеграції дітей з ООП у загальноосвітні 
навчальні заклади: 

1. Командний підхід. Гарантією успішної 
інтеграції є ефективна співпраця вчителів, відповідних 
фахівців, батьків та учнів. Усі без виключення спеціалісти з 
проблем розвитку дітей є важливими помічниками та 
партнерами вчителів, до того ж, у школі має панувати 
своєрідна мережа підтримки. Адже, усі працівники та 
адміністрація школи, хто займається з дитиною з ООП, мають 
допомагати один одному, ділитися знаннями, максимально 
користуватися місцевими ресурсами для втілення дитиною її 
потенційних можливостей та підготовки її до самостійного 
життя. Зауважимо, що команда – це група людей, що мають 
спільну мету, які співпрацюють, для досягнення більшого в 
процесі командної роботи. Тож, основні риси командної 
роботи з дитиною з ООП: колективне прийняття рішень 
стосовно методів роботи з дитиною з ООП, адже, всі члени 
команди несуть колективну відповідальність за результати; 
частиною команди є батьки; рівноправність усіх членів 
команди; вдосконалення знань з різних дисциплін 
інтегруються в процесі розробки та реалізації навчального 
плану роботи з дитиною з ООП. 

2. Задоволення індивідуальних потреб дітей.  
Зазначимо, що індивідуальний навчальний план є 

документом, який містить детальну інформацію про дитину й 
послуги, які вона має отримувати. Також, даний документ 
розробляється командою педагогів і фахівців та об’єднує і 
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спрямовує їхні зусилля, для створення комплексної програми 
роботи з дитиною і, крім того, визначає, які саме послуги 
надаватиме кожний фахівець. Батькам слід брати участь у 
розробці індивідуального навчального плану, адже, вони 
знають своїх дітей краще за інших. Індивідуальний 
навчальний план визначає необхідні адаптації та є основою 
для подальшого планування навчальних занять. План 
розробляється та реалізується для кожного учня з ООП. 

Адаптації/модифікації. Для досягнення успіху та 
задоволення різноманітних потреб учнів, спричинених їхніми 
здібностями, рівнем розвитку, інтересами тощо, педагогам 
необхідно змінювати та урізноманітнювати методи навчання, 
навчальне середовище, матеріали тощо. Адже, дані зміни або 
пристосування до потреб учнів реалізуються через адаптації 
або модифікації. Це процес або результат процесу, який має 
на меті гармонійне з точки зору індивідуальних прагнень 
дитини задоволення її потреб, створення умов для її 
здорового, щасливого життя в суспільстві [1].  

3. Співпраця з батьками. З метою успішного
впровадження інклюзивних програм дуже важлива ефективна 
взаємодія педагогів з родиною учня. Під час навчання таких 
учнів дуже важливо приймати до уваги інтереси, пріоритети й 
турботи сімей. Батькам дітей з ООП слід працювати разом з 
учителями та іншими фахівцями під час розробки та реалізації 
навчальних планів, їх адаптації тощо.  

4. Створення сприятливої атмосфери в дитячому
колективі. У класах, де навчаються учні з різними рівнями 
розвитку, педагогам слід підтримувати один одного у 
застосуванні найефективніших стратегій навчання. Адже, 
школа та клас мають стати рідними для учнів та їхніх родин. І 
батьки почуватимуться спокійніше, якщо будуть також 
залучені до освітнього процесу. Безперервна соціальна 
взаємодія в різноманітних умовах, за різних обставин, в різних 
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ситуаціях зближує учнів, виробляє прихильність один до 
одного, усвідомлення індивідуальності кожного та відчуття 
захищеності. 

Отже, для успішної інтеграції дитини з обмеженими 
можливостями здоров’я в систему загальноосвітньої школи 
необхідно: організувати медико-психологічну, соціально-
психологічну і психолого-педагогічну просвіту всього 
населення; проводити спеціальне навчання для батьків, 
здорових дітей та педагогічного персоналу звичайних освітніх 
заходів, направлене на зміну у всіх учасників навчально-
виховного процесу цих закладів негативних соціальних 
установок та стереотипів щодо дітей з проблемами у розвитку. 
Зміст, форми та методи навчання і виховання дітей з 
особливостями психофізичного розвитку мають бути 
корекційно спрямованими. Це означає, що кожна тема, яка 
вивчається у школі, кожний метод і прийом, використані 
вчителем чи вихователем, мають не лише сприяти засвоєнню 
знань, умінь, навичок, формуванню поведінки, а й повинні 
спрямовуватися на виправлення вад психофізичного розвитку.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

Одним з основних напрямів, здатних здійснити 
модернізацію освітнього процесу в Україні, є впровадження в 
нього нових форм і методів викладення навчального 
матеріалу, а також поглиблення певної комунікації між тим, 
хто навчає та тим, хто навчається. З цією метою, особливу 
увагу доцільно звернути на дистанційне навчання. Кожний 
заклад освіти України з 2020 року активно використовує таку 
форму навчання. За 2 роки активного користування даної 
форми, можна провести певний аналіз і виокремити проблеми 
та переваги цього навчання. Дистанційне навчання – реалії 
нашого часу. 

Мета нашого дослідження полягає у виявленні проблем 
та переваг дистанційного навчання іноземної мови. 

Проаналізувавши психолого-педагогічну літературу, а 
саме таких вчених, як Т.В. Коханська, Н.В. Ключникова, 
Г. Чепурко, Ж. Пройдакова та ін., ми дійшли висновку, що 
дистанційне навчання – це  форма навчання з використанням 
комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi 
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забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв 
на рiзних етапах навчання [1]. 

В процесі нашого дослідження, ми виокремили деякі 
проблеми та переваги. 

Серед проблем дистанційного навчання: 78% заявили, 
що в багатьох учнів обмежений доступ до комп’ютерів (у сім’ї 
можуть бути двоє-троє школярів і батьки, які працюють 
дистанційно); 63% респондентів назвали проблемою брак в 
учнів сучасних мобільних пристроїв; 55% скаржаться на брак 
інтернет-зв’язку; 32% опитаних вказали на ненормований 
робочий день учителів [4]. 

Але, якщо подивитися на проблеми з педагогічної точки 
зору, то вони будуть трішки відрізнятись.  

Перша проблема-зменшена увага учнів  на уроках. Як 
молодшим школярам, так і старшим,  на дистанційному 
навчанні потрібна більш швидка зміна видів діяльності. Адже 
якщо на заняттях буде сумно, нецікаво, ніхто не буде слухати 
вчителів та буде легко відволікатися від начального матеріалу. 
Відповідно до цієї проблеми, вчителі повинні витрачати 
набагато більше часу на підготовку до занять.  

З цього виникає наступна проблема - не вміння педагогів 
використовувати сучасні технології навчання. Зокрема, 
користування технічними засобами навчання.  

Нажаль дана  проблема виникає, зазвичай, через 
небажання вчителів вчитися чомусь новому, розвиватися як 
професійно, так і особисто, не дивлячись на те, що вони 
повинні сформувати в учнів компетентність «вчитися 
впродовж життя». 

В наш час створено багато безкоштовних інтерактивних 
платформ, які допомагають побудувати урок цікаво, 
використовуючи новітні технології. У нашій практичній 
діяльності  використовуємо такі платформи, як: Learning Apps, 
Liveworksheet, Word Wall, H5P та інші. Кожна з цих програм 
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допомагає вчителям різнобарвити свої заняття, додати 
цікавинки та зробити новий матеріал більш доступним та 
зрозумілим учням. 

Ще одним прикладом запровадження елементів 
дистанційної освіти на є застосування системи Moodle, яка 
дозволяє вчителям створювати власні online-курси та керувати 
змістом сайту. Зазначена система пропонує різноманітні 
способи надання навчального матеріалу, перевірки знань та 
контролю успішності. Для учнів ця програма стане в пригоді 
при засвоєнні нової лексики та розвитку навичок читання, 
аудіювання та письма, зокрема тут доцільно розмістити 
додаткові вправи для кращого засвоєння матеріалу, 
граматичні і лексичні тести, а також тести з аудіювання, 
читання та письма. Зазначені елементи дистанційного 
навчання значно полегшують контроль навчальної діяльності, 
оскільки дозволяють відстежити роботу кожного учня окремо 
та якість її виконання, а також стимулювати учнів працювати 
ефективніше. При цьому значною мірою економиться час 
вчителя за рахунок автоматичної перевірки. 

На уроках іноземної мови інтерактивні платформи 
допомагають учням краще запам`ятати нові слова, зрозуміти 
та закріпити нові граматичні конструкції, розвити всі види 
мовленнєвої діяльності та їх можна використовувати на всіх 
етапах урока. 

Введення медіаосвіти для учнів значно покращило 
ситуацію з використанням технічних засобів навчання, але не 
прибрала ще одну, найбільш важливу проблему дистанційного 
навчання, на нашу думку - це вплив інтернету на дитину. 

Він може як позитивно впливати, так і негативно. 
Позитивний вплив: завдяки інтернету відбувається 
інтелектуальний розвиток дитини, тобто в інтернеті дитина 
може знайти будь-яку інформацію для поглиблення своїх 
знань, є багато цікавих онлайн-ігор для кращого 
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запам’ятовування певних понять, дій тощо, також вона може 
розвивати  свої творчі можливості ,наприклад, створювати 
мультфільми, картини, завдяки певним програмам, може 
використовувати цей засіб масової інформації у навчанні. 

Негативний вплив: насамперед засоби масової 
інформації погано впливають на здоров’я людини –надмірне 
використання інтернету призводить до погіршення зору, 
постави тощо, впливає на психіку людини, викликає 
залежність, від якої майже неможливо позбутися і т.д. 

Отже, що ж таке медіаосвіта? Медіаосвіта – частина 
освітнього процесу, спрямована на формування в суспільстві 
медіакультури, підготовку особистості до безпечної та 
ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, 
включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, 
телебачення), так і новітні (комп’ютерно опосередковане 
спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа з 
урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних 
технологій [2]. 

Вихідними положення концепції впровадження 
медіаосвіти в Україні є  стрімкий розвиток інформаційно-
комунікативних технологій та мас-медіа, які нагально 
потребують  цілеспрямованої підготовки особистості до 
вмілого і безпечного користування ними [3]. 

Головною метою впровадження медіаосвіти в Україні є 
навчити школярів безпечно та ефективно взаємодіяти  з 
сучасними засобами мас-медіа. 

Саме завдяки вчасному введенню цієї освіти, маємо 
першу перевагу: учні  вміють користуватися засобами масової 
інформації, тобто вони здатні встановлювати програми, які 
необхідні для присутності на уроках та виконання домашніх 
завдань. 

Наступна перевага дистанційного навчання - це 
незалежнісь від місця проведення занять, тобто учень може 
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навчатися  у будь-якому куточку світу, що дає змогу не 
відставати від своїх одноліток та постійно розвиватися. 

Завдяки новітнім технологіям, на досліджувальній формі 
навчання вчитель може дати більший об`єм навчального 
матеріалу, а використовуючи інтерактивні методи та засоби 
навчання, це ще буде більш доступно та цікаво учням, значно 
покращить їх рівень знань та буде стимулом працювати ще 
краще. 

Як висновок можна зробити те, що  дистанційне 
навчання дає змогу учням розвивати критичне мислення, має 
ефективний вплив на аудиторію для успішного усвідомлення 
матеріалу; учні швидко дорослішають, стають самостійними 
та здатні пристосовуватися до будь-яких життєвих ситуацій. 
Не дивлячись на всі позитивні аспекти, дистанційне навчання 
не уникає певних проблем, але будь-які перешкоди можна 
легко подолати, якщо мати бажання та можливості. 
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Особисті якості і риси громадянина формуються у 
процесі засвоєння духовних надбань рідного народу, 
цілеспрямованого національного виховання, що має 
здійснюватися в освітньо-виховних установах, де відбувається 
становлення майбутнього фахівця, професіонала своєї справи. 
Провідним у реалізації цих завдань є здійснення наскрізної 
етнопедагогічної підготовки студентів, бо саме засвоєння 
базового рівня власної національної культури є основою 
духовного становлення та розвитку творчих здібностей 
педагога [1, 63]. 

Процес підготовки фахівців у сучасних умовах потребує 
врахування новітніх тенденцій. Сьогодні особливо гострою та 
нагальною стала проблема створення й застосування виховної 
системи, адекватної потребам українського державотворення 
й формування високоосвічених, духовно багатих й морально 
стійких особистостей, достойних громадян демократичної 
європейської держави.  

Вивченню теоретико-методологічних засад професійної 
підготовки  соціальних педагогів та соціальних працівників 
присвячені праці О. Безпалько, Р. Вайноли, І. Звєрєвої, 
А. Капської, О. Карпенко, Г. Лактіонової, Л. Міщик, 
В. Поліщук, А. Рижанової, С. Харченко, Л. Штефан та ін. 
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Формуванню етнопедагогічних компетентностей майбутніх 
фахівців соціальної сфери слугують численні дослідження, 
монографії, наукові розвідки О.Вишневського, В. Мосіяшенко, 
Д.Латишиної, І.Левківського, Ю.Руденка та ін. 

Українська етнопедагогіка сповідує ідеї становлення 
молоді з чітким національним світоглядом, з поглядами 
українця-патріота, переконаннями, менталітетом, 
самоповагою та самопізнанням. Вона покликана формувати 
усвідомлення визначальної ролі рідної мови та народної 
мудрості, реалізації аксіологічного аспекту, виховання 
засобами фамілістики, тобто знань про сім’ю, як сполучну 
ланку між суспільством та людиною, що забезпечує 
неперервність спадковості між поколіннями [2, 173]. В основі 
своїй має підготовку нової генерації соціальних педагогів та 
соціальних працівників засобами народної педагогіки.  

Українська етнопедагогіка унікальна за своєю 
структурою. До її складу входять такі важливі наукові пласти 
вивчення, як: народне родинознавство, народне 
дитинознавство, батьківська педагогіка, народна дидактика, 
педагогічна деонтологія [3, 34]. Кожна з цих структурних 
одиниць має визначальне значення для формування 
майбутнього фахівця соціальної сфери як професіонала, так і 
особистості.  

Народне родинознавство, його основні поняття та 
ключові засади є фундаментом формування сімейних 
цінностей, родинної ідентичності, збереження та 
примноження родинних традицій. Без такого підґрунтя 
складно уявити становлення людини та фахівця своєї справи. 
Народне дитинознавство – чітка система психолого-
педагогічних знань про дітей, погляди українців на дітей як 
майбутнє народу, нації, утвердження їхньої вічності. У центрі 
соціально-педагогічної діяльності стоїть дитина з її 
унікальністю задатків, талантів, обдарувань. Розуміючи 
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народні педагогічні уявлення про дитину та її розвиток, 
соціальний педагог вже озброєний арсеналом випробуваних 
на ефективність методів та методик роботи. Батьківська 
педагогіка – фундаментальний пласт, на основі якого слід 
будувати роботу, враховуючи надбання минулих поколінь у 
царині виховання. Народна дидактика сприяє розумінню 
особливостей навчання дитини на різних етапах її розвитку. 
Педагогічні знання й досвід українського народу в галузі 
навчання, його погляди на освіту, її мету й завдання сприяють 
формуванню соціального педагога як освітянина. Педагогічна 
деонтологія як частина етнопедагогіки та наука про 
професійну поведінку педагогічного працівника є незмінною 
основою та підґрунтям діяльності фахівця соціальної сфери. 

Отже, на сьогоднішній день застосування традицій 
етнопедагогіки – одне з  найактуальніших питань педагогічної 
науки, а етнопедагогічна підготовка вважається одним з нових 
підходів у системі загальнопедагогічної та професійної освіти 
майбутнього соціального педагога. Чільне місце у цьому 
процесі посідають дисципліни, що сприяють розв’язанню 
даного завдання та забезпечують професійну підготовку 
майбутніх соціальних педагогів відповідно до сучасних 
вітчизняних і міжнародних стандартів у зазначеному 
напрямку. 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ  НАВЧАННЯ  УЧНІВ  У 
АРТКЛАСІ 

Головною проблемою організації арткласу  в сучасній 
школі є пошук балансу між інтеґрацією цифрових технологій 
та традиційними мистецькими процесами на уроці. Вчителям 
мистецтва життєво важливо бути в курсі найкращих практик 
та інтегрувати технології в наші класи.  Не лише тому, що це 
допомагає розвивати навички навчання учнів XXI століття, 
але тому, що це може стати веселим та захоплюючим 
взаємодоповненням. 

Є кілька програм, за допомогою яких можна 
цифрувізувати   учнівську артпрактику ( збагатити її  
анімацією, «зеленим екраном», відео iMotion і т.п.). Серед 
найбільш популярних: Aviary; Paper 55; Doodle;  Art Green; 
Screen; Kaleida; CamPics; Art Procreate [ 3]. 

Модель «перевернутого навчання» залучає учнів до 
самостійного вивчення нового матеріалу у формі перформації, 
спонукаючи їх до розвитку досвіду саморефлексії  (фіксації 
своїх початкових ідей, уточнення підходу і самого процесу 
розробки проєкту і аналізу результатів).  Залучення до такого 
роду діяльності – це єдиний спосіб розвинути творчу 
активність учня до повного її прояву. 

Для формування мотивації пізнавального інтересу 
майбутнього перформера до вивчення програмових продуктів 
мистецької тематики та нових сценаріїв синестезійного 

https://aviary.en.uptodown.com/android
https://paper.bywetransfer.com/
https://itunes.apple.com/us/app/doodle-art-draw-ing-paint-ing-sketch-ing-studio/id864661522?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/green-screen-by-do-ink/id730091131?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/green-screen-by-do-ink/id730091131?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/kaleidacam/id439614152?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.picsart.studio&hl=en_US
https://procreate.art/
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мислення  можна успішно використовувати арсенал сервісів: 
Corel Draw, Adobe Illustrator, Macromedia FreeHand, 
Macromedia Flash; VideoNotes з панеллю (для автоматично 
синхронізованих відеонотаток); Sway (для поетапного 
створення  тематичного колажу); інструменту  My Simple 
Show (для збереження нотаток на Google Drive). Зрештою, 
кілька популярних програм  (зокрема: Creatubbles, SeeSaw, 
Artsonia і навіть Google Classroom)  рекомендовані спеціально  
для створення учнями цифрових портфоліо. 

Під час  мультимедійних уроків для роботи над своїми 
індивідуальними проєктами на платформі School Tube.com. 
підліткам можна запропонувати спеціальний технологічний 
інструментарій:  Buncee, Chromebook або iPad і систему ADDIE  
(яка дозволить їм переглядати власні «медіа-інтерпретації»). 
Чинником розширення пеформативного досвіду учня, звісно, 
постають віртуальні екскурсії музеями і художніми майстернями 
світу на платформі Learn Around The World, упродовж яких 
можна використовувати відеопрогравачі панорам для web, 
зокрема у вигляді модулів AcitveX або Java-апплет.   

       Критеріями оцінки  індивідуальних  артпроєктів 
постають:  

• оригінальність формулювання ідеї, теми, мети;  
• сутнісний смисл проєкту (метафоричність, знаково-

символічна насиченість, концептуальність, структурна   
логічність);  

• повна реалізація задуму у завершеній мистецькій та 
технологічній формі;  

• участь у лабораторно-комп’ютерному  практикумі, 
тематичних  

     перформансах, авторських майстер-класах, цифровому  
тестуванні.     

Цікаві, прості та ефективні способи проведення 
організованого оцінювання on-line  пропонують програми 
Plickers; Kahoot; Quizizz; Formative;  Google Forms 

https://www.mysimpleshow.com/
https://www.mysimpleshow.com/
https://www.edu.buncee.com/
http://www.learnaroundtheworld.com/
https://get.plickers.com/
https://kahoot.com/
https://quizizz.com/
https://goformative.com/
https://www.google.com/forms/about/
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Співпраця розширює  учням можливості для 
самореалізації.  Існує безліч способів удосконалення цієї 
навички за допомогою цифрових технологій. Ось  лише 
декілька ресурсів, які дозволяють учням співпрацювати, 
обмінюючись ідеями та створюючи презентації: Google Drive   
( Google Slides, Google Docs); Padlet; Prezi.  Утім, зважаючи на 
актуальність проблеми співбуттєвого навчання і володіння 
позитивними соціально-психологічними компетенція ми, 
доцільним є впровадження у процес навчальної діяльності 
учнів у арткласі технології арткоучингу. Одним із ефективних  
її варіантів  постає досвід датського коуч-тренера   Джека  
Макані [2], зокрема  розроблена ним  стратегія успішного 
самонаставництва – через  благодать любові до ближнього. 
Вона включає такі етапи: 

авторську позицію → самопізнання → удосконалення 
тут і зараз → очищення від незавершених справ → «включене» 
серце (кодекс честі) → осмислення  своєї  місії  → постановка 
наступної мети.   

Задля цього у процесі  реалізації антропологічних 
технологій  «педагогічна майстерня» і «горизонт 
переображення»  варто  активно  використовувати  цифровий 
додаток Remind і соціальну мережу LivingTree. Перший 
допомагає для налагодження жвавого спілкування між 
учнями, вчителями і батьками класу, а друга слугує чинником  
тісного  спілкування підлітка у родинному колі.    

Як показує багаторічний досвід проведення навчально-
педагогічної практики студентів і магістрантів у 
загальноосвітній і мистецькій школах, при упровадженні 
перформативної дидактики у арт-класі найбільш 
результативними виявиляються стратегії:  

• метарефлексивності – для глибокого  
занурення аукціоніста (як адресанта/ адресата, і навіть 

https://itunes.apple.com/us/app/google-drive/id507874739?mt=8
https://padlet.com/
https://prezi.com/
https://www.remind.com/
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жанру або середовища, в якому відбувається акція) у «4-D 
фільм» свого «я»; 

• “подвійного кадру” (double cropping) – для 
управління мотивацією акціоніста через посередництво 
новоестетичного перформансу  (спонукання його  до 
щирого виявлення високих смислів навіть у банальному  
попри побоювання здатися слабкодухим або смішним;  

• дизайнової провокації – для досягнення  уразливої  
і  дивовижної ексцентричності образу (персонажу, події, 
досвіду), поза межами універсальної норми;  

• soft-norm –для семіотичного хештегу, 
привнесеного із відео- та медіа-арту;  

• конструктивного пастішу  – для створення 
свідомо деформованої копії, зіставлення різних імітацій 
художньої практики минулого (пост-жанрова музика, 
живопис); 

• norm-core – цитування скандинавського чи 
японський мінімалізму, модернізму, ретро-дизайну за 
принципом «виділятися не виділяючись»;  

     антропоморфізації; 
• мета-cute – для  навернення світу дорослих 

до  світу дитячої невинності та простоти за допомогою 
плоского  («чистого»)  дизайну .  

Означені стратегії  дають можливість реалізувати   
прагнення  юного перформера побудувати  або підлаштувати 
таку ситуацію-пастку,  у якій би «заговорила» сама дійсність. 
Тобто дії учнів мають бути спрямовані на пошук ігрового 
ходу, за яким порушується впізнавана круговерть 
світопорядку і з'являється простір вільного крокування. 

Отож, йдеться про організацію в арткласі середовища 
селф-коучингу  підлітків, що  передбачає реалізацію таких  
педагогічних умов: 

• створення співбуттєвого розвивального 
художньо-творчого середовища; 
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• упровадження у навчальний процес цілісної
методичної системи цифровізації мистецької  освіти; 

• організації   перфомативної  діяльності  
сучасного підлітка як «цифрового аборигена»; 

• формування в учня здатності допитуваності,
тобто 

- уміння розрізняти дискретне осмислення речей і їх
безперервне творення; 

- готовність до особистої мислительної трансформації
в результаті 

перформації – зміщення смислових акцентів у 
сприйнятті об’єкта аж до виникнення нових відчуттів [ 1 ]. 

Список використаних джерел: 
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Тернопіль : ТНПУ, 2020. 228 с. 
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ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ ТА ПРЕДМЕТНО-МОВНЕ 
ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ (на прикладі Другої 

 світової війни) 

Проблема примусової праці та Голокосту у Третьому 
рейху є одними з найскладніших питань часів Другої світової 
війни. Дослідження цих питань в історико-антропологічному 
та гуманітарному вимірі дає можливість вписати особистий 
досвід тих, хто пережив тягар примусової праці та 
переслідувань, до загальної картини про злочини керівництва 
нацистської Німеччини. Традиційні методи історичного 
дослідження у комбінації з методом усної історії, 
міждисциплінарного підходу та цифровою гуманітарною 
наукою дозволяють реалізувати таке дослідження на практиці 
та значно розширити коло історичних джерел, дослідників та 
аудиторію слухачів. 

Наративно-біографічне інтерв’ю стало одним з 
найважливіших методів дослідження проблеми нацистського 
примусової праці та Голокосту. Нині існує безліч 
усноісторичних колекцій, які використовуються для наукових 
та освітніх цілей. Прикладом такої освітньо-наукової та 
освітньо-дослідної роботи є онлайн-платформа для вивчення 
історії в школах «Червона точка пам’яті», яку запустив 
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Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр». Цей ресурс 
націлений на збереження, вивчення та дослідження історії 
періоду Другої світової війни, а також покликаний 
запровадити нові інтерактивні методи викладання предмета у 
навчальних закладах. На платформі розміщено методичні 
матеріали, основою яких є дослідницька робота з 
першоджерелами. За задумом розробників,  школярі разом із 
вчителями документують локальну, регіональну історію та 
мікроісторію часів Другої світової війни та Голокосту, 
використовуючи власні смартфони. Записи спогадів 
очевидців, оцифровані музейні експонати й артефакти з 
домашніх архівів, інформація про жертв Голокосту додаються 
на платформу та стають червоними точками на карті, які 
складаються у спільну єдину історію. Робота з платформою 
забезпечує переживання досвіду історичних подій завдяки 
зануренню в історію сім’ї та, як наслідок, емпатії, як 
відчували події тих часів близькі та родичі учня [1]. 

Прикладом міжнародної культурно-освітньої співпраці є 
онлайн-платформа «Навчання на основі інтерв’ю» фонду 
«Пам’ять, відповідальність і майбутнє» (нім. “Erinnerung, 
Verantwortung und Zukunft” (EVZ)) Федеративної Республіки 
Німеччина в Україні. Свого часу фонд було засновано для 
організації виплати компенсацій колишнім підневільним 
робітникам та особам, які постраждали від націонал-
соціалізму [2]. По завершенню здійснення виплат Фонд 
продовжив і розширив свою діяльність. Сьогодні він сприяє 
реалізації міжнародних проєктів, спрямованих на підсилення 
партнерської взаємодії й співпраці між Німеччиною та 
країнами, які постраждали від наслідків націонал-соціалізму.  

За сприяння EVZ було створено онлайн-архів інтерв’ю 
«Примусова праця 1939-1945». Він містить близько 600 аудіо- 
та відеоінтерв’ю з колишніми працівницями та працівниками 
з 26 країн, які змушені були працювати на націонал-

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2021/09/20/Metod.putiv.Memorial.tsentr-Babyn.Yar20.09.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2021/09/20/Metod.putiv.Memorial.tsentr-Babyn.Yar20.09.pdf
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соціалістичну Німеччину. Інтерв’ю супроводжуються 
транскриптами, перекладами (англійською, німецькою, 
російською та чеською мовами), фотографіями та короткими 
біографіями. Застосовуючи усноісторичні дослідження, 
укладачі розробили також онлайн-платформу, яка дозволяє 
використовувати на заняттях з історії архівні ресурси. До 
25-хвилинних біографічних фільмів розроблено завдання та
дібрано супровідні матеріали. Крім того, на платформі
розміщено фільм, який розкриває історичний контекст
нацистської примусової праці, інформаційні тексти, методичні
розробки, а також хронологічну таблицю та словник із
зазначеної теми [3].

Оскільки архівні та навчальні матеріали доступні 
декількома мовами, платформа відкриває широкі можливості 
під час вивчення історії застосовувати  методику предметно-
мовної інтеграції навчання – CLIL (англ. Content and Language 
Integrated Learning), яка передбачає вивчення іноземною 
мовою всіх або декількох предметів шкільної програми. 
Методика предметно-мовного інтегрування значно підвищує 
мотивацію учнів до вивчення іноземних мов та, в нашому 
випадку, історії. 

Таким чином, онлайн-платформи відкривають нові 
можливості для поглибленого пізнання і збереження 
історичної пам’яті про трагедію, яку принесла нашому 
народу Друга світова війна; встановлення цивілізованого 
діалогу між європейськими країнами, які були 
непримиренними ворогами під час війни; проговорення травм 
минулого та пошуку нових ефективних форматів навчання. 
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BC-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD 
%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B7%D0%B0% 
D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0 
%B8%D1%81%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0% 
B4-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0% 
B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%
D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF% 
D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/
a-5859011 

3. Принудительный труд 1939-1945». Воспоминания и 
история. Режим доступу: https://www.zwangsarbeit-archiv.de/ru/ 
index.html 
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ВИВЧЕННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ ЕКСПОНЕНТИ 

Мотивоване залучення студентів до вивчення вищої 
математики, розв’язання пізнавальних задач, побудованих на 
життєве важливому матеріалі, зумовлює підготовку до вирішення 
проблемних ситуацій, які можуть з’явитись у майбутньому 
професійному та особистому житті з його новими якостями. За 
допомогою математичних моделей можливо проілюструвати і 
дати відповідь на такі повсякденні питання: 

• Що це таке?
• Навіщо воно потрібне?
• Коли воно існує і чи єдине воно?
• Як його позначити, знайти, обчислити, виміряти?
• Які воно має властивості?
• Які з його властивостей є найважливішими?
• Чи можна іншим (не гіршим) шляхом дістати не

гірший результат? 

Під час вивчення теми «Границі і неперервність 
функцій» важливо розглянути задачу про неперервне 
нарахування відсотків, розв’язання якої приводить до числа е. 
Це число використовується для розв’язання багатьох задач 
статистики та фінансової математики. 

Задача. Початковий внесок у банк склав 0Q  грош. од. 
Банк виплачує щорічно р%  річних. Потрібно знайти розмір 
внеску tQ  через t  років. 
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При використанні простих відсотків розмір внеску 
щорічно буде збільшуватись на одну й ту ж саму величину 

0100
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, тобто  
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 +=
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На практиці частіше застосовуються складні відсотки. В 
цьому випадку розмір внеску щорічно буде збільшуватись в 

одну й ту ж саму кількість 
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Якщо нараховувати відсотки за внесками не один раз у 
рік, а n разів, тоді при тому ж самому щорічному прирості р%, 

відсоток нарахування за 
n
1

 частину року становитиме 
n
p

%, а 

розмір внеску за t років при nt нарахуваннях становитиме: 
tnnt

t n
pQ

n
pQQ 
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 +=
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1 00 . 

 Нехай відсотки за внеском нараховуються кожне 
півріччя ( 2=n ), щоквартально ( 4=n ), щомісячно 
( 12=n ), кожний день ( 365=n ), кожну годину 
( 8760=n ), неперервно ( ∞→n ).  
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За допомогою програмного засобу, наприклад, MathСad, 
студенти приходять до висновку, що при ∞→n  величина 

n

n
x






 +1  прямує до деякого значення, що дорівнює )exp(x  

або xe , а при 1=x  отримуємо число е, 71828,2≈e : 

            

 
 

Тому у разі неперервного нарахування відсотків розмір 
внеску за t років становитиме: 
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1001lim
100

1lim 00 , тобто  

100
0

pt

t eQQ = .         
Остання формула виражає показниковий 

(експоненціальний) закон зростання (при 0>p ) або спадання 
(при 0<p ). Вона може бути використана при неперервному 
нарахуванні відсотків. 

Після розв’язання цієї задачі студентам стає зрозуміло, 

навіщо потрібна границя числової послідовності 
n

n
x






 +1 , яку 
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називають експонентою числа x і позначають 
xe  або 

)exp(x , тобто 
n

n

x

n
xe 





 +=

∞→
1lim . Зокрема 

n

n n
e 






 +=
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11lim . 

Сильнішим студентам можна поставити проблемне 
завдання: переконатися, чи існує ця границя і довести, що 

функція 
x

x
y 






 +=

11  при ∞→x  (де х на відміну від 

натурального числа n набуває будь-які числові значення) 

також має границю, яка дорівнює числу е:  
x

x x
e 






 +=

→∞

11lim  

(друга важлива границя).  

Якщо позначити y
x
=

1
, то 0→⇔∞→ yx , а тому 

отримуємо ще один запис числа е:  ( ) y

y
ye

1

0
1lim +=

→
. 

Приклад. Результати розрахунків розмірів внесків tQ  за 

різними способами нарахування відсотків при 10000 =Q  
гр., р=5% , 20=t  років. 

 
Формула 
простих 
відсотків 

Формула складних відсотків 
Формула 

неперервного 
нарахування 

% n=1 n=2 n=4 n=12 n=365 
Розмір 
внеску, 
тис гр. 

2,0000 2,6355 2,6851 2,7015 2,7126 2,7181 2,7182 

 
Зауваження. Неперервне нарахування відсотків, 

порівняно з усіма іншими методами, є дуже ефективним при 
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аналізі складних фінансово-кредитних проблем, зокрема при 
обґрунтуванні інвестиційних  рішень. 

Питанням мотивації вивчення математичних 
дисциплін, проблемам розвитку професійного мислення 
студентів технічних та економічних спеціальностей 
присвячено велику кількість робіт автора. Наприклад, 
візуалізація екстремальних значень лінійної форми [1], моделі 
динаміки у задачах менеджменту лісового та мисливського 
господарства [2], дослідження диференційних моделей 
механічних систем [3], модель енергоспоживання через 
функції Торнквіста [4], особливості впровадження науково-
технічних досліджень у процес навчання математичних 
дисциплін [5] та багато інших. 

Мотивоване подання навчального матеріалу, 
ситуаційні вправи та використання комп’ютерних технологій 
сприяє поглибленню знань про математичні методи та 
обчислювальний експеримент у техніці й економіці, 
формуванню практичних навичок щодо побудови 
математичних моделей – моделей механічних, економічних, 
виробничих і соціальних процесів, – та їх дослідження. 
Мотивація вивчення і моделювання явищ безумовно розвиває  
та підвищує рівень математичної культури та критичного 
мислення студентів. 
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МІЖОСОБИСТІСНА КОМУНІКАЦІЯ ДІТЕЙ В 
ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

У зв’язку із впровадженням інклюзивної освіти в Україні 
з’являється потреба у налагодженні міжособистісної 
комунікації між учнями, між вчителем та дитиною з 
інвалідністю, між вчителем та батьками, для активного 
залучення дітей з інвалідністю в навчальне середовище. 
Міжособистісна комунікація це процес обміну тією чи іншою 
інформацією, який призводить до розвитку і зміни її в 
загальному інформаційному полі, яке створюється партнерами 
зі спілкування. 

Відповідно до законодавства України (закон України 
Про освіту, Державна національна програма ‒ Освіта  
(Україна ХХІ століття)) одним із важливих завдань є 
формування у дітей та молоді, особливо в дітей з особливими 
освітніми потребами ‒ уміння міжособистісного спілкування, 
що у свою чергу сприятиме їх успішній соціалізації, 
самореалізації та активній участі у житті суспільства.  
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Проблему інклюзії досліджували багато вітчизняних 
дослідників, зокрема,             Л. І. Мішик розглядає практики 
налагодження комунікації та виховання толерантності у 
міжособистісному спілкуванні. Л. М. Коврігіна у своїх 
напрацюваннях зосереджує увагу на організації інклюзивного 
навчання для дітей з особливими освітніми потребами в 
загальноосвітніх навчальних закладах. У роботах                    
О. І. Косарєвої та В. А. Сітарової   розглядається питання про 
формування толерантного інклюзивного середовища у 
дошкільних та молодших шкільних класах. Максимова К. О. 
описувала основні підходи до формування толерантності у 
дітей в інклюзивному середовищі [2,3,5]. 

Можна стверджувати, що багато науковців досліджували 
питання формування толерантності у міжособистісному 
спілкуванні, і разом з тим, роль батьків у формуванні 
толерантного ставлення до дітей з інвалідністю розкрито не 
достатньо.    

Існує декілька підходів до визначення поняття «інклюзивне 
навчання». Зокрема, за постановою Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у 
загальноосвітніх навчальних закладах» ‒ інклюзивна освіта 
спрямовується на реалізацію права дітей з особливими освітніми 
потребами на освіту за місцем проживання, сприяння їх 
соціалізації та інтеграції в суспільство,  залучення батьків до 
участі у навчально-виховному процесі, таким чином 
покращується їх психоемоційний стан і загальний психологічний 
мікроклімат у навчальному середовищі [4].  

Національна Асамблея людей з інвалідністю України 
виокремлює такі аспекти інклюзивного навчання:  

- ґрунтується на правах людини і принципах рівності; 
- спрямоване на всіх дітей і дорослих, особливо тих, 

хто є виключеним з загальної системи навчання;  
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- це процес усунення бар’єрів в системі освіти та 
системі підтримки [1].  

Міжособистісне спілкування для дітей є важливим  
фактором розумового та емоційного розвитку. С. Михальська 
наголошує: «Спілкування з однолітками – це необхідна умова 
гармонійного психічного розвитку дитини, що відіграє 
важливу роль у житті дитини. Воно є умовою формування 
громадських якостей особистості дитини, проявом і початком 
розвитку колективних взаємин дітей. Проблема формування в 
дитини дружніх взаємовідносин з оточуючими дітьми, 
взаємоповаги, взаємодопомоги актуальна сьогодні, особливо 
коли йдеться про взаємодію з дітьми з особливими освітніми 
потребами» [3, с. 118].  

Отже, щоб визначити особливості міжособистісних 
стосунків учнів в інклюзивному середовищі, було проведене 
емпіричне дослідження на базі двох закладів: Опорного 
закладу "Теплицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 
Теплицької районної ради Вінницької області" та КНЗ 
«Кмитівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» 
Житомирської обласної ради.  

Аналізуючи теоретичні дослідження ми виокремили 
параметри, на основі яких оцінили міжособистісну 
комунікацію учнів у класі, в якому навчаються учні з  
інвалідністю, зокрема:  

- сприймання учня з інвалідністю в колективі; 
- ставлення дитини з інвалідністю до думки колективу, 

критики, зауважень; 
- стиль відносин учня з інвалідністю з однолітками; 
- чи користується дитина з інвалідністю авторитетом в 

класі; 
- як проводить дитина з інвалідністю час на перерві; 
- із ким найчастіше  у дитини з інвалідністю бувають 

конфлікти;   
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- яку роль дитина з інвалідністю обирає для себе під час 
ігор з однокласниками. 

За отриманими результатами, можемо сказати, що у 
загальноосвітній школі мав місце доброзичливий стиль 
спілкування, оскільки за весь період спостереження дитина з 
інвалідністю не вступала в конфлікт з однолітками та 
вчителями. Дитина із інвалідністю часто брала на себе роль 
ініціатора та активного учасника колективних ігор, 
користувалась популярністю серед однокласників і на перерві 
жодного разу не залишалась сама, проводила час зі своїми 
друзями. 

Натомість у спеціальній школі-інтернат спостерігались 
зовсім інші результати міжособистісної комунікації, 
наприклад: у одного з учнів проявлявся агресивний стиль 
взаємодії, і за час спостереження хлопець мав три суперечки з 
однокласником та був ініціатором одної бійки. Ще один 
хлопчик мав відособлений стиль комунікації, ні з ким не 
спілкувався, крім вчителів на уроках. 

Відносно параметру про проведення вільного часу на 
перерві, можемо зазначити, що цей параметр більше залежить 
від настрою дітей. Оскільки на одній перерві вони можуть 
грати у спільні ігри усім класом, а на наступній перерві 
з’являється бажання побути на самоті.  

Також варто звернути увагу, що під час нашого 
дослідження у школі-інтернат трапився  випадок неприйняття 
одного з учнів класу. За партою цей учень сидів сам, 
однокласники з ним не спілкувалися та уникали його. Також 
спостерігався з боку однокласників факт глузувань над 
дитиною з інвалідністю, після чого вона категорично 
відмовилась проводити час з однолітками на перерві.       

Отже, можна сказати, що у спеціальній школі-інтернат 
не налагоджена комунікація між дітьми, тому ми вважаємо, 
що потрібно провести додаткові заходи для створення та 
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розвитку міжособистісної комунікації серед учнів даного 
закладу.  

Щоб визначити вплив батьків на формування 
толерантного ставлення до дітей з інвалідністю, ми провели 
онлайн опитування. Вибірка складала 170 респондентів, з них 
49 респондентів ‒ батьки, діти яких не мають порушень та 
навчаються у загальноосвітніх та приватних навчальних 
закладах.  

У результаті дослідження виявилося, що 70% батьків 
вважають доцільним спільне навчання в одному класі дітей з 
типовим рівнем розвитку і з особливостями психофізичного 
розвитку, але при умові, що психофізичне порушення не 
становить загрози іншим дітям.  

Ми запитали думку батьків про те, де краще навчатись 
дітям з інвалідністю і отримали такі результати: 57% 
вважають, що дітям буде краще навчатись у звичайній 
загальноосвітній школі, оскільки це стане підготовкою їх до 
самостійного життя, буде сприяти успішній соціалізації та 
навичкам співпраці в колективі. Також у відповідях 
респондентів було твердження, що «було б добре бачити один 
одного, але навчатись в різних класах». Натомість 30% 
респондентів впевнені, що дітям буде краще у спеціалізованих 
закладах, коментуючи це тим, що для таких дітей необхідний 
індивідуальний підхід і зараз школа ще не готова забезпечити 
їх всім необхідним (в т. ч. і немає спеціально підготовлених 
педагогів).  «Діти повинні навчатись там, де їм буде 
комфортно» ‒ такої думки дотримуються 13% респондентів. 
Таким чином, можемо зазначити, що думки батьків 
розділились, але всі їх обґрунтування спирались перш за все 
на комфортність дітей у навчанні. 

Щодо питання, яке стосується потреби у проведенні 
бесід з дітьми на рахунок толерантного ставлення до дітей з 
інвалідністю. Варто відзначити, що 70% батьків вважають за 
необхідне проводити такі бесіди, тому вони  розповідають 
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дітям про інклюзію та толерантне ставлення до людей з 
інвалідністю. Натомість 30% батьків не впевнені у 
актуальності та важливості бесід на дану тему. Також варто 
звернути увагу, що переважна більшість респондентів (63%) 
вважають, що впровадження інклюзивної освіти позитивно 
вплине на дітей та сприятиме набуттю їх життєвих навичок.  

Отже, комунікація між дітьми в інклюзивному 
середовищі беззаперечно залежить від ставлення батьків, адже 
коли батьки проводять бесіди з дітьми, розказують як 
потрібно себе вести і чого не потрібно боятись таких дітей, а 
навпаки дружити  і допомагати їм і показують все на своєму 
прикладі, то діти ведуть себе відповідно і таким чином 
формується толерантне суспільство.                     

Тому, включення дітей з інвалідністю в освітній процес 
сприяє налагодженню дружніх відносин між учнями 
інклюзивного класу, розкриває потенціал дітей та 
вдосконалює комунікативні навички. Співпраця учнів та 
активна взаємодія формує ефективну міжособистісну 
комунікацію, яка в подальшому впливає на соціальний 
розвиток дітей. Соціальний педагог, шкільний психолог, 
класний керівник, профільні вчителі – всі ці спеціалісти 
повинні бути у взаємодії і спільними зусиллями активно 
впроваджувати інклюзивну освіту та сприяти формуванню 
умінь налагоджувати суспільні стосунки і неформальні 
емоційно-особистісні стосунки з однолітками. Адже кожен з 
них бачить реакцію учня на різні ситуації та його взаємодію з 
класом в цілому. Тож, однією з умов, яка забезпечує 
ефективність інклюзивної освіти, є формування 
міжособистісних стосунків дітей в інклюзивному середовищі. 

 
Список використаних джерел: 

 
1. Національна асамблея людей з інвалідністю України. 

Що таке інклюзивне навчання? [Електронний ресурс] / 



 
  
 

                                                                                                                 
                                                                                               Матеріали XXI-ої Міжнародної науково-практичної конференції 

                                                                                                          (07 червня 2022 року, у м. Дебрецен (Угорщина), дистанційно) 
 

 
   393 

Національна асамблея людей з інвалідністю України. – 2018. – 
Режим доступу до ресурсу: https://education-inclusive.com/network/.  

2. Коврігіна Л. М. Організація інклюзивного навчання для 
дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх 
навчальних закладах / Л. М. Коврігіна. – 2017. 

3. Мішик Л. І. Інклюзивна освіта як умова соціалізації 
дітей-інвалідів у процесі навчання / Л. І. Мішик. // УДК 
37.301. – 2012. 

4. Постанова КМУ Про затвердження Порядку 
організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх 
навчальних закладах [Електронний ресурс] // Документ 872-
2011-п, чинний, поточна редакція – Редакція від 16.08.2017, 
підстава –  588 – 2017-п – Режим доступу до ресурсу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF#Text  

5. Михальська С. Готовність дітей дошкільного віку до 
взаємодії з дітьми з особливими освітніми потребами. 
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць 
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2009. 
№ 15. с. 118–135. 

https://education-inclusive.com/network/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF#Text


Матеріали XXI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
       (07 червня 2022 року, у м. Дебрецен (Угорщина), дистанційно)  

394 

Кузнецова Г.П. 
доцент кафедри української мови, 

     літератури та методики навчання, 
Глухівський національний  педагогічний університет 

імені Олександра Довженка 
м. Глухів, Україна 

ПРОБЛЕМНІ ВЕКТОРИ НАВЧАННЯ ФОНЕТИКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І 

ЛІТЕРАТУРИ 

Загальновідомо, що мова – це складна й водночас 
логічно впорядкована система, закони якої має усвідомити 
кожний, хто опановує її. Аналіз лінгвістичних (Бас-Кононенко 
О., Бондар О., Гнатюк Л., Грищенко А., Жовтобрюх М., 
Дорошенко С., Кочерган М., Лобода В., Плющ М., 
Сербенська О., Тоцька Н., Ющук І. та ін.), лінгводидактичних 
(Бакум З., Голуб Н., Горошкіна О., Грона Н., Донченко Т., 
Караман О., Караман С., Медушевський А., Остапенко Н., 
Рускуліс Л., Хом’як І. та ін.) джерел засвідчує, що знання з 
фонетики є основним підмурівком оволодіння як сучасної 
української літературної мови, так і методики її навчання. 
Вправне володіння майбутніми вчителями-словесниками 
фонетичною компетентністю ґрунтується на опануванні 
фонетичних законів, «законів писемної мови, особливостей 
усного мовлення, законів орфоепії – норм літературної вимови, 
зокрема, правильної вимови звуків та їх сполучень у мовному 
потоці, тобто у словах, фразах, для усвідомлення виражальних 
можливостей інтонації, а також її компонентів: мелодики, 
наголосу, пауз, тембру, темпу, ритму мовлення» [1, C.7]. Ідеться 
про тісний взаємозв’язок фонетики як із фонологічним 
мовним рівнем, так і з акцентуаційним, орфоепічним, 
графічним, просодичним, орфографічним мовними 
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підрівнями, виокремлення яких у структурі мови є 
дискутивним. 

Варто зазначити, що на фонетичній основі вивчаються й 
інші мовні рівні – морфологічний (чергування звуків у складі 
морфем, вираження граматичного значення лексем, семем), 
лексико-семантичний (звуки є будівельним матеріалом для 
утворення слів, засобом вираження семантичного значення), 
синтаксичний (звукове фоностилістичне та фоносемантичне 
оформлення всіх типів речень; логічний, фразовий наголоси 
визначаються в реченні і набувають статусу синтаксичних 
інтонем; ритмічне членування речення забезпечують паузи; 
цілісність фонетичного слова у реченні створює наголос як 
надсегментна одиниця фонетики; створення звукових образів, 
конотацій, алітерацій, асонансів тощо – функція звуків); 
підрівні – словотвірний (співвіднесеність звукових одиниць 
мови із морфемою), фразеологічний («слова-компоненти 
фразеологізмів, втрачаючи буквальну семантику, позначаючи 
інші культурні коди – духовний, моральний, поведінковий, 
здебільшого зберігають наголос на тому самому сегменті, що 
й слова вільних сполук» [2, C.213]. 

Означене сьогодні обґрунтовується в наукових розвідках 
різного ґатунку: мовознавчих, лінгводидактичних; 
обстоюється думка про те, що мовні засоби мають вивчатися в 
строго визначеній послідовності, оскільки це основа 
усвідомленого оволодіння мови. Поділяємо думку І. Ющука, 
який зазначає, що «основний компонент мови, структуру й 
логіку якого діти повинні засвоїти в 5-му класі, – це фонетика 
й пов’язаний з нею правопис (орфографія). Але, щоб у 
подальшому свідомо сприймати й розуміти мовні явища, учні 
перед тим мають дістати цілісне уявлення про структуру 
мови» [3, С. 2].  

Однак ґрунтовних лінгвометодичних праць навчання 
фонетики на мовноміжрівневій основі з додержанням її 
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ієрархічної будови обмаль. Це одна, на нашу думку, із причин 
того, що в шкільних підручниках простежуємо певну 
хаотичність у вивченні мови з вектором на її визначені 
стрункі логічні ланки, про що свідчить схема опанування 
української мови в тому ж 5-му класі. Так, до впровадження 
ідей Нової української школи (НУШ) мова вивчалася 
здебільшого за такою структурою: ««текст – словосполучення 
– члени речення – фонетика (орфографія) – лексика – будова 
слова – фонетика і правопис». За модельними навчальними 
програмами НУШ з української мови для 5-6 класів 
пропонується навчання мови вибудувати за такими моделями: 
1) «лексикологія – фразеологія – фонетика (графіка, орфоепія, 
орфографія) – синтаксис – текст» (автори програми Голуб Н., 
Горошкіна О.); 2) «текст – речення – слово – лексикологія – 
будова слова (орфографія) – фонетика (графіка, орфоепія, 
орфографія) – словосполучення – речення» (автори програми 
Заболотний О., Заболотний В., Лавринюк В., Пліванчук К., 
Попова Т.). Як бачимо, послідовність опанування ієрархічної 
структури мовних одиниць порушується. Означена проблема 
простежується і у вивченні сучасної української літературної 
мови, методики навчання мови у вищих педагогічних закладах 
освіти. 

Ми поділяємо думку І. Ющука щодо векторів пізнання й 
усвідомленого опанування мови, зокрема у 5 класі, за схемою 
«текст – речення – словосполучення – члени речення – слово 
(лексика) – морфеми (будова слова) – фонетика (і правопис)» 
[3, C. 2]. Справді, логічним видається спочатку вивчати 
відомості про текст, оскільки уміння продукувати довершені 
тексти різних стилів, підстилів, жанрів – основна мета 
оволодіння знаковою системою мови, її виражальними 
особливостями. Текст як зв’язне висловлювання складається з 
речень, отож доцільно далі опанувати відомості про нього. 
Речення вибудовується зі словосполучень як системи 
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граматичного поєднання двох і більше повнозначних слів, що 
перебувають у сурядних чи підрядних зв’язках, де простежується 
інтонаційно-ритмічна залежність. Усвідомивши сутність 
словосполучень, можна вивчати лексикологію (слово як мовна 
одиниця (лексема), слово як одиниця мовлення (семема), слово як 
член речення). Учитель-словесник ознайомлює здобувачів освіти 
з фоновими словами, словами-символами, з’ясовує 
комунікативну та семантичну цінність лексики з опертям на 
правильність вимови звуків, звукосполучень, наголошування, 
смислорозрізнювальні функції звуків (з позицій лінгвістики – 
фонем), інтонаційну виразність, частотність використання 
лексики в текстах різних стилів, і особливо в жанрах, де можна 
простежити акцентно-ритмічну структуру слова, що виконує 
об’єднувальну функцію й утворює фонетичне слово як органічну 
єдність смислу і звучання. 

Далі робота з лексикою спрямовується на вивчення 
будови слова, що дає змогу з фонетичного напряму 
простежити особливості чергувань голосних і приголосних 
звуків у морфемах. Нарешті можна опановувати фонетику, 
адже підґрунтя для цього сформовано: учитель-словесник 
керується тим, що в основі усного і писемного мовлення 
конститутивну роль відіграє слово, яке має звукову будову: 
упорядковану за смислом послідовність приголосних і 
голосних звуків із певним артикуляційно-акустичним зв’язком 
та коартикуляцією (взаємовпливом), силабічними 
характеристиками та акцентно-ритмічною структурою.  

Відтак, опанування мови за вектором «від тексту до 
фонеми» відображає її ієрархічну організацію та сутність як 
основного засобу мислення і спілкування.  
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СПЕЦИФІКА ЗМАЛЮВАННЯ ПСИХОЛОГІЇ 
ЛЮДИНИ У МЕЖОВІЙ СИТУАЦІЇ У НОВЕЛІ 

МАРІЇ МАТІОС «ПРОЩАЙ МЕНЕ» 

Колоніальна залежність – тема, артикульована в 
українській літературі ще із доби середньовіччя. Твори 
письменників-полемістів стали на захист українського 
православ’я у ХVІ-ХVІІ століттях. Нова українська література 
І половини ХІХ століття запротестувала залежний статус 
нашої землі через доробок І. Котляревського, Т. Шевченка та 
ін. Страждання підневільного народу змалювали у своїй 
творчості й митці другої половини ХІХ століття (І. Нечуй-
Левицький, П. Мирний, І. Франко та ін.). Проблема пошуку 
свободи людини у колоніальному світі оприявлена в художніх 
здобутках митців к. ХІХ – поч. ХХ століття (Леся Українка, В. 
Винниченко, М. Коцюбинський), Розстріляного Відродження 
(М. Хвильовий, М. Куліш, М. Зеров та ін..), епохи 
шістдесятників (В. Симоненко, Л. Костенко, В. Стус та ін..), 
70-90-х років ХХ століття (В. Земляк, Вал. Шевчук та ін.).
Актуальності ця тема не втратила і в к. ХХ – на поч. ХХІ
століття (М. Матіос, В. Даниленко, О. Забужко, А. Кокотюха,
В. Шкляр та ін.).

Історія минулого і теперішнього буття України змушує 
національну літературу повсякчас говорити про біль 
колонізованої людини, про непростий шлях нації, яка будує 
своє вільне життя. Психологію українця, що намагається 
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виборсатися із пастки неволі, майстерно змалювала у збірці 
новел «Нація» сучасна українська письменниця М. Матіос. Ця 
книга змальовує буття Буковини після Другої світової війни, 
коли ці землі України окупувала радянська влада. Через долі 
пересічних українців авторка розкриває трагедію краю, 
мешканців якого позбавляли права на вільне існування на 
власній землі, і, врешті, відбирали можливість життя на ній. 
Кожна історія збірки – це складна палітра переживань простої 
людини, у якої відбирають право жити у своїй державі.  

«Нація» М. Матіос, як і інші книги авторки, отримала 
гідну оцінку літературознавчої науки (розвідки Р. Харчук [1], 
С. Жили [2], М. Сущенка [3], Я. Голобородька [4], 
Г. Павлишина [5], М. Якубовської [6] та ін.).  

Наша ж мета – на прикладі новели М. Матіос «Прощай 
мене…» простежити психологію людини, котра, опираючись 
колоніальній залежності, опинилася у безвиході, у межовій 
ситуації – між життям і смертю. 

У новелі «Прощай мене» розповідається про трагедію 
молодих людей, які очікують на первістка. Герої розуміють, 
що тішитися родинними буднями їм не судилося, адже вони – 
вороги радянської влади. Чоловік перебуває в УПА, на нього 
полюють. Жінка при надії має після народження дитини 
повідомити владі  хто батько і правда стане смертельним 
вироком як для неї, так і для нащадка.  

Твір М. Матіос побудований на діалозі закоханих у, 
ймовірно, останнє їхнє побачення, останню ніч. Розмові героїв 
передує авторське резюме-обрамлення: «Безконечне 
мовчання...» [7, C. 81]. А далі – одинадцять коротких розмов, 
через які розкривається психологія молодих людей, які віддані 
один одному, які безмежно і взаємно закохані. Чоловік 
турбується про свою кохану. Він дбає, аби їй було тепло, аби 
виспалася. Йому болить, що не може захистити свою Марію й 
ще ненароджену дитину. Надія героя – тільки на 
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Всевишнього: «Не думай. Бог поможе…»[7, C. 82], – каже він 
жінці. Героїв хвилює доля їхньої майбутньої дитини, батьки 
прислухаються до сина Михайла (так вони його вже назвали) 
у лоні матері. Авторка детально передає розмову молодих 
людей, які вперше пізнають досвід батьківства. Чоловік 
захоплено реагує на поведінку дитини: «Чую! Чую! Чого він 
так б’ється?!... Він так і вдень б’ється?» [7, C. 82]. 
Майбутній батько понад усе хоче захистити свою родину: 
«Якби я знав, де він, наш Бог, я би поколінькував просити за 
тебе…» [7, C. 82]. Аби порятувати дружину  й нащадка, 
чоловік пропонує не зізнаватися, хто батько. Для Марії ж 
збрехати – це зрада, вона не готова відмовитися від коханого 
заради порятунку себе й дитини. Водночас героїня мислить не 
тільки як кохана, але і як мати. Марія переповідає чоловікові 
історії односельців, яких депортували або вбили за опір новій 
владі. Вона понад усе мріє, щоб дитина народилася і не 
поневірялася у чужій землі: «Лиш би не застрілили до того, 
як вчиню дитину… Й аби не вивезли черевату…» [7, C. 83]. 
Поведінка героїв новели засвідчує, що в умовах несвободи, в 
яких опинилась батьківщина, вони кохають один одного. 
Любов стає для них стимулом боротьби за волю країни.  

Скупі репліки діалогу закоханих засвідчують, що вони – 
безстрашні українці, котрі готові віддати життя за свободу 
своєї землі. І чоловік, і його кохана усвідомлюють 
невідворотність своєї смерті, бо з тими, хто став на захист волі 
України, емгебісти по-іншому не чинять. Чоловік несхитний у 
своїй боротьбі із зайдами. Воля для героя – понад усе. Коханій 
він зауважує, що свобода  «у Господніх руках і в твоєму 
череві» [7, C. 83]. Однак для  себе повстанець вирішив одне: 
«Я не здамся…» [7, C. 83]. Герой не хоче вірити, що із вагітною 
дружиною вороги можуть вчинити зле. «Не думай про лихе. – 
Застерігає і підбадьорює він свою кохану. – Думай добре… Ми 
завтра можемо прокинутися в іншій державі…» [7, C. 83]. 



Матеріали XXI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
       (07 червня 2022 року, у м. Дебрецен (Угорщина), дистанційно)  

402 

Романтичні мрії чоловіка розвіює дружина, адже правда – 
інша: «У мене кров застигла. Я вже відтепер мертва, як 
надумаю, що нас чекає…» [7, C. 85]. Їх чекає смерть, тому 
жінка просить у коханого прощення, сповідається перед 
розставанням, як перед смертю. Трагедія цієї сповіді ще й у 
тому, що вона просить прощення й від імені ненародженої 
дитини.  

Відтак, герої новели – вірні своїй землі люди. Вони 
готові поплатитися родинним щастям, своїм життям і життям 
дитини заради волі батьківщини. Межова ситуація, у яку 
потрапили молоді люди, засвідчує, що їхньою поведінкою 
рухають не інстинкти самозбереження, а ідея, мрія бачити 
свою землю вільною.  

Отже, новела М. Матіос «Прощай мене» змальовує 
нетипову поведінку людини у кризовій ситуації. Змістом 
твору авторка переконує читача, що українці – нація, яка 
понад усе цінує свободу і готова за неї віддати найцінніше – 
життя. Такий ідейний посил прочитується у всіх творах збірки 
«Нація» М. Матіос, що засвідчує перспективність досліджень 
творів авторки у контексті зазначеної проблеми.  
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  ВПЛИВ МЕДІА НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН 
СУСПІЛЬСТВА У НАПРУЖЕНИЙ ЧАС В КРАЇНІ 

У світі інновацій, мабуть, немає вже таких людей, які б 
не знали термін «мас-медіа». Основний засіб поширення будь-
якої інформації в руках майстра може стати ліками від страхів 
та переживань у складні часи, чи, навпаки, ускладнити 
ситуацію.   

Мас-медіа мають велику владу, що впливає не лише на 
думку та цінності людей, а й на їх психологічний стан. Засоби 
масової інформації можна визнати основним способом 
маніпулювання психологією суспільства. У напружений час в 
країні всі, без виключень, чекають наступних новин. 
Дивлячись на те, як ця процедура проходить зараз, то можна 
виокремити декілька засобів маніпуляції: використання 
страхів та звернення до почуття провини. Річ у тім, що в 
такому разі не можна сказати стовідсотково, що це погано, 
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адже все залежить від цілей, які переслідують, наприклад, 
політики. Іноді бувають випадки, коли до певної інформації 
людей варто підготувати, аби не було паніки та наслідків від 
цього. Психологи кажуть, що іноді такий вид маніпуляції 
скоріше принесе користь, ніж шкоду, бо психіка людей буде 
поступово підготовлена до певних новин. 

З іншого боку, політична пропаганда чи реклама. Якщо 
звернути увагу на політичний аспект цього питання, то 
завдяки таким невимушеним методам велика кількість людей 
почне сприймати ту ідеологію, яка несе користь лише одній 
стороні і точно не тій, в якій знаходиться звичайний народ. 
Того ж самого стосується і реклами. Рекламодавець, частіше, 
переслідує лише власні цілі, тим самим може приховувати 
всю правду про свій продукт. Велика кількість сучасних ЗМІ 
більше зацікавлені у власній вигоді, ніж у чистій совісті перед 
звичайними людьми. Всі ці аспекти негативно впливають на 
психологічний стан суспільства, адже люди втрачають довіру, 
їх може переслідувати тривожність, чи параноїдальні думки, 
що може призвести до депресії. Але за даними досліджень 
було виявлено, що більш молоде покоління ставиться не так 
емоційно до засобів масової інформації, як старше. Чому так? 

Люди вже звикли до того, що основні новини вони 
отримують не від друзів, чи знайомих, а саме через засоби 
масової інформації. Особливо старше покоління, яке звикло 
довіряти всьому, що говорять у телевізорі, радіо чи пишуть у 
газетах, натомість, молодші люди почали ставитися до цього 
більш скептично. Важко визначити хто справді має рацію в 
таких ситуаціях, але можливо.  

Для наших бабусь і дідусів скептицизм молоді важко 
зрозуміти, адже вони виросли за часів СРСР, коли їм нічого не 
залишалося крім того, як вірити тому, що поширює влада. 
Політика того часу була досить обмежувальна у свободі слова, 
думок та поглядів, тому засоби масової інформації могли 
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перекручувати реалії життя так, щоб це було вигідно партії, 
чиї ідеї вони популяризували. Саме тому, навіть зараз, старше 
покоління до сих пір може вірити тому, що несуть медіа у 
світ. Можливо, у ті часи діяв принцип: «менше знаєш – 
міцніше спиш». Викривлена реальність для деяких вважалася 
казкою, проте розчарування таких людей наздоганяло раніше 
за інших. Знімаючи рожеві окуляри, пристосуватися до реалій 
важко, тому такий метод показу інформації слід назвати 
ведмежою послугою, коли уявне щастя приносило більше 
шкоди ніж користі. Такі люди швидше піддаються паніці, 
втрачають розум та у такому мареві роблять все, що їм 
говорять.  

На противагу цьому, молодь давно не сприймає все так 
беззастережно. Вони народилися в час свободи слова і знають 
не з чуток як виокремити правду чи брехню із останніх новин 
світу, країни, міста чи села. Як говорять: « Все пізнається в 
порівнянні». Молоде покоління дивиться як було раніше і 
робить висновки. Їх вже складно обманути підробленою 
інформацією, адже в Інтернеті можна знайти мільйон статей 
на потрібну тему і, читаючи їх, знайомитися з потрібною 
інформацією з різних боків. Робити висновки і всебічно 
досліджувати проблему самотужки – це головна особливість 
молоді. Вони не вірять всьому, що їм говорять, вони можуть 
відкрито виражати свою думку та знаходити власні шляхи до 
вирішення проблем, які можуть різнитися від тих, що 
запропонували ЗМІ.  

Отже, медіа – це засіб маніпулювання суспільною 
думкою. Таким способом можна врятувати людей від стресу, 
чи навпаки додати більшої шкоди. При цьому, різні покоління 
інформацію сприймають по різному, що ще раз доводить факт 
того, аби зберегти власну психіку, не слід вірити всьому, що 
несуть мас-медіа, варто не піддаватися паніці та перевіряти 
все самостійно, особливо в еру повного доступу до Інтернету. 
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ПРЕДСТАВЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ В 
СУЧАСНИХ ПІДРУЧНИКАХ З МАТЕМАТИКИ 

Про нові підходи до навчання сучасних школярів в 
останні десятиріччя доволі багато пишуть у науково-
педагогічних, методичних, освітньо-популярних журналах, 
обговорюють на конференціях різного рівня, дискутують. В 
основному, всі наробки передбачають майстерність учителя та 
IT технології і дуже від цього залежать, проте від людського і 
технічного фактору ніхто не є застрахованим, а значить 
необхідні також і якісь інші основи, на яких би базувалась 
якість освіти. Наприклад, питання про те, що важливу роль у 
процесі навчання відіграє і підручник, а саме його зміст, 
наповнення, контент, розглядається значно рідше. Отже, є 
потреба висвітлити означений напрям, при чому не стільки 
питання відповідності текстів та ілюстрацій підручників 
основним психолого-педагогічним вимогам, хоча це є 
достатньо важливим, скільки більш детально зупинитись на 
майстерності представлення нового матеріалу в сучасних 
підручниках з математики. Як часто підкреслюється в 
інструктивно-методичних матеріалах для проведення 
експертизи електронних версій проєктів підручників, нова 
філософія шкільної освіти передбачає використання 
підручників нового покоління, які водночас з традиційними 
дидактичними функціями (інформативною, 
трансформаційною, мотиваційною, систематизуючою, 
інтегративною, розвиваючою, виховною, функцією 
самоконтролю і т.п.) мають виконувати іще й нові (функцію 
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розвитку самостійної пізнавальної діяльності учнів у 
інформаційному просторі, функцію розвитку ключових і 
предметних компетентностей).  

Маємо відмітити, що сучасні українські школи мають 
достатню кількість гарних підручників з математики, в яких 
продумана логіка викладу матеріалу, цікаво підібрані 
завдання, оригінальна сама структура. Є підручники, в яких 
автори при поданні нового матеріалу намагаються не просто 
одразу надати готові формули, а вводять нові поняття у 
вигляді дослідження, але при цьому, на жаль, вони зачасту не 
залишають учням можливості для самостійного пізнання. До 
того ж зовсім мало завдань пропонується для організації 
індивідуальної чи групової навчально-дослідницької і 
проєктної діяльності учнів. 

Уважаю за необхідне наголосити, що сам матеріал 
параграфу сучасних підручників має не подаватися у виді 
набору певних фактів, а навпаки, залишати моменти для 
творчості, розвивати елементи пошуку, змушувати 
замислюватись, розмірковувати, шукати, задавати питання і 
приходити до відповідей. Так, сучасний школяр має багато 
можливостей для легкого й швидкого отримання тієї чи іншої 
інформації. І хоча володіння інформацією це вже багато, але 
тільки цього недостатньо. Сьогоднішньому школяреві 
важливо вміти аналізувати, систематизувати, узагальнювати, 
порівнювати і виконувати інші прийоми розумової діяльності 
для того, щоб можна було правильно скористатись отриманою 
інформацією. Адже готових знань для сучасної людини 
замало. Інтернет тільки надає можливість отримати будь-які 
відомості, а ось уміння працювати з цією інформацією і є 
наразі основною метою, до якої має прагнути сучасний 
освітній процес. 

У зв’язку з цим важливо абсолютно по-новому 
вибудовувати текст підручників (конкретно математики), які 
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не надавали би готові істини, а підводили до їхнього 
відкриття. Звісно, можна представляти, наприклад, й 
історичний матеріал, у якому би розповідалось про те, як саме 
приходили до своїх відкриттів ті чи інші вчені, як довго це 
іноді відбувалось, що бували помилки і т.п. Але більш 
детально опишемо думки і міркування, що стосуються 
введення нового матеріалу та відпрацювання нових визначень. 

Отже, як вже відмічалось, сама робота над текстом 
параграфу має бути дослідженням, яке підготував автор 
підручника і результатом якого стали би нові знання учнів. А 
головне – уміння і навички самостійного пошуку й відкриття, 
нехай поки зрежисованого автором. Пізніше ці результати 
стануть основою дорослої дослідницької діяльності. 

Продемонструємо на конкретних прикладах. 
Якщо розглянути тему “Додавання звичайних дробів з 

однаковими знаменниками” за 6 клас, то вона не є складною 
для дітей, оскільки легко демонструється на «смачних» 
образах: торт, шоколад, яблуко і т.п. Проте цей момент вже є 
дуже важливим для організації маленьких досліджень: нехай 
учні спочатку за представленими трьома-п’ятьма (для когось 
необхідно буде виконати більше) завданнями на картинках 
знайдуть суми дробів, наприклад, 

 
Коли ж діти з радістю й легкістю за картинками 

знаходять результати сум, то далі у підручнику можна подати 
завдання: придивіться (проаналізуйте) записані приклади й за 
ними придумайте правило додавання дробів з однаковими 
знаменниками. Зазвичай учні одразу помічають те, що в сумі 
необхідно знаменник залишити без змін, а у чисельник 
написати результат додавання чисельників даних дробів. 
Після цього в тексті підручника слідує правило додавання 
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дробів з однаковими знаменникам як підсумок роботи, що 
була виконана учнями самостійно. Для закріплення правила 
слід надати можливість учням відпрацювати його на достатній 
кількості різноманітних завдань. 

Далі, знову ж на підставі образного сприйняття або 
схематичного представлення, можна запропонувати учням 
уважно подивитись на картинки, які демонструють частини 
цілого, наприклад, поділеного на , ,  частин,  з яких 
для  пофарбовані одним кольором,  з яких для 
пофарбовані одним кольором і  з  аналогічно. У тексті 
підручника пропонують записати дріб  інакше і  пояснюють, 

що дріб  те ж саме число, що й  . Аналогічно за текстом 

підручника пропонується попрацювати з дробом    і 

записати його як    і з дробом , який дорівнює . 
Виконавши кілька подібних завдань за різними картинками, 
учні разом з автором приходять до висновку: якщо чисельник 
і знаменник дробу поділити на одне і те ж число, величина 
дробу не зміниться. Тепер можна розглянути перехід за тими 
ж картинками від    до   або до   , а від   до, наприклад, 

  або , чи . Можна прийти до узагальнення (до 
основної властивості дробу) і прописати: якщо чисельник і 
знаменник дробу не тільки розділити на одне і те ж число, але 
і помножити на одне і те ж число, величина дробу при цьому 
не зміниться. Надалі відпрацювати за підібраними завданнями 
скорочення дробів. 

Закріпивши отриманий результат розв’язанням 
прикладів, можна надати  учням для виконання наступний 
ланцюжок завдань (іде поступовий перехід до додавання 
звичайних дробів з різними знаменниками): 
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Ще раз описати (проілюструвати) 

І запропонувати виконати 

Так як відпрацьовано скорочення, то виконання завдання 
не буде представляти складнощів, а, отже, можна продовжити 

А якщо 

На основі описаної послідовності виконання завдань, 
учні спроможні самостійно дійти до висновку, що для 
додавання дробів з різними знаменниками необхідно їх 
зводити до спільного.  

Знання, здобуті таким чином, залишають в учнів 
величезне задоволення і радість, стають їхніми досягненнями, 
дарують відчуття приналежності до величного.  
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ОСОБЛИВОСТІ САМОПОВАГИ ДОРОСЛИХ 
ЧОЛОВІКІВ ПРИНАЛЕЖНИХ ДО 

НЕФОРМАЛЬНОЇ СУБКУЛЬТУРНОЇ ГРУПИ 
 

Неформальні субкультури є частиною нашого 
суспільства. Впродовж багатьох десятирічь вони слугують 
альтернативою традиційній культурі, продукують нові 
культурні тенденції, задовольняють потреби креативної 
молоді. Члени цієї спільноти успішніше соціалізуються та 
сепаруються в підлітковому віці. Проте сприятливий вплив 
лояльного оточення однодумців-неформалів може 
нівелюватися, а з часом навіть перешкоджати подальшому 
розвитку своїх членів. Особа яка не полишила неформальну 
субкультуру з набуттям дорослості ризикує втратити всі 
позитивні надбання отримані від перебуванні в цій групі. 
Відданість колишнім, вже не актуальним «революційним» 
ідеям зазвичай свідчить про певну ригідність й знижені 
адаптивні властивості особи [1, 2, 3]. 

Ескапізм та дезадаптивність дорослих членів 
неформальної субкультури може впливати на їх суб’єктивну 
оцінку власної значущості. Самоповага, почуття власної 
гідності є особливо важливою для дорослих чоловіків. Тому 
що з одного боку суспільство висуває досить високі вимоги до 
здобутків і досягнень дорослого чоловіка (кар’єра, статус, 
економічно-фінансовий статус та ін), з іншого вікова криза, 
яка зазвичай характеризується досить гострим перебігом. 
Жінки також перебувають під дією аналогічних чинників, але 
суспільство до них виявляє більшу поблажливість і лояльніше 
ставлення [4, 5]. 
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З огляду на все вище вказане нами було прийняте 
рішення дослідити цю проблематику. Тож метою 
дослідження є пошук особливостей самоповаги чоловіків 
дорослого віку, які є учасниками неформальної субкультури. 

Для реалізації своєї мети нами було застосовано тест на 
самоповагу «Шкала самоповаги М. Розенберга». Згідно з цією 
шкалою діапазон від: 10-18 балів свідчить про дефіцит 
самоповаги; 18-22 –хиткий баланс між самоповагою та 
самоприниженням; 23-34 – переважання самоповаги і адекватне 
сприймання ситуації, але на тлі схильності докоряти собі по всяк 
час; 35-40 – показник норми, до якого потрібно прагнути. 

До участі в дослідженні долучилися 110 дорослих 
чоловіків, віком від 30 до 45 років. З них 55 осіб є активними 
учасниками різних неформальних субкультурних груп, а 55 
звичайні пересічні громадяни.  

Результати діагностики ми зобразили графічно (див. рис. 1 і 2). 
 

 
Рис.1. Рівні самоповаги дорослих чоловіків-неформалів 
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Як видно з малюнка у своїй більшості чоловіки-
неформали переважно поважають себе і адекватно оцінюють 
свої вчиники (40%), та не схильні до фіксації на своїх 
прорахунках й помилках. І хоча поміж них є багато відверто 
зневажаючих себе (31%), але й є значний відсоток об’єктивної 
норми самоповаги (24%). Найменша кількість поміж 
«неформалів» саме тих, хто балансує на межі поваги і зневаги 
до себе (5%).  

 
Рис.2. Порівняльна діаграма рівнів самоповаги 

досліджуваних. 
 
У пересічних чоловіків розподіл дещо інший. Переважна 

їх більшість має адекватний ситуації рівень самоповаги з 
тенденцією до надмірного самоаналізу (55%) або балансує 
між самоповагою та приниженням себе (25%) тоді, як крайові 
показники оптимальний рівень самоповаги (11%) та відерта 
зневага (9%) майже не зустрічається.  

Порівнюючи результати членів неформальної 
субкультури та пересічних чоловіків варто зауважити, що у 
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«неформалів» рівень самоповаги t-3,078 (р≤0,04) порівняно 
нижчий ніж у їх опонентів. Також варто зазначити, що рівень 
самоповаги «неформалів» зберігає майже рівний розподіл всіх 
варіантів рівнів самоповаги, за виключенням балансування на 
межі поваги до себе та приниження себе. У представників 
традиційної культури спостерігалася тенденція до проміжної і 
серединної позиції. 

Висновки. Дорослі чоловіки, які є активними членами 
неформальної субкультури мають нижчий рівень самоповаги, 
ніж їх пересічні однолітки. Особливість їх самоповаги полягає 
у чіткому емоційному прийнятті або не прийнятті себе, своїх 
чеснот і недоліків. 
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МЕДІАТИВНИЙ ДИСКУРС КОМУНІКАЦІЇ 

Поняття медіації (mediation) стало невід’ємною 
частиною навчання іноземній мові після ухвалення 
Європейською Радою системи мовних компетенцій у 2003 р. 
Дослідники розглядають медіацію як інноваційний підхід у 
теорії та практиці як вивчення іноземної мови, так і 
викладання цього предмету. 

Поняття медіації має декілька визначень у залежності від 
сфери діяльності, якої вона стосується. Зазвичай у 
повсякденному суспільному житті медіація є одним із засобів 
вирішення суперечки, в якій третя сторона допомагає двом 
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іншим сторонам спілкуватися одна з одною, визначає інтереси 
кожної сторони і сприяє досягненню консенсусу. Тобто, 
медіація виступає своєрідним діалогом між індивідом та 
різноманітними інтерактивними соціальними групами. 
Медіацію можна розуміти як процес спілкування, основною 
функцією якого є створення ситуації спілкування або його 
відновлення [3]. Процес медіації дозволяє вийти з 
комунікаційного глухого кута і направлений на створення 
нових ситуацій. Однак, слід зауважити, що медіаційний 
процес є не просто угодою, що досягається за допомогою 
мовних засобів і комунікативної взаємодії. Це набагато 
складніший процес, що включає та активізує соціальний, 
культурний та пізнавальний потенціали користувачів мови. 

Слід наголосити, що значні зрушення в розумінні та 
визначенні мовних навичок і компетенцій відбулися після 
публікації Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, 
автори яких констатують, що лінгвістичні компетенції 
активізуються у мовній діяльності, тобто в розумінні та створенні 
текстів (рецептивні дії і продуктивні), а також в інтерактивній та 
посередницькій діяльності (особливо під час перекладу). Всі ці дії 
стосуються тексту у усній, письмовій або в обох формах [6]. 

Акцентування уваги на процесах взаємодії (interaction) 
та медіації ставить нові виклики для мовної дидактики 
навчання іноземним мовам. Інтерактивний аспект передбачає 
участь щонайменше двох осіб в усному або письмовому 
обміні інформацією, в якому задіяні як продуктивна, так і 
рецептивна діяльності. Спеціалісти зазначають, що з плином 
розвитку технологій, письмова взаємодія стала широко 
розповсюдженим видом комунікативної діяльності: листи, 
текстові повідомлення, чати та блоги – найбільш характерні її 
інтерактивні форми. Саме тому необхідно розглядати 
письмову та усну взаємодію як повноцінні види мовленнєвої 
діяльності.  
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Альтернативний медіаційний спосіб, на думку фахівців, 
дає можливість комунікувати людям, які з різних причин не 
можуть безпосередньо порозумітися один з одним. У такому 
випадку суб’єкти мови не висловлюють власних поглядів і 
думок. Під час медіаційної форми спілкування 
найважливішими аспектами є переклад, передача основного 
змісту тексту з однієї мови на іншу або у межах однієї мови, 
та завдання на перефразування [6]. Хоча, дослідники 
відмічають, що термін «посередництво» досить часто хибно 
ототожнюється з перекладом з однієї мови на іншу, що не 
зовсім відповідає реаліям комунікативної спрямованості 
медіативної компетенції. Переклад є одним із аспектів 
мовного посередництва, отже останнє є більш ширшою 
формою інтеракції так як коли інформація посилається 
комунікатор чекає на відповідну реакцію та відповідь. 

Прикладом можуть слугувати наступні завдання: Proszę 
napisać streszczenie tekstu Potęga designu w pięciu lub sześciu 
zdaniach. Aby napisać streszczenie, warto zaznaczyć w tekście 
najważniejsze elementy w każdym akapicie. (підручник для 
вивчення польскої мови HURRA po polsku 2. Podręcznik 
studenta. S.96.) 

Нижче наведемо приклади медіаційних завдань у 
сучасних підручниках по вивченню іноземних мов: 

Work in pairs and discuss. How do you sound polite in your 
language? What is more important, the words or the intonation? 
(Speakout. Upper-intermediate. Students’ book. P. 14). 

Situation 1: Student A (Customer). You’ve just received 
your flight confirmation below. You entered the wrong flight date 
by mistake; you want to fly one day later. Phone customer service 
to change the booking. When you finish the call, you should know 
a) when you will fly and b) how much extra you have to pay. 
(Speakout. Upper-intermediate. Students’ book. P. 15). 
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You are planning a day out in Edinburgh. Look at the tourist 
information. Follow the instructions below to prepare a dialogue.  

A: Suggest an activity for the morning. 
B: Agree and suggest something for the afternoon… (Focus 

2. Students’ book. P. 56) 
Your family and you are going to spend a month of your 

summer holiday somewhere in England. You are looking through 
different types of accommodation available. In pairs, discuss 
which accommodation you would prefer for a month-long holiday 
and why. (Focus 2. Students’ book. P. 59) 

Writing. You want to do an English course in the UK. Read 
the ad and write down three questions you would like to ask about 
the school. (Focus 2. Students’ book. P. 68) 

Однією із актуальних та провідних форм мовної медіації 
є текстуалізація інтенцій. Вона полягає у тому, що текст, який 
потрібно перекласти, не формулюється, а перед медіатором 
ставляться завдання на кшталт: «Дізнайтесь…», «Розрізняють 
щоб …», «Що утворює …», «Що вважається чимось 
(яким)…», «Розрізняють щоб …».  

Таким чином, мовна комунікативна компетенція 
реалізується через різні види діяльності, у процесі рецепції, 
продукції, взаємодії та медіації, кожна з яких може носити 
усний чи письмовий характер, або поєднувати обидві форми. 
Ця зміна у термінології супроводжується зміною значення, 
наразі не йдеться про розвиток чергових додаткових 
здібностей (skills), а актуалізується унікальна роль 
суспільного виміру використання мови. Медіація 
розглядається як більш комплексний процес: вона інтегрує 
соціальний і культурний виміри, характерні для взаємодії, і, 
водночас, перевищує цей вимір, підкреслюючи постійний 
зв'язок між соціальним виміром і виміром індивідуальним у 
процесі використання та вивчення мов [5].  
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ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ НАВЧАННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, ЗОКРЕМА В УМОВАХ 
ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЙ 

В умовах пандемічних, воєнних та інших екстремальних 
ситуацій і природних катаклізмів виснажуються захисні 
функції людського організму й життєдіяльності. Особливо 
вразливою є психоемоційна сфера здобувачів освіти. 
Уникнути згубного впливу стресу дасть змогу вироблення в 
учнів і учениць вміння зберігати власну емоційну рівновагу в 
будь-якій ситуації та взаємодіяти з емотивною сферою 
оточення, зокрема розпізнавати різні емоції, визначати 
негативні і позитивні почуття, спрямовувати власні й чужі 
емоції в раціональне русло, відокремлювати особисті відчуття 
й судження від фактів. Необхідно навчити учнів точно 
оцінювати ситуацію, бути стійкими до стресу і впливу 
негативних емоцій, отже розвивати власний емоційний 
інтелект, що даватиме змогу максимально активізувати 
внутрішні ресурси організму в будь-якій екстремальній 
життєвій ситуації, налаштувати систему дружніх і відкритих 
стосунків з людьми, регулювати власні емоції.  

Емоційна й експресивна функції мови передбачають 
забезпечення передавання емоцій і почуттів мовця 
лексичними засобами мови, формування оцінного ставлення 
до сказаного, мовленнєвого процесу й самих мовців, вибір 
морально-етичних цінностей мовною особистістю. 
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Спостереження за освітнім процесом навчання 
української мови в закладах загальної середньої освіти 
впродовж вимушеного формату онлайн під час короновірусної 
пандемії дало змогу з’ясувати, що брак спеціальної роботи 
над активізацією словникового запасу учнів відповідною 
лексикою спричиняє недостатню сформованість умінь 
вибирати з власного тезаурусу потрібні лексеми, які необхідні 
для точного висловлення власних почуттів, опису емоційного 
стану, ставлення до почутої інформації.  

Рівень формування вмінь використовувати емоційно 
забарвлені слова в процесі усного спілкування й створення 
письмових висловлень, залежить від вправності у тлумаченні 
лексичного значення слова; розвитку уваги до незнайомих 
слів; орієнтування в ситуації мовлення; визначення сфери й 
функції вживання слів відповідної лексичної групи в тексті; 
усвідомлення текстотворчих функцій слова; дотримання 
лексичних норм.  

Активізації цього пласту лексики в мовленні учнів і 
учениць сприятиме застосування методу моделювання 
висловлювання, який спонукає до вживання виучуваної 
лексики відповідно до мовленнєвої ситуації, стилю й типу 
мовлення.  

Ефективними можуть бути такі прийоми навчання: 
робота над змістом тексту (визначення теми, основної думки 
тексту/ медіатексту, текстотворчої ролі лексичних одиниць), 
заміна лексем у тексті, поширення речень тексту синонімами, 
відтворення деформованого тексту, зіставлення текстів різних 
стилів мовлення, спеціальні прийоми тлумачення лексичного 
значення слова тощо.  

Ефективною формою роботи з розвитку емоційної 
стійкості впродовж вивчення української мови може бути 
цикл уроків, об’єднаних загальною соціокультурною темою 
(поділеною на мікротеми). Наприклад, тема «Морально-



 
  
 

                                                                                                                 
                                                                                               Матеріали XXI-ої Міжнародної науково-практичної конференції 

                                                                                                          (07 червня 2022 року, у м. Дебрецен (Угорщина), дистанційно) 
 

 
   425 

етична поведінка» може мати такі підтеми: «Світ моїх 
почуттів», «Сила слова», «Позитивно переосмислюю», 
«Люди, які викликають найбільшу повагу й захоплення», 
«Правильно зроблений моральний вибір», «Допомагаю тим, 
хто цього потребує» та ін. Необхідно сприяти самовияву учнів 
та взаємодії з людьми, які їх оточують, викликають позитивні 
емоції і мотивують до ефективних дій. Важливо моделювати 
теми для спілкування (наприклад, «Пригадай й поділись 
досвідом, коли тобі вдалося викликати в близьких людей 
позитивні емоції», «Обговоріть з однокласниками й 
однокласницями, чому в народних казках добро завжди 
перемагає, а зло є покараним»; «Чому емоції необхідно 
пережити і відпустити?»), аби розвивати комунікативні вміння 
учнів, зокрема в процесі діалогічного мовлення 
усвідомлювати власні й чужі прагнення, емоції й 
переживання.  

Об’єктивна потреба в застосуванні нового педагогічного 
досвіду роботи дистанційного навчання в умовах воєнного 
часу зумовила те, що в ключі найефективніших способів 
цього формату навчання зосереджується на розробленні вправ 
для набуття в учнів навичок онлайнового самостійного й 
групового виконання навчальних вправ. Необхідно формувати 
здатність в учнів створювати різноманітні тексти / медіатексти 
з різною метою та для різних аудиторій, використовуючи 
відповідні лексичні засоби. Можна запропонувати учням 
запитати у батьків, з кого вони брали приклад, коли були 
юнацького віку, кого наслідують тепер й поцікавитися, як це 
допомогло їм долати стресові ситуації і вплинуло на їхнє 
подальше життя та написати про це допис в груповому чаті 
класу. Також ефективним, на нашу думку, буде завдання, 
наприклад, взяти участь у дискусії, обрати позицію одного з її 
учасників та аргументувати свою думку: «‒ Я не вірю, що 
антигерой раптом може змінитися й перетворитися на 
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позитивного персонажа; ‒ Дарма, бо в надзвичайних 
(екстремальних) умовах люди можуть змінити свою думку 
про щось, та й самі змінюються».  

Здобувати досвід доброчесного спілкування в мережі 
Інтернет, щоб не стати офірою інформаційної війни, зокрема 
вчитися розрізняти фейки, перевіряти інформацію на її 
достовірність допоможуть завдання на кшталт «Знайди 
офіційне підтвердження інформації про позитивний вплив 
вакцинації на організм людини»; «Обговори з 
однокласниками та однокласницями, у чому цінність порад 
психологів про те, як допомогти адаптуватися тим, хто 
евакуювався із міст з активними бойовими діями. Чому 
важливо бути відповідальним за власне мовлення?»; «Як ти 
розумієш крилатий вислів «Слово – срібло, а мовчання – 
золото»? У яких ситуаціях краще змовчати, ніж щось 
говорити?». 

Важливо допомогти здобувачам освіти усвідомити, що 
життя – це постійне джерело змін, тому цілком викорінити 
стрес неможливо, але необхідно формувати емоційну 
стійкість, яка допоможе активізувати внутрішні ресурси 
організму й зберігати власну емоційну рівновагу, здоров’я та 
самопочуття. 
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 з підготовки іноземних громадян, 
Полтавський державний медичний університет, 

м. Полтава, Україна 

Кушпіль Н.О. 
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КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ 
ВИВЧЕННЯ МОВИ ХІМІЇ ІНОЗЕМНИМИ 

СЛУХАЧАМИ НА ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОМУ 
ЕТАПІ НАВЧАННЯ 

Провідним засобом повноцінного спілкування іноземних 
слухачів є достатнє оволодіння мовою навчання на 
пропедевтичному етапі, набуття ними практичних навичок у 
всіх видах мовленнєвої діяльності для всебічного задоволення 
комунікативних потреб у майбутній професійній діяльності. 
Актуальність цього завдання визначається першочерговою 
необхідністю розгляду проблемних питань вивчення мови 
хімії як підґрунтя для подальшого опанування теоретичних 
основ дисциплін медико-біологічного циклу.  

До особливостей навчання спілкування іноземних 
слухачів на доуніверситетському етапі слід віднести нове 
соціокультурне середовище, психологічні й емоційні 
навантаження, професійну орієнтованість матеріалу, значну 
навчальну зайнятість. Сукупний зміст цієї проблеми 
зумовлений поєднанням соціологічних, лінгвістичних, 
психологічних та особистісних чинників. Багаторічний аналіз 
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успішності іноземних слухачів навчально-наукового центру 
іноземних громадян «ПДМУ» свідчить, що однією з причин 
неповного засвоєння навчального матеріалу є мовний бар’єр, 
пов’язаний з недосконалим знанням мови навчання, низьким 
базовим рівнем знань з окремих предметів, механічним 
запам’ятовуванням навчального матеріалу замість його 
всебічного осмислення. Конструктивному вирішенню цього 
питання сприяє забезпечення освітньої діяльності 
комунікативно-орієнтованими,  новітніми доступними 
навчальними ресурсами й адаптованими методичними 
матеріалами, спрямованими на опанування мовою дисциплін 
медико-біологічного циклу [1].  

Хімія є базовою фундаментальною дисципліною, що має 
ряд особливостей, найважливішими з яких є формування 
понятійного апарату та професійної термінології медичної 
сфери. Розуміння, запам’ятовування й подальше відтворення 
хімічної термінології та лексико-граматичних конструкцій 
складає початковий етап завоєння навчального матеріалу, 
слугує підґрунтям  для подальшого вивчення предмету.  
Водночас знання й уміння, набуті в курсі хімії, стають 
базовими для засвоєння окремих понять з курсу біології 
(наприклад, «метаболізм», «явище хімічної рівноваги», 
«швидкість хімічних реакцій», «гідроліз», «хімічна 
рівновага», «тепловий ефект хімічних процесів» тощо). 
Урахування міжпредметних зв’язків природничих дисциплін, 
а саме біології, фізики, математики допомагають розумінню 
загальнонаукової картини, уможливлюють розв’язування 
практичних задач. Знання та свідоме розуміння термінів, 
вміння самостійно ними оперувати, застосовувати вже на 
початку підготовки значно сприяють опануванню майбутніми 
спеціалістами наукової термінології та професійної мови [2].  

Враховуючи, що пропедевтичний етап навчання 
іноземних слухачів відбувається в умовах поступового 
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оволодіння мовою навчання, першочерговим є використання 
комплексу мовностилістичних засобів: термінів (наприклад 
«валентність», «гідроліз», «дисоціація»),  лексико-граматичних 
конструкцій (наприклад, «валентність визначається числом 
зв’язків», «атоми входять до складу молекул»). Зважаючи на те, 
що у перші тижні навчання іноземні слухачі володіють 
обмеженим словниковим запасом й лексично-граматичними 
конструкціями, формулювання запитань залишається досить 
лаконічним. Наприклад, запитання «Що вивчає хімія?», «Що 
називається явищем?», «Від чого залежить швидкість руху 
молекул?» та відповіді типу «Хімія вивчає речовини», «Явищем 
називається зміна в природі», «Швидкість руху молекул залежить 
від агрегатного стану, температури, маси» базуються на 
відповідних лексико-граматичних конструкціях типу «що – 
вивчає що», «що називається чим», «що залежить від чого» тощо, 
які вивчаються у початковому курсі наукового стилю мовлення 
протягом перших двох місяців [3]. Для відпрацювання навичок 
розуміння запитання на слух, вміння прочитати запитання й дати 
письмову чи усну відповідь у першому семестрі доречно 
використовувати мінімально достатній набір термінів. Важливим 
при цьому залишається питання застосування нових форм і 
прийомів організації навчального процесу з активним залученням 
новітніх інформаційних технологій, зокрема он-лайн платформ 
Quizlet, Wordwall для запам’ятовування термінів, формування 
вмінь давати визначення поняття тощо. 

Наостанок зазначимо, що успішність опанування мовою 
хімії іноземними слухачами залежить, насамперед, від позитивної 
мотивації здобувачів освіти, створення розвивального освітнього 
середовища, єдиного мовного режиму.  
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Львівський державний університет фізичної культури 
імені Івана Боберського, 

Комунальний заклад Львівської обласної ради 
навчально-реабілітаційний центр І–ІІ ступенів «Довіра» 

м. Львів, Україна 

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХЛОПЦІВ І 
ДІВЧАТ З РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРУ 

Аутизм - це розлад розвитку нервової системи,  що 
суттєво впливає на якість життя [1]. Показники якості життя 
дівчат вивчені гірше, аніж у хлопців [2]. Тому наші 
дослідження присвячені порівнянню показників якості життя 
хлопців і дівчат віком 10-11 років. 

Мета – порівняти показники якості життя дівчат і хлопців. 
Ми опитали із застосуванням опитувальника PedsQL 

батьків/опікунів дітей 10-11 років, які відвідують КЗЛОР НРЦ 
І-ІІ ступенів «Довіра». Обчислили кількість (%) відповідей 
дітей з різними ступенями відхилень. Рівень розвитку 
показників функціонування оцінювали в балах залежно від 
того в якому перцентилі знаходилася медіана: 0-20% – 5 балів, 
21-40% – 4 бали, 41-60% – 3 бали, 61-80% – 2 бали, 81-100% -
1 бал.

Узагальнення отриманих результатів (рис.3.1) свідчить 
про те, що з усіх складових якості життя у дітей з розладами 
аутичного спектра відносно найкраще розвинуті показники 
фізичного функціонування у хлопців (5 балів). Показники 
емоційного функціонування хлопців трохи поступаються за 
рівнем (4 бали), показники шкільного функціонування – ще 
нижчі (3 бали). Показники соціального функціонування – на 
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низькому рівні (2 бали). Найнижчий рівень – у показників 
когнітивного функціонування (2 бали). 

Серед дівчат відносно хорошим рівнем відзначаються 
показники фізичного (4 бали) та емоційного (4 бали) компонентів. 
Інші показники (когнітивне – 3 бали, соціальне – 3 бали, шкільне 
функціонування – 3 бали) на середньому рівні.  

Таким чином, рівні емоційного (4 бали) та шкільного 
функціонування (3 бали) однакові у дівчат і хлопців. За усіма 
іншими показниками – подібний, проте дещо відрізняється, 
що може пояснюватися невеликим розміром вибірки дівчат. 
Так у хлопців трохи вищий рівень фізичного функціонування, 
аніж у дівчат (5 балів у хлопців проти 4 балів). Натомість у 
дівчат рівень соціального та когнітивного функціонування 
дещо вищий, аніж у хлопців (3 бали проти 2 балів).  

Встановлені нами особливості показників якості життя 
можна рекомендувати враховувати при доборі засобів 
фізичного виховання хлопців і дівчат. Варто пропонувати 
збільшити обсяг засобів для покращення у хлопців з РАС 
соціальних та когнітивних показників (уваги, пам’яті тощо), у 
дівчат – фізичного функціонування. 
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Рис.3.1. Кількість (%) дітей з різними ступенями показників 
якості життя 

Список використаних джерел: 
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управління фізичною культурою та спортом, 
Національний університет «Запорізька політехніка», 

м. Запоріжжя, Україна 

ЗАСТОСУВАННЯ ДІЛОВИХ ІГОР У 
ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

Залучення ігрових елементів в навчальний процес є 
характерною рисою постмодерної доби, адже вона базується 
на багатовекторності та багатозадачності освіти. 

Традиційна методика передбачає спілкування викладача 
і студента, постійний контроль з боку викладача за 
навчальною діяльністю останнього та контроль засвоєння ним 
навчального матеріалу. Така модель носить директивний 
характер [1].  

Альтернативою традиційному навчанню – є інноваційне. 
Більшість науковців суголосні з Л. Козак, яка вважає: 
«інноваційне навчання – це зорієнтована на динамічні зміни в 
навколишньому світі навчальна діяльність, яка ґрунтується на 
оригінальних методиках розвитку різноманітних форм 
мислення, творчих здібностей, високих соціально-
адаптаційних можливостей особистості». Метою такого 
навчання є підготовка не лише «людини, що пізнає», а і 
«людини, що діє» [2]. 

Інноваційне навчання є інтерактивним. В. Шаміс 
пропонує розуміти інтерактивне навчання як форму 
діалогічного, під час якого відбувається інтеракція викладача і 
студента, в результаті якої практично всі студенти навчальної 
групи не тільки стають учасниками комунікативної взаємодії 
у процесі отримання нового гносеологічного досвіду. 
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Студенти мають змогу під час діалогу обмінюватись думками, 
рефлексувати та саморефлексувати [3]. 

До методів інтерактивного навчання науковці відносять: 
евристичну бесіду, метод дискусії, метод портфоліо, мозковий 
штурм, метод круглого столу, метод ділової гри, кейс-метод, 
метод проектів, імітаційне моделювання, проблемно-пошукові 
та інші активні методи навчання [4]. 

Одним із методів інтерактивного навчання є ділова гра, 
використання якої в навчальному процесі вишу сприяє 
досягненню конкретних завдань, структуруванню системи 
ділових стосунків учасників, а також є засобом і методом 
підготовки й адаптації студентів до трудової діяльності та 
соціальних контактів. 

Дослідниками зазначається, що в результаті 
застосування цього засобу навчання здійснюється:  

- формування в здобувачів освіти комплексного бачення 
пріоритетних напрямів і особливостей реалізації їхньої 
майбутньої професійної діяльності, тенденцій розвитку її 
пріоритетів;  

- набуття учасниками навчання професійного та 
соціального досвіду, орієнтованого на вирішення цільових 
проблем;  

- забезпечення пізнавальної та професійної мотивації, 
умінь прийняття колективних й індивідуальних рішень [5].  

Спираючись на результати наукових досліджень та 
власний досвід викладання у виші, в рамках інтерактивної 
роботи, було розроблено авторську ділову гру «Конкурент» 
для більш глибокого засвоєння теоретичних знань 
студентами. Апробація та подальше впровадження ділової гри 
відбувалося на практичних заняттях в ході викладання 
теоретичних дисциплін «Олімпійський спорт» зі студентами 
спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» та «Основи 
менеджменту, маркетингу та адміністрування (за професійним 
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спрямуванням)», спеціальності 016 «Спеціальна освіта»         
НУ «Запорізька політехніка» в 2017 - 2022 роках. В умовах 
пандемії Covid-19, яка розпочалась у Світі, вищеозначену гру 
було адаптовано до проведення занять в онлайн-режимі. 

Мета використання такої інноваційної форми роботи 
полягала не тільки у формуванні знань, розвитку умінь та 
навичок з певної навчальної дисципліни, а й в формуванні у 
студентів потреби у професійній самоактуалізації, 
підвищенню професійної компетентності, розвитку 
особистісних, ділових та інтегративних якостей тощо. Тобто 
педагогічна інтенція викладача під час проведення цих 
ділових ігор спрямована не лише на розвиток когнітивної 
складової, але й насамперед на виховну діяльність. 

Ділову гру «Конкурент» в якості інноваційної форми 
закріплення теоретичних знань студентами, доречно 
проводити після вивчення як одної так і, бажано, кількох тем. 

До практичного заняття студентам повідомляються 
скорочені правила гри та домашнє завдання, а саме 
підготувати тест до зазначеної теми та повторити всі вивчені 
теми. Тест складається з 20 питань закритого типу, які 
повинні розпочинатись словами «Чи правда, що… ?» з 
2 варіантами відповіді, з яких один варіант є правильним та 
створити ключ до тесту. 

Студентам зауважується, що в майбутньому може 
скластися ситуація, коли їм буде необхідно виступати в якості 
престижних і висококваліфікованих експертів, працювати на 
високому професійному рівні в умовах з обмеженого часу та 
вирішувати поставлені надзвичайно важливі завдання, бути 
готовими до невідомого й непередбачуваного, актуалізувати 
власний потенціал. Зауважується, що така робота високо 
оплачувана. Таке настановлення використовується як 
внутрішній мотиватор розвитку потреби студентів в 
актуалізації. Підкреслюються, що підготовка до практичного 
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завдання – це спосіб підвищити власну 
конкурентоспроможність на економічному ринку як експерта 
в галузі, а ділова гра – спосіб формування професійної 
самоактуалізації, підвищення професійної компетентності 
тощо. Крім того, звертається увага на те, що по закінченню 
навчання у вишу стає гостра проблема з працевлаштування 
через високу конкуренцію на ринку праці, де кількість вільних 
робочих місць для фахівців з вищою професійною освітою 
обмежена, а вимоги до професійної компетентності 
претендентів досить високі.  

Хід гри. Зі складу студентів обирається двоє-троє суддів, 
а студенти діляться на дві команди. Кількість учасників в 
командах повинна бути рівною, тому кількість суддів 2 або 3. 
Надалі учасники гри розсаджуються таким чином, щоб 
утворити коло та чергувались гравці двох команд (1, 2, 1, 2 і 
так далі). В онлайн-умовах обирається 2 судді – один суддя 
веде електронний протокол, а другій – слідкує за часом і 
дотриманням правил гри. У електронний протокол гравців 
записує суддя на власний розсуд, але чергування гравців двох 
команд таке ж саме. Судді слідкують за ходом гри та 
оцінюють роботу і кожної групи, і кожного студента. Після 
проведення інструктажу із суддями, викладач в хід гри не 
втручається (педагог має право виступати тільки у ролі 
спостерігача та консультанта суддів, а також оцінювати 
роботу останніх). 

Гра проводиться у два тури. Гравець, з якого 
починається коло запитань – перший за списком (команда 1). 
Він повинен проголосити тестове питання по вивченій темі. 
Той, хто відповідає – це наступний за списком гравець з 
команди 2, повинен відповісти «Так» або «Ні» за короткий 
термін (до 15 секунд), а той хто задав питання оцінює 
відповідь словами «Відповідь є правильною» або «Відповідь є 
неправильною». Якщо відповідь надана правильно, то той хто 
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відповідав на запитання задає власне тестове питання 
наступному учаснику гри (з команди 1), а якщо відповідь 
надана не правильно, то пропускає хід і тоді наступний 
гравець (з команди 1) вступає до гри і задає питання 
супернику по колу (з команди 2). Зауважимо, якщо протягом 
15 секунд питання не було оголошено, то цей гравець втрачає 
право його промовити та відбувається перехід гри до 
наступного гравця. Коло вважається пройденим, коли 
останній гравець команди 2 задає питання першому гравцю 
команди 1. Кількість кіл дорівнює дев’яти.  

Судді у протоколі нараховують по одному балу як за 
проголошені запитання, так і правильні відповіді протягом 
дев’яти кіл. Крім того, оцінюють якість питань та обирають 
найцікавіше, що виголошується по закінченні ділової гри.  

Наприкінці першого туру судді аналізують його хід, 
нараховують додаткові бали за активність гравців або 
штрафують за порушення правил гри та пасивність, 
підсумовують отримані бали як гравцями, так і командами.  

Найсильніші гравці з обох команд (незалежно від 
причетності до будь-якої команди) переходять до другого 
туру гри. Судді обирають чотири або шість переможців 
(залежно від загальної кількості гравців) які утворюють нове 
коло гравців. Як правило, це гравці, які посіли перші 
4-5 місць.

У другому турі робота гравців така сама як і в першому, 
проте питання складаються з усіх попередньо вивчених тем. 
Судді оцінюють роботу гравців аналогічним чином. 

Підводячи підсумки гри судді обговорюють кожного з 
гравців, визначають найкраще запитання за яке нараховують 
додаткові бали, вишикують особистий рейтинг. За перші три 
призові місця нараховуються відповідні бонусні бали. Таким 
чином визначається переможець в номінації «Найкращий 
фахівець».  
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Наприкінці гри викладачу необхідно проаналізувати 
роботу студентів та завдяки зворотному зв’язку з’ясувати що 
усвідомили студенти протягом гри та по її закінченні, тобто 
чому саме ця гра їх навчила, що в них змінила, що з набутого 
використовуватимуть у подальшому навчанні та житті тощо. 

Наголошуємо, що особистісний рейтинг має велике 
значення завдяки тому, що різниця в балах між гравцями, які 
не ввійшли до другого туру та фіналістами є дуже суттєвою. 
Це значно мотивує студентів, які не допрацювали під час 
підготовки до заняття та стимулює фіналістів працювати на 
дуже високому рівні. 

Імплементація ділової гри у навчальний процес в рамках 
практичних занять є актуальним способом активізації 
когнітивних та комунікативних навичок студентства. 
Занурення в гру виходить за традиційні рамки навчальних 
занять та допомагає використовувати набуті знання та 
навички в нових ситуаціях, де змінюються ролі та 
активізуються креативні якості студентів. Адже гра, як 
зазначає український дослідник Ю. Полєжаєв, є іманентною 
рисою людини, що допомагає активізувати евристичний 
потенціал її учасників [6]. 

В рамках апробації гри «Конкурент» було залучено до 
участі 89 студентів денної форми навчання. По завершенню 
курсу серед студентів відбулось анонімне опитування щодо 
використання ділових ігор як засобу формувального 
оцінювання. У відповідності до результатів оцінювання 100% 
респондентів відчули важливість власної залученості до 
процесу навчання. 95 % зазначили своє прагнення до 
перемоги, 87% - відчули бажання підтримки своїх 
однокурсників. Отримані результати свідчать, що залучення 
ділової гри у навчальний процес стимулює у студентів такі 
якості як лідерство, активність, колективізм та сприяє 
підвищенню мотивації до навчання.  
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На нашу думку використання ділових ігор, приміром 
«Конкурент», є формою інноваційних підходів, які варто 
включати у навчальний процес закладів вищої освіти, адже це 
сприятиме розвитку комунікативних та професійних 
компетентностей майбутніх фахівців та підвищить їх 
конкурентоспроможність на сучасному ринку праці. 
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МОВНІ ЗАСОБИ ВПЛИВУ У КОНТЕКСТІ 
МЕДІАЕКОЛОГІЇ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ 

МОВИ) 

Проникнення засобів мас-медіа в усі сфери людської 
життєдіяльності та їхній вагомий вплив на індивідуальну та 
суспільну свідомість, зокрема мовну, спричинило 
необхідність появи новітнього міждисциплінарного напряму – 
медіаекології, який за зразком розуміння екології як науки про 
довкілля, «розглядає сутнісні особливості впливу масової 
комунікації на людське сприйняття, розуміння, почуття та 
систему вартостей, те, як взаємодія з медіа посилює чи 
підриває шанси нашого виживання» [1]. На думку 
дослідників, медіа-повідомлення не бувають нейтральними, 
натомість віддзеркалюють певні політичні перспективи, 
культурні цінності, норми та ставлення [2, с. 6], при цьому в 
них використовують різноманітні мовні засоби впливу, які 
можуть мати як позитивний, так і негативний характер, 
спонукаючи громадян до консолідації або навпаки до 
розмежування в процесі комунікації. Завдання медіаекології 
полягає в формуванні та відстоюванні таких способів подачі 
інформації, які формували б позитивну медійну екосистему 
(an ecology of media) [3] і, як наслідок, позитивну суспільну 
свідомість.   

Використання різноманітних мовних засобів є тим 
інструментом, за допомогою якого автори медіатекстів 
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впливають на представників тієї чи іншої лінгвоспільноти, 
тому вивчення мовних засобів впливу у мас-медіа є однією з 
актуальних проблем сучасної медіалінгвістики. У широкому 
розумінні «мовний вплив» (МВ) – це маніпуляція діями і 
думками людей за допомогою мовлення, у вузькому розумінні 
дослідники потрактовують це поняття як різноманітні види 
спілкування в масмедійному дискурсі, а засоби МВ 
поділяються на групи залежно від задач, які вони 
виконують [4, с. 107].  

Предметом пропонованого дослідження стали мовні 
засоби впливу в німецьких медіатекстах на тему «Krieg in der 
Ukraine». Об’єкт дослідження становлять тексти онлайн-
видань «Frankfurter Allgemeine Zeitung», «Süddeutsche 
Zeitung», «Zeit», «ZDF (online)» дібрані шляхом суцільної 
вибірки, загальним обсягом понад 9,5 тис. слів. Для 
лінгвістичного аналізу емпіричного матеріалу використано 
типологію МВ Т. Стасюк [5, с. 85–86] та класифікацію 
мовних засобів маніпулятивного впливу Ж. Горіної та 
О. Олійник [6, с. 24]. 

У результаті проведеного дослідження було виявлено 
такі засоби МВ: 

1) інформування: німецькі мас-медіа детально
інформують про перебіг подій під час війни в Україні, а також 
використовують комунікативні тактики пояснення ситуації чи 
певних дій, визнання проблем (зокрема постачання зброї в 
Україну з Німеччини та інших країн), вказування на шлях 
розв’язання проблеми (забезпечення зброєю, захист від 
державної пропаганди в Росії), акцентування на позитивній 
інформації тощо;  

2) аргументація: ілюстрування (приклади з досвіду
українців, які постраждали від війни, факти з місця військових 
операцій), контрастивний аналіз (погляди на події 
представників урядів та громадян різних країн); 



Матеріали XXI-ої Міжнародної науково-практичної конференції 
         (07 червня 2022 року, у м. Дебрецен (Угорщина), дистанційно) 

443 

3) посилання на авторитет: у всіх проаналізованих
медіатекстах автори посилаються на державних діячів, 
військових експертів, медіаджерела з метою підкреслення 
компетентного підходу у подачі інформації;  

4) симульований діалог: використання риторичних
запитань, питально-відповідних комплексів; 

5) оцінка: зокрема оцінюється об’єктивність висвітлення
подій українськими й російськими урядами й мас-медіа; 

6) емоційний вплив: звернення до емоцій носіїв
німецької мови, негативні прогнози; 

7) тактика «читання думок»: ефект інклюзивності, напр.,
«Wahrscheinlich werden wir alle als andere Menschen aus diesem 
Krieg herauskommen.» [7];  

8) моделювання особистості адресата: використання
займенників wir, Sie, unser, Ihr, напр., Man könne «die Ukraine in 
dem Krieg nicht alleine lassen. Sie kämpft auch für uns.» [8];  

9) повторення інформації (напр., die Ukraine, Krieg,
Militärexperten sagen). 

Проаналізований матеріал з німецьких медіатекстів на 
тему «Krieg in der Ukraine» дозволяє зробити висновок, що 
тема війни в Україні широко висвітлюється в німецькомовних 
мас-медіа, автори використовують різноманітні засоби 
мовного впливу на читачів з метою об’єктивного 
інформування, а також консолідації німецького суспільства 
щодо необхідності підтримки та допомоги Україні. 
Перспективним продовженням дослідження  видається 
проведення соціолінгвістичного експерименту з метою 
визначення впливу мовних засобів у мас-медіа на суспільну 
свідомість носіїв німецької мови.  
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ 

Сучасна освіта під впливом науково-технічного 
прогресу та інформаційного буму, вже тривалий час перебуває 
у стані неперервного організаційного реформування й 
переосмислення усталених психолого-педагогічних цінностей. 
В той же час реальні психологічні процеси у житті нинішніх 
поколінь, особливо молоді, яка стоїть на порозі самостійного 
професійного життя, свідчать про те, що освіта серйозно 
відстає від потреб життя. Спостерігається постійне наростання 
вимог до результатів освіти, виникає потреба в мобільних і 
висококваліфікованих фахівцях, які вміють самостійно 
розв’язувати освітні завдання в умовах невизначеності й 
динамічно змінюваної навколишньої дійсності. З’являється 
затребуваність у розробленні основних підходів і принципів 
формування, розвитку й удосконалення інформаційно-
комунікаційних технологій. 

Саме спрямованість на досягнення запланованих 
освітніх результатів лежить в основі формування 
інформаційно-комунікаційних технологій. Впровадження ІКТ 
у практичну підготовку детермінує ретельний перегляд 
системи підготовки студентів та її спрямованість на 
підготовку фахівця, здатного працювати в інформаційно-
освітньому середовищі.  
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Адже під час підготовки фахівців у системі професійної 
освіти необхідно враховувати також зміни в основних 
функціях і компонентах професійної діяльності, насамперед, 
інформаційно-управлінському та інформаційно-правовому, 
які виникають або істотно трансформуються в новому 
інформаційно-освітньому середовищі. Ці компоненти багато в 
чому визначають кваліфікаційну характеристику нинішнього 
педагога. Передусім, це пов’язано з такими видами діяльності, 
як робота з використанням засобів інформаційно-
комунікаційних технологій у процесі вивчення освітніх 
компонентів.  

Слід зазначити, що нині важко забезпечити ефективність 
процесу підготовки фахівців лише на засадах традиційних 
педагогічних технологій, адже професійна освіта в умовах 
репродуктивної діяльності формує в студентів інертний тип 
мислення, позбавлений допитливості та творчої активності. У 
фахівців не формується самостійне, творче мислення, вони не 
здатні вийти за межі ситуації, знайти нестандартні рішення і 
взяти на себе відповідальність за їх прийняття. Саме 
інформаційно-комунікаційні технології сприяють 
формуванню важливих складових професійної підготовки та 
досягнення  стратегічних цілей підвищення ефективності всіх 
видів освітньої діяльності і як наслідок підвищення якості 
підготовки фахівців з новим типом мислення, відповідно до 
вимог сучасного інформаційного суспільства [3]. 

Підготовка фахівців до використання можливостей 
інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому 
процесі спонукає їх до застосування на практиці вміння 
створювати навчальні матеріали засобами Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Google-документів, 
Google-форм під час проведення опитувань, анкетувань, 
тестувань для практичного використання в освітньому процесі 
та формування здатності визначати нові перспективні 
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напрями в збагаченні й розвитку свого педагогічного досвіду з 
використанням інформаційних технологій [1].  

Сучасний етап професійної підготовки свідчить, що 
навчання характеризується не стільки ускладненням і 
розширенням обсягу наукових знань, скільки більшою 
часткою самостійності майбутніх викладачів у здобутті знань, 
умінь і досвіду практичної діяльності [2].  

За багаторівневою системою вищої професійної освіти 
методично осмислене керівництво навчальною діяльністю 
студентів спрямоване на стимулювання вільного вибору ними 
предметного змісту й рівня самостійної діяльності, розвиток у 
них творчого потенціалу, забезпечення умов для їхньої 
особистісної самореалізації. 

Визначальним фактором ефективного використання 
інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання є 
знання студентів у галузі нових технологій і навички їх 
застосування в освітньому процесі. Викладач має навчити 
студентів не тільки використовувати готові програмні засоби 
освітнього призначення, програмного забезпечення та системи в 
освітньому процесі, а й уміти адаптувати і навіть удосконалювати 
їх у процесі навчання у закладі вищої освіти. Роль педагога в 
умовах використання інформаційно-комунікаційних технологій 
під час вивчення освітніх компонентів залишається не тільки 
провідною, але і стає більш складною. Ця обставина зумовлена 
тим, що педагог використовує в освітньому процесі складні 
сучасні засоби інформатизації та комунікації та розробляє 
методики використання засобів інформаційно-комунікаційних 
технологій у навчальному процесі.  
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ФОРМУВАННЯ   ОСОБИСТОСТI  СТУДЕНТIВ- 
МЕДИКIВ НА  ПРИКЛАДАХ   ДIЯЛЬНОСТI   ВIДОМИХ 

ЛiКАРiВ 

При вивченні життя та діяльністі видатних 
професіоналів у світі медичної науки, студенти набуватимуть 
не лише спеціальних знань, але формуватимуться як 
особистість, орієнтована на найкращі людські якості та 
цінності, тому гуманітарні дисципліни надають не тільки 
медичну інформацію, але й мають освітнє значення. 

Гуманітарні науки збагачують загальнокультурний та 
медичний світогляд майбутнього лікаря, допомагають 
оволодіти професією, зберігати відданість їй, бути 
відповідальними перед громадою, об’єднувати різні галузі 
науки.  

Наш видатний вчений Данило Самойлович зазначав: 
«Усі, хто готовий стати лікарями, повинні бути 
милосердними, співчутливими, корисними ... і любити свого 
ближнього, як самого себе ..., а не бути скупим або жадібним 
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у грошових справах; скупість і жадібність - два пороки, що 
ганьблять лікаря. ... Щоб стати лікарем, ти повинен бути 
ідеальною людиною ”. 

Прикладом високих етичних норм гуманізму був 
видатний лікар і меценат Федiр Гааз (1780-1853). Усі свої 
кошти він спрямував на допомогу бідним та в'язням. На 
постаменті його пам'ятника були викарбовані такі слова: 
"Поспішайте  на добрі справи".  Британський громадський 
активіст, меценат, реформатор тюремних справ Джон Говард 
(1726-1790), який брав участь у боротьбі з епідеміями на 
півдні України і загинув тут, відрізнявся високим гуманізмом. 

Альберт Швейцер (1875-1965) - німецький та 
французький філософ, доктор філософії, теології та медицини, 
автор фундаментальних праць з теології. В Африці (Габон) він 
побудував лікарню і довгий час надавав медичну допомогу 
місцевим жителям. Він був нагороджений Нобелівською 
премією миру за велику гуманістичну діяльність у підтримці 
світового миру, яку він витратив на лікування прокази в 
Африці. ”[1]. 

Важливо використовувати приклади діяльності лікарів, 
які жили і працювали в Україні та в нашому місті для 
морального виховання. Для прикладів: 

Микола Іванович Пирогов, відомий вчений, хірург, 
відомий у всьому світі, який мешкав в Україні та лікував 
поранених у Катеринославі, приділяв велику увагу ретельній 
допомозі хворим та пораненим, допомагаючи їх швидкому 
одужанню. Він був першим хто використав для цього 
допомогу цивільного населення, а саме сестер милосердя. Він 
писав: «Обов'язки сестер милосердя на перев'язувальних 
пунктах були різноманітними і важливими для їх наслідків 
для пацієнтів як у фізичному, так і в моральному аспекті» [2]. 

Праця лікаря та гуманіста Катеринослава Івана Лешка-Попеля 
є прикладом безкорисливого служіння людям. Люди називали 
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його «другом бідних», «народним лікарем», «видатним 
лікарем». Він був відомою людиною наприкінці XIX - початку 
XX століття. Життєві та гуманітарні прагнення І.В. Лешко-Попеля 
слугують прикладом  для  морального виховання молодих 
поколінь лікарів на основі найкращих традицій минулого. 

Людина великої душі, глибоко розуміючи медичний 
обов'язок Іван Лешко-Попель, відрізнявся від багатьох своїх 
колег, був сповнений особливою чуйністю та чутливістю. 
День і ніч люди стукали у його двері, і він завжди був 
готовий, «допомогти хворому і піти до протилежного кінця 
міста пішки, на Кайдак чи Амур, де люди чекали його як 
надію  “[3]. 

Етичним питанням медицини присвячені праці відомого 
вченого, першого ректора Катеринославської медичної 
академії професора Володимира Порфірійовича Карпова. У 
своїй роботі «Гіппократ і колекція Гіппократа» професор     
В.П. Карпов підкреслює, що Гіппократ пропонує 
дотримуватися принципу індивідуалізації у лікуванні із 
суворим дотриманням етичних норм. Слід зазначити, що 
професор В.П. Карпов був і талановитим вченим, і блискучим 
педагогом. Велику увагу приділяв навчанню та педагогічній 
роботі. Він вважав, що лекції є основою навчально-виховного 
процесу. Його лекції, як пам’ятали слухачі, були блискучими 
за змістом і глибокими за формою. При цьому він завжди 
враховував рівень підготовленості аудиторії. Молоді студенти 
його любили [4]. 

Професор Іван Олександрович Логвиненко, який 
завідував кафедрою соціальної гігієни та управління 
охороною здоров’я Дніпропетровської медичної академії, 
вважав, що виховання студентської молоді має бути 
спрямоване на формування не тільки високих професійних, 
але і моральних рис. Він приділяв велику увагу культурі 
взаємовідносин колег. Він казав: «Атмосфера в колективі 
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повинна навчити красі людських стосунків, культурі думок і 
вчинків. Професор І. О. Логвиненко завжди першим приходив 
на роботу, починаючи свій робочий день з прибирання свого 
кабінету. Охайність, порядок і дисципліна повинні бути у 
всьому, вважав Іван Олександрович. Він був вимогливий не 
лише до викладачів та учнів, але перш за все до себе. Він 
характеризувався самовідданістю в роботі, і саме цього він 
очікував від підлеглих. Незважаючи на вимогливість до своєї 
роботи, він був чуйною, уважною людиною, був як батько для 
молодих колег та студентів, він знав їх соціальні та побутові 
проблеми, часто зустрічався зі студентами в гуртожитках [5]. 

З метою вдосконалення морального виховання 
студентів-медиків ми пропонуємо: 

1. створити науково-методичний центр з морального
виховання студентів-медиків на базі кафедр гуманітарних 
дисциплін; 

2. створити електронний банк методичної та спеціальної
літератури з морального  виховання студентів-медиків; 

3. забезпечити проведення регулярних  on- line семінарів
для викладачів з  морального виховання студентів-медиків; 
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ПРАКТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ 
ДАВНЬОГО СХОДУ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ РІВНОВАГИ ЛЮДИНИ ПІД 
ЧАС ВІЙНИ 

 
Філософія як наука дає можливість більш теоретичного 

та аналітичного осягнення світу. Багато хто розуміє її як 
світоглядну позицію, а деякі сприймають як засіб поліпшення 
можливостей аргументування або переконання. Але не так 
багато людей застосовують саме практично ті теоретичні 
знання, які надає філософія. Тобто, на другий план відходить 
практична спрямованість її історичної спадщини та 
можливість прикладного застосування у наші часи. На жаль, 
саме зараз (через війну, що відбувається  в Україні) українське 
суспільство актуалізує ці потреби. Громадянам нашої країни 
потрібна не тільки психологічна, а й філософська підтримка 
стосовно ситуації сьогодення. Розглянемо основні тези 
філософії Давнього Сходу, які спрямовані на забезпечення 
стану спокою та рівноваги. 

Філософія Давнього Сходу у самій своїй теоретично-
досвідній основі спрямовує людину до стану спокою та 
безтурботності. Філософські ідеї Давньої Індії об’єднує теза 
про те, що страждання несе будь-яке людське існування: 
усіляке розчарування від нездійсненного, боротьба за 
виживання, болісне відчуття реальності, страх за майбутнє…. 
Тому, цей історико-філософський період пропонує свої 
особливі засоби позбавлення від страждань: творіння добрих 
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справ, відмову від поганих вчинків та звільнення від оман та 
бажань. Самовдосконалення у сьогоденні та самоконтроль над 
тваринними схильностями надасть людині можливість 
сподіватися на краще майбутнє. Для цього, наприклад, 
прибічники школи Санкх’ї  наполягали на тому, щоб людина 
розвивала у собі гуну саттви (доброта, чистота, розум), бо 
саме ця гуна наближає їх до стану спокою та нірвани. 
Філософська школа Йоги дає можливість не тільки за 
допомогою фізичних вправ призвести до гармонії душу, тіло 
та розум, але й наполягає на важливості виконування певних 
добрих справ. Внутрішня повнота та рівновага забезпечується 
за допомогою восьми ступенів [1]. Перші дві ступені йоги – це 
шлях до гармонії людини із самою собою та своїм оточенням, 
дотримання етичних постанов (яма – самоконтроль, повага до 
інших), що регулюють нашу поведінку, а також 
розпоряджень, що стосуються способу життя (ніяма – 
дотримання вимог). Заздрощі, ревнощі, ненависть, жадібність 
– усі ці якості регулюють поведінку людини, через що ведуть 
її до страждань. Яма включає в себе Ахімсу (неспричинення 
шкоди), Сатью (правдивість), Астею (не крадіжка), 
Апаріграху (свобода від потреб), Брахмачарью (контроль над 
енергією та бажаннями; не дозволяє почуттям визначати 
поведінку). Ніяма включає в себе Шаучу (зовнішня та 
внутрішня чистота), Сантошу (задоволеність, релаксація), 
Тапас (певне зусилля, самодисципліна, намір здійснювати свої 
справи), Свадхьяйю (самопізнання, самовивчення; 
дослідження власного «Я» веде до єднання з божественним), 
Ішвару Пранідхану (дотримання свого Шляху, присвячення 
себе вищому, вищий сенс). Наступні за ямою та ніямою 
ступені – асана (стійкі пози), пранаяма (контроль над 
диханням, правильне заспокійливе дихання), пратьяхара 
(відволікання переживань від об’єктів, зовнішніх впливів; 
людина не пригнічує свої почуття, а бере їх під контроль, 
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спостерігає, не залучаючись), дхарана (концентрація, 
зосередження розуму; бачення речей такими, якими вони є), 
дхьяна (медитація,  споглядання; універсальність свідомості) 
та самадхі (занурення у Божественне, розчинення у бутті, 
цілісність; стан просвітлення). 

Буддизм дає змогу позбавитися страждань шляхом 
звільнення від бажань, надмірних очікувань та прихильності 
до речей. Жадання чогось у майбутньому (як певне 
хворобливе прагнення) перешкоджає сьогоденню, проте 
відчуття усвідомлення стану «тут-і-зараз» дає людині 
можливість надбання спокою та позбавляє тривоги. 
Прихильники буддизму підкреслюють, що людина 
знаходиться у рівновазі саме при відсутності усіляких бажань. 
Цей стан свободи, звільнення – і є стан нірвани (згасання, 
знищення бажань). Простота та задоволення тим, що є – одна 
із головних умов станів спокою, радості, щастя, легкості. 
Будь-яка жадоба є прихильністю ілюзорного світу мінливих 
речей, вона змушує чіплятися за матеріальне та веде до стану 
занепокоєння та тривоги, через страх втратити ціннісне для 
людини. 

Для досягнення психологічної рівноваги людини 
буддизм пропонує  слідувати закону дхарми, щоб досягти 
духовного пробудження бодхі. Порятунком виступає саме 
правильне знання як таке, правильні погляди. Те, що людина 
думає, відбиває те, що вона робить. Від неправильних 
поглядів йдуть неправильні дії, тому також потрібно мати 
правильний намір – на життя в любові, прагнення до 
людяності, співчуття, емпатії. Сучасні психологи 
рекомендують під час тривожних станів займатися певними 
справами, дещо робити, для того, щоб відволікатися від 
жахливих думок. І нема нічого кращого, як творити дещо 
гарне для інших. Наприклад, волонтерство є дуже актуальним 
та розповсюдженим у наш час. Те ж саме ми й зустрічаємо у 



 
  
 

                                                                                                                 
                                                                                               Матеріали XXI-ої Міжнародної науково-практичної конференції 

                                                                                                          (07 червня 2022 року, у м. Дебрецен (Угорщина), дистанційно) 
 

 
   457 

розумінні поняття «метти» – люблячої доброти, добрих справ 
у буддизмі. Цікаво, що незважаючи на те, що в буддизмі 
підкреслюється важливість відмови від професій, які завдають 
страждання живим істотам, проте немає заборони служити в 
армії, яка є засобом захисту живих істот у разі агресії. Намір 
на добрі справи є невід’ємною частиною добрих слів 
(правильне мовлення), відмови від непристойних і грубих 
слів, чуток, брехні, наклепів. Вільна людина вільна від 
лихослів’я, вона має можливість казати правду та нести 
відповідальність за свої слова. Якщо людина знаходиться у 
стані спокою, вона повинна за допомогою мовлення 
заспокоювати інших, говорити дещо, що йде до самого серця, 
бути ввічливою, не розповідати щось, що може посварити 
людей, образити їх. Сила слова зараз дуже актуальна, тому 
людина має нести повну відповідальність за те, що вона 
проговорює. Мовлення визначає поведінку (правильні дії – 
самопожертва, готовність віддати своє життя заради блага 
інших людей, відмова від зла) та правильне життя (самадхі – 
духовна дисципліна). Дійсно моральне життя веде до спокою 
та рівноваги.  

Таким чином, людина постійно повинна прагнути 
(правильне зусилля) самовдосконалення (через приборкання 
пристрастей та бажань) і спокою у вигляді занурення в саму 
себе, досягнення споглядального стану (правильний спокій). 
Вона має посилювати у собі добрі якості та зменшувати 
погані, зосередити увагу на таких станах, що ведуть до 
психологічної рівноваги – концентрація, радість, 
самоусвідомлення, умиротворення. Правильним мисленням є 
підкорення розуму, безперервна усвідомленість (не 
зневаження, а зосередження), відмова від емоцій (побачити та 
відпустити). У якості методів для цього використовуються 
певні медитації – шаматха (елімінація афектів, заспокоєння 
свідомості та розуму) та віпашьяна (споглядання).  
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Дзен-буддизм наполягає на тому, що в кожній людині 
присутня природа Будди, потрібно її лише розкрити, 
проникнути у справжню природу розуму – розум Будди 
(бодхі). Головною метою цього вчення є досягнення саторі – 
певного внутрішнього осяяння, просвітління. Екхарт Толле 
порівнює саторі із моментом Присутності, виходом за рамки 
емоцій та розумового процесу [2], а Дайсецу Тайтаро Судзукі 
пише, що воно є проривом через свідомість у форму не-его, 
дзен намагається схопити саму суть життя, допомагає розуму 
досягти спокою [3]. Можна сказати, що саторі – це певний 
стан гармонійного спокою, тихого почуття задоволення 
існуючим, усвідомленого сприйняття, тиші думок. Дзен 
підкреслює велике значення усвідомлення сьогодення, 
усвідомленості як вміння повертати собі увагу до всього, що 
оточує. Щоб не робила людина – їй потрібно усвідомлювати – 
як саме вона щось робить та що саме вона робить кожну 
хвилину свого життя. Потрібно сприймати речі такими, якими 
вони є. 

Китайська філософія відображає природно-космічну 
моральність та прагне до пошуку душевної рівноваги та 
гармонії.  Даосизм вчить нас слідувати шляху Дао (тільки 
воно вічно, все інше минуще), піднятися над усім тимчасовим, 
зберігати спокій та розкривати свою власну природу. Не так 
важливо, що саме відбувається навколо нас, значення має те, 
що ми відчуваємо всередині свого душевного сприйняття 
реальності. Даосизм закликає перебувати у порожнечі, тобто 
відокремитися від своїх думок, усіляких явищ. Людина 
повинна заспокоїти свій розум, спостерігати. Принцип Пу у 
даосизмі – це принцип простоти та потенції, прийняття 
початкової внутрішньої природи та розкриття істинних 
можливостей людини, позбавлення зайвого. Лао Цзи 
наголошує, що для того, щоб звільнитися від туги та горя, 
людина повинна перестати прив’язуватися до речей та 
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зберігати їм вірність, припинити їх примножувати і не 
прагнути надлишку. Навпаки, потрібно «бачити в чудовому 
чудове» та задовольнятися тим, що є. Відсутність жалості до 
себе, почуттів важливості та самовдоволення – умови для 
того, що людина буде щасливою. Їй потрібно пам’ятати про 
свою мету та про те, що зміни приходять не одразу. В цілому, 
Лао Цзи підкреслює, що людина має бути спокійною, 
терплячою, рівною, простою, обережною, скромною, 
уважною, природною, відкритою [4]. Цікаво, що даос повинен 
був зробити 1200 добрих справ, причому усі накопичені 
заслуги нанівець зводив єдиний непристойний вчинок. У 
цьому сенсі Чжуан-цзи вважав, що саме боягузтво та глупота 
є причиною усіх наших бід. Норми взаємин між людьми у 
даосизмі встановлює моральний закон Де (певна духовна 
сила, що бере свій початок від Дао). Люди народжуються 
доброчесними, але потім на них впливає земне життя, 
передусім – великою кількістю речей у світі. Люди 
порушують природну рівновагу душі і тіла через бажання 
володіти якомога більшим – вони прагнуть діяти заради 
задоволень, бажань, пристрастей (принцип «діяння»). Тільки 
мудрець, що слідує Дао, не втрачає контролю (принцип 
«недіяння», «у вей» – споглядальна пасивність, вміння 
дозволяти всьому траплятися). Ідеал даосизму – діяння без 
зусиль та напруги. Це можливо як результат поєднання 
принципу Пу із розумінням чесноти Де, що призводить до 
гармонії із Дао.  

Конфуціанство закликає до активності на благо 
суспільства та вимагає від людини будувати зразкову сім’ю, 
слідувати традиції та установкам давнини, дотримуватися 
встановлених правил суспільства. Поєднує поняття влади та 
справедливості, оскільки у їхній єдності реалізується Воля 
Неба. Усі нещастя життя – наслідок того, що люди відступили 
від традицій, яким слідували предки. А тому, щоб відновити 
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гармонію в державі, необхідно їх відродити. Сім’я тут 
виступає маленькою моделлю держави, тому особливу увагу 
слід приділяти сімейним стосункам, підкорятися старшим та 
поважати їх. Благополуччя держави, з точки зору 
конфуціанства, залежить від благополуччя сім’ї – сім’ю 
зміцнюють етикет та гуманність, а це створює мир. Конфуцій 
підкреслював  сакральну наповненість ритуалу, що 
призводить людей до згоди. Сутність обряду для нього – це 
музично-творча налаштованість душі на повноту та глибину 
життя. 

Конфуцій намагався створити певні норми універсальної 
моралі, здатної зробити цей світ більш спокійнішим та 
справедливим, знайти шлях до процвітання суспільства. 
Головною метою його настанов було віднайти можливості 
жити серед людей в доброзичливості та гармонії. Він 
намагався вдосконалити людське в кожній людині за 
допомогою трьох головних якостей (обережність, милосердя, 
сміливість) та п’яти чеснот (людяність, обов’язок, норми 
поведінки, знання та вірність). Кожна людина має 
дотримуватися двох основних принципів: «Жень» (гуманність 
– людяність, справедливість, доброчесність, миролюбність) та 
«І» (борг – моральне зобов’язання доброчесної людини; 
шанобливе ставлення до батьків, відданість правителю, 
збереження подружньої вірності). На думку філософа, від 
усього поганого звільняє саме людяність – «це певна 
внутрішня інтенція, що спрямована на вироблення щирої 
доброзичливості, співчуття та любові до людей, особливе 
духовне зусилля людини, яке призводить до прагнення 
допомагати оточенню та піклуватися про нього <…>.  Вона 
активізує бажання поділитися з людьми найкращим, включає 
доброту, турботу, великодушність, співпереживання, 
ненасильство, щирість і чесність. <…> Людяність має на увазі 
внутрішню силу, сильний дух, хоробрість, спокій, 



 
  
 

                                                                                                                 
                                                                                               Матеріали XXI-ої Міжнародної науково-практичної конференції 

                                                                                                          (07 червня 2022 року, у м. Дебрецен (Угорщина), дистанційно) 
 

 
   461 

впевненість, здатність долати труднощі» [5, С. 90]. Шляхетна 
людина за Конфуцієм спокійна, позбавлена тривоги та страху, 
«це справедливий, щирий, уважний, щедрий, розумний, 
неупереджений, скромний індивід із чистою совістю та 
внутрішньою силою. Це сміливець, який <…> цінує силу 
слова, позбавлений грубості, уникає конфліктів, відповідає за 
свої слова, долає труднощі, не впадає у відчай, наділений 
твердістю і стійкістю духу, силою волі, величчю. Шляхетна 
людина уникає насолод, прагне знань, вміло розмірковує, 
позбавлена ілюзій, виконує свої обов’язки. Живе в 
усвідомленій гармонії, слідує ритуалу, дотримується 
синівської шанобливості, поважна до людей, ввічлива, 
дбайлива. Їй притаманні зосередженість, обережність, 
чесність, праведність, милосердя, постійність, терплячість та 
спокій» [5, С. 90]. Людина у Конфуція має жити у згоді із 
принципами порядку та серединності (що є найвищою 
чеснотою), досягти її можна через поміркованість в усіх діях 
та бажаннях, обдуманість вчинків та виконання правил, 
встановлених у суспільстві.  

Моїзм також намагався вирішити питання щодо 
процвітання народу. Мо-Цзи писав, що усі проблеми та 
нещастя людства з’являються через відсутність любові до 
оточуючих. Заворушення виникають через те, що люди не 
люблять один одного. Проте воля Неба полягає в тому, щоб 
люди любили один одного, допомагали і приносили один 
одному користь. Сильний повинен допомагати слабкому, 
знаючий повинен вчити незнаючого, досягти заслуг можна, 
лише думаючи про благо людей. Вшанування такої мудрості 
дозволяє здійснювати мудре управління державою [6].  

Дайсецу Тайтаро Судзукі зазначав, що східному розуму 
притаманні тиша, незворушність та спокій [3]; на його погляд, 
особливо йога та буддизм постачали значну мотиваційну силу 
для того, щоб людина мала змогу вирвати себе із заточення 
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повсякденного стану свідомості та жахливої реальності. Ми 
маємо усі підстави для того, щоб з ним в цьому погодитися. 
Філософія Давнього Сходу допомагає розкрити істинну 
природу кожного, пробудити моральну складову, покращити 
навички усвідомлення дійсності, звільнити від ілюзорних 
страхів. Все це забезпечує психологічну рівновагу людини та 
призводить до гармонізації внутрішнього стану особистості. 
Таким чином, філософія Давнього Сходу має практичну 
спрямованість і є дуже актуальною для більш детального 
дослідження у наші часи.  
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ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ЗА 
ОСВІТНЬО-НАУКОВОЮ ПРОГРАМОЮ 

«ІСТОРІЯ» В КПІ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО: 
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Як відомо, вища освіта спрямована не лише на 

відтворення знань, а й на розвиток та поглиблення 
аналітичних і дослідницьких здібностей людини. Ось чому 
підготовка майбутніх науковців - фахівців, здатних 
здійснювати наукові дослідження та оприлюднювати їх 
результати на високому професійному рівні, має величезне 
значення. Останнім часом ця проблема актуалізувалася й у 
зв’язку із боротьбою з плагіатом й академічною 
недоброчесністю, а також через реформування аспірантури й 
впровадження програм підготовки докторів філософії. У 
цьому контексті особлива увага  приділяється, зокрема 
підготовці докторів філософії з історії та археології не на 
історичних факультетах університетів, а на базі вищого 
технічного навчального закладу. 

17 травня 2022 р. на засіданні Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти було ухвалено рішення про 
акредитацію освітньо-наукової програми «Історія»                    
за спеціальністю 032 «Історія та археологія» з підготовки 
докторів філософії в Національному технічному        
університеті України «Київський політехнічний інститут    
імені  Ігоря Сікорського» на п’ять років [1].  
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Підготовка докторів філософії за спеціальністю 032 
«Історія та археологія» розпочалась у КПІ                            
імені Ігоря Сікорського ще 2016 р., після прийняття 
Постанови КМУ № 261 від 23.03.2016 р. «Про затвердження 
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 
установах)». З того часу керівником робочої групи із розробки 
та гарантом ОНП є доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри історії С. Костилєва. Варто зауважити, що 
при розробці цієї програми враховувалися не лише нові 
потреби у гуманітарній галузі загалом і сучасні тенденції у 
розвитку історичної науки зокрема, а й брався до уваги 
багаторічний досвід науково-педагогічних працівників із 
підготовки на кафедрі історії кандидатів і докторів наук.  

2018 р. було затверджено другу редакцію опису ОНП, 
що було зумовлено декількома чинниками: 1) затвердженням 
в КПІ імені Ігоря Сікорського нової форми опису освітніх 
програм; 2) внесенням змін до Національної рамки 
кваліфікацій (НРК), відповідно до яких освітньо-науковий 
рівень доктор філософії відповідав 9 рівню НРК. Ще одна 
редакція ОНП відбулася в 2020 р. у зв’язку зі змінами НРК, 
відповідно до яких освітньо-науковий рівень доктор філософії 
відповідає 8 рівню НРК [3].  

Метою ОНП є підготовка висококваліфікованих, 
конкурентоспроможних фахівців (докторів філософії) за 
спеціальністю 032 «Історія та археологія», здатних самостійно 
вирішувати складні наукові й науково-практичні завдання, 
здійснювати інноваційну, педагогічно-організаційну та 
практичну діяльність, опанування методами історичних 
досліджень й іншими професійними компетентностями. ОНП 
спрямована на розвиток критичного мислення, формування 
гуманістичних цінностей та активної громадянської позиції. В 
програмі особлива увага концентрується на застосуванні 
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інноваційних теоретико-методологічних напрацювань для 
виявлення та розкриття актуальних проблем історичної науки, 
на передових методиках викладацької діяльності, а також на 
впровадженні результатів дослідницького пошуку як у 
науковій, так і у викладацькій діяльності з урахуванням 
всеукраїнського, загальноєвропейського та світового 
контекстів розвитку відповідної спеціальності [2]. 

Варто відзначити низку особливостей програми, які 
вигідно вирізняють її від інших. По-перше, для здобувачів 
ОНП є можливість під час обов’язкової педагогічної практики 
працювати зі студентами ОКР «бакалавр» різних 
спеціальностей, а також відвідувати заняття викладачів зі 
студентами різних спеціальностей. По-друге, вони мають 
відкритий доступ до фондів Державного політехнічного 
музею та частини фондів Архіву КПІ імені Ігоря Сікорського 
із можливістю отримати наукові консультації від працівників 
цих установ. По-третє, здобувачі можуть замовляти 
консультації, проводити навчальні заняття й наукові заходи в 
Науково-технічній бібліотеці ім. Г. І. Денисенка КПІ імені 
Ігоря Сікорського. По-четверте, в ОНП особлива увага 
звертається на поглиблену методологічну та джерелознавчу 
підготовку. По-п’яте, вивчається як нормативна дисципліна 
«Інформаційно-комунікаційні технології в історичних 
дослідженнях», яка сприяє використанню сучасних ІКТ саме 
під час історичних досліджень, з урахуванням їх специфіки. 
Також у рамках цієї дисципліни аспіранти створюють та 
навчаються підтримувати профілі на спеціалізованих ресурсах 
для науковців (ORCID, Google Scholar, Publons (Researcher ID)). 
По-шосте, журнал «Сторінки історії», який індексується в 
наукометричній базі даних Web of Science Core Collection та 
входить до переліку наукових фахових видань України 
(категорії «А») і всеукраїнська науково-практична 
конференція «Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: 
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стан, перспективи» (з цього року має міжнародний статус) 
суттєво допомагають здобувачам в апробації результатів своїх 
досліджень [2]. 

Освітньо-науковий процес для здобувачів ОНП 
здійснюється на основі компетентнісного, системного, 
інтегративного підходів із застосуванням інноваційних 
технологій, інтерактивних практик, елементів змішаного 
(дистанційного) навчання, навчання через наукову та 
педагогічну практики. Згідно з «Положенням про організацію 
освітнього процесу» в КПІ імені Ігоря Сікорського навчання 
відбувається у формі аудиторних занять (лекцій та семінарів), 
самостійної роботи, практичної підготовки, контрольних 
заходів і консультацій [2]. Є можливість отримувати 
консультації від викладачів, задіяних на ОНП, а також 
наукового керівника, застосування ІКТ (онлайн лекції з 
використанням Moodle і Google Meet за допомогою Google 
Classroom), визнання компетентностей з однієї чи кількох 
дисциплін (зарахування кредитів ECTS), які здобувач отримав 
в інших ЗВО чи наукових установах. Аспіранти активно 
залучаються до співвикладання, колегіального оцінювання 
(peer assessment) і самооцінювання (self-assessment). 
Стимулюється розвиток партнерських відносин між 
викладачами та здобувачами [3]. Протягом останнього року 
навчання більше часу відводиться на підготовку до захисту 
дисертаційної роботи: оформлення наукових досягнень у 
формі дисертації, підсумовування повноти висвітлення 
результатів дослідження у наукових статтях відповідно до 
чинних вимог, подання документів на попередню експертизу 
дисертації  тощо [2]. 

ОНП (загальним обсягом 48 кредитів ECTS) містить 
нормативні освітні компоненти, які в обсязі 36 кредитів 
забезпечують підготовку зі спеціальності (ОК «Історичне 
джерелознавство», «Архівознавство України», «Теорія та 
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методологія історичних досліджень»), із загально-
філософського світогляду (ОК «Філософські засади наукової 
діяльності»), універсальних навичок науковця (ОК 
«Інформаційно-комунікаційні технології в історичних 
дослідженнях» та «Організація науково-інноваційної 
діяльності в гуманітарній сфері»), володіння англійською 
мовою (ОК «Навчальна дисципліна мовно-практичної 
підготовки»). Вибіркові ОК (в обсязі 12 кредитів) формуються 
з урахуванням наукових інтересів здобувачів, пов’язаних із 
можливістю реалізовувати власне дослідження з обраної теми. 
Лекції на ОНП читають переважно розробники відповідних 
навчальних дисциплін. Зауважимо, що ОК ОНП зорієнтовані 
на те, щоб аспіранти навчилися вирішувати науково-
дослідницькі завдання зі спеціальності, та відповідають їх 
науковим інтересам і тематиці досліджень. ОНП також 
передбачає обов’язкову педагогічну практику, що є складовою 
фахової підготовки [2]. 

Варто зазначити, що на кафедрі історії відбуваються 
регулярні методологічні семінари, на яких обов’язково 
присутні й здобувачі ОНП. Під час цих заходів визнані 
українські науковці презентують результати своїх найновіших 
досліджень із подальшим їх обговоренням. Так, за період 
існування ОНП доповідачами на таких семінарах були, 
зокрема, д.і.н., проф., декан історичного факультету КНУ 
імені Тараса Шевченка І. Патриляк; д.і.н., провідний науковий 
співробітник Інституту історії НАН України, директор 
Науково-дослідного інституту козацтва імені Степана Бандери 
Т. Чухліб; д.і.н., науковий співробітник Центру 
українознавства філософського факультету КНУ імені Тараса 
Шевченка М. Довбищенко; к.і.н., провідний науковий 
співробітник відділу теорії та історії політичної науки, 
керівник Центру єврейської історії і культури А. 
Подольський; к.і.н., старший науковий співробітник Відділу 
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української історіографії НАН України А. Бовгиря. Також 
разом із учасниками студентського гуртка «Клуб 
шанувальників історії» здобувачі мають можливість 
відвідувати заходи, які організовує на своїй базі Український 
науково-дослідний та освітній центр вивчення Голодомору 
(наприклад, лекції М. фон Гагена (США), А. Граціозі (Італія)) [3]. 
Участь у таких заходах дає можливість аспірантам підвищити 
свій рівень методологічної підготовки, а також здобути 
навички ведення дискусії у фаховому середовищі.  

Щодо міжнародної складової, то у КПІ імені Ігоря 
Сікорського діє Відділ академічної мобільності, видається 
інформаційний бюлетень «Джерело» про можливості 
міжнародної активності для викладачів та осіб, що навчаються, 
регулярно проводяться наукові заходи, до участі в яких 
запрошуються фахівці з різних країн, зокрема історики                  
П.-Р. Магочій (Канада), Й. Петровський-Штерн, Е. Епплбом 
(США). Здобувачі ОНП активно беруть участь у цих заходах [3]. 

 Щодо викладацького складу, задіяного на ОНП, то усі 
НПП мають науковий ступінь (4 – доктори історичних наук, із 
них 2 – з ученим званням професора, 1 – доцента, 4 – 
кандидати історичних наук, з них 3 – з ученим званням 
доцента). Всі наукові керівники мають науковий ступінь 
доктора історичних наук [2]. При відборі викладачів для 
роботи на ОНП обов’язково береться до уваги рівень, на 
якому вони відповідають п. 38 Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності, затверджених постановою КМУ від        
30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції від 24 березня 2021 р.      
№ 365) [3]. 

При КПІ імені Ігоря Сікорського діє Навчально-
методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти», який 
пропонує різноманітні програми підвищення кваліфікації 
викладачів. Так, із НПП, задіяних на ОНП, цією можливістю 
на сьогодні скористалися п’ять викладачів. Також у КПІ імені 
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Ігоря Сікорського проводиться щорічний конкурс «Молодий 
викладач-дослідник», одним із переможців якого в 2020 р. 
став викладач ОНП к.і.н., доц. С. Чолій. При кафедрі історії 
двічі за навчальний рік проводяться методичні семінари, 
зокрема на такі актуальні теми: «Інноваційні методи 
викладання історичних дисциплін для підготовки докторів 
філософії (третій освітньо-науковий рівень)», «Захист 
інтелектуальної власності, боротьба з плагіатом: правовий 
аспект», «Особливості проведення лекційних занять з 
історичних дисциплін у вищих навчальних закладах в умовах 
дистанційної освіти», «Особливості проведення семінарських 
занять з історичних дисциплін в умовах дистанційної освіти: 
обмін досвідом». Вони спрямовані на підвищення 
викладацької майстерності як викладачів, задіяних на ОНП, 
так і здобувачів [3].  

Також варто звернути увагу на те, що в КПІ імені Ігоря 
Сікорського вся академічна спільнота орієнтується на 
неухильне дотримання норм і правил «Кодексу честі “КПІ     
ім. Ігоря Сікорського”», ухваленого за рішенням конференції 
трудового колективу від 09.04.2015р. зі змінами від 
22.04.2021р., де визначено політику та стандарти академічної 
доброчесності. Всі здобувачі третього освітньо-наукового 
рівня ознайомлюються з його змістом ще під час зарахування 
їх до аспірантури. Стандарти та процедури дотримання 
академічної доброчесності регламентуються: «Положенням 
про систему запобігання академічному плагіату», 
«Положенням про комісію з етики та академічної 
доброчесності Вченої ради “КПІ ім. Ігоря Сікорського”», 
«Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії в “КПІ ім. Ігоря Сікорського”». 
Дисертаційні роботи, подані на здобуття ступеня «доктор 
філософії», мають бути обов’язково перевірені на плагіат на 
момент подання результатів дослідження на розгляд 
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спеціалізованої вченої ради. Для перевірки академічних 
текстів на підставі Договору № 32 від 08.11.2017 р. з 
компанією «Unichek Україна» у КПІ імені Ігоря Сікорського 
використовують сервіс «Unichek». Внутрішня база для 
перевірки на плагіат дисертацій на здобуття ступеня доктора 
філософії створюється у формі електронних версій, які надає 
Служба вченого секретаря до Науково-технічної бібліотеки 
ім. Г. І. Денисенка, та які розміщуються на ELAKPI. Всі 
дисертації до моменту захисту перевіряє спеціальна комісія, 
склад якої погоджується на рівні факультету [3].  

Отож, як видно із всього вищесказаного, здобувачі ОНП 
«Історія» мають різноманітні можливості отримати сучасну 
фахову підготовку й КПІ імені Ігоря Сікорського всіляко 
цьому сприяє. Незважаючи на труднощі сьогодення, пов’язані 
з війною на території України, кафедра історії визначила 
перспективи розвитку програми упродовж найближчих років. 
Так, зокрема, планується урізноманітнення каталогу 
вибіркових дисциплін залежно від тематики дисертацій нових 
здобувачів із залученням до їх викладання представників 
потенційних роботодавців. Доопрацювання ОК «Педагогічна 
практика» із урахуванням нових вимог МОН України, нових 
нормативних документів КПІ імені Ігоря Сікорського, а також 
із впровадженням інноваційних методик, затвердження 
відповідних розробок на засіданні Методичної ради КПІ імені 
Ігоря Сікорського. Також планується розвиток партнерських 
відносин з іншими установами, як українськими, так і 
зарубіжними тощо [3]. 
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НАЗВИ ВЕРХОВНОГО БОГА У ГЕРМАНСЬКИХ 
МОВАХ 

Релігійні вірування германців споріднені з 
індоєвропейськими релігіями. Германці сповідували 
політеїзм, вшановували багатьох богів. У різних місцевостях, 
зазвичай, був розповсюджений культ одного чи декількох 
богів, які вважалися головними. Але більшість германських 
богів була відома на всій території, заселеній германськими 
племенами. Верховним божеством вважався бог-ас 
Одін/Вотан. Вшановували також інших богів та богинь – 
Тора/Доннара, Фрейя/Фрейра, Тюра/Тива, Фрейю, Фрігг.   

Германське слово *guđa для позначення божества, бога 
має невизначену етимологію: а. god «бог», да., дфриз. god, н. 
Gott «бог», двн. got, нл., дс. god, шв. gud, дісл. guð, гот. guþ, 
gudis < герм. *guđa- «бог» (< іє. *ĝhutő- «той, кого викликають 
чарівництвом») // ді. hūtá «призваний»  іє. *ĝhauə-/*ĝhu- 
«викликати, призвати» або герм. *guđ- < іє. *ĝhe  «лити» 
(«той, для кого здійснюють жертовні узливання», ді. juhṓti  
«ллє олію у вогонь, жертвує» [1, c. 229]. 

У скандинавській міфології боги поділялися на богів-
асів та богів-ванів. Спочатку вони воювали, а потім уклали 
мир і володіли світом спільно. Однак, боги-аси жиди в 
Асгарді, боги-вани – у Ванахеймі. Етимологія цих позначень 
божеств теж неоднозначна: н. Ase «бог з роду Асів», двн. ans- 
(в іменах власних), да., дс. ōs «бог», дісл. āss,  рун. ansur, гот. – 
лат. anses (мн.) «напівбоги» < герм. *ansuz «бог з роду Асів» // 



 
  
 

                                                                                                                 
                                                                                               Матеріали XXI-ої Міжнародної науково-практичної конференції 

                                                                                                          (07 червня 2022 року, у м. Дебрецен (Угорщина), дистанційно) 
 

 
   473 

дінд. ásura- «бог, дух», авест. ahū- «пан» < іє *ansu-/ņsu-  «бог, 
божество, дух».   

У кінці 19 ст. назва бога-аса співставлялася з 
індоєвропейським коренем *an- «дихати». У середині 20 ст. 
дослідники пов’язували германське слово *ansuz з хетським 
ḫaṡṡu- «цар», грецьким hēnia «вузда», звідки виходило 
значення «бог, що зв’язує». Також германський корінь був 
співставлений з  хетськими словами ḫaṡṡu- «цар» та ḫaṡ- 
«народжувати». Реконструкція значення виглядала як 
походження від індоєвропейського *Нons-/Hņs- 
«народжувати, робити» > «засновник роду» > «бог», де знаком 
Н позначається ларингальний звук.  

Згадка у давніх джерелах про вкопаний у землю стовп-
ідол племені саксів Ірмінсуль викликала асоціації 
германського кореня *ansu- «бог» з *ansа- «балка, стовп»: гот. 
ans «балка, стовп», дісл. āss «стовп, балка»,  свн. ans-boum 
«міст у вигляді колоди» [2, c. 68].   

Позначення богів-ванів, герм. *wanaz, дісл. vanr «бог з 
роду Ванів», пов’язується з латинським Venus «богиня 
любові», дінд. vanas- «бажання», дісл. vinr «друг», да. vine, 
двн. wini «друг» < іє. *ṷenǝ-  «бажати, хотіти,             
прагнути» [2, c. 69].    

Якщо Корнелій Тацит [3] називав германських богів 
іменами богів римлян, то у Адама Бременського та Саксона 
Граматика зустрічаються імена богів, схожі на германські. Ці 
автори розповідають про статуї Тора, Водана/Отіна, Фріккона.   

Ім’я верховного бога германців Водана/Одіна можна 
етимологічно вивести із германського *wōđaz «лютий, 
одержимий, шалений» > герм. *wōdinaz, *Wōđinaz, дісл. 
ōđinn, двн. Wuotan, да. Wōden; н. Wut «лють» [2, c. 66]. Павло 
Диякон стверджував, що Водана називали ще Гводаном. У 
лангобардів цей бог звався Wôdan, Guôdan, у давніх саксів – 
Wuodan, Wôdan, у вестфальців – Guôdan, Gudan, у англосаксів 
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- Vôden, у фризів - Wêda, у скандинавів - Ođinn, у фарерців – 
Ouvin [4, c. 330].   

Я. Грімм виводить Wuotan  від давньоверхньонімецького 
дієслова watan та давньоскандинавського vađa, що означає 
«переходити, перетинати, стрімко рухатися». Від  watan 
утворюється іменник wuot, який означає «розум, вдача», а 
також «стрімкість» та «буйство». Давньоскандинавське слово 
ođr має значення «розум, глузд». Отже, цей бог – всесильний 
та всепроникний. Основна його функція на землі – керувати 
війною та перемогою, він був заступником воїнів (valfađir, 
herfađir «батько загиблих», «батько воїнств»), йому належали 
вояки, загиблі у бою від ран, із зброєю в руках. Для них був 
побудований палац Вальхалла, що знаходився в Асгарді. Там 
Одін їх зустрічав, організовував бенкети та поєдинки.  

Одін/Вотан був всевидючим богом. Йому належав трон 
Хлідскьяльв (Hliđskialf), звідки він бачив усі світи. Іноді з 
Одіном на троні перебувала його дружина Фрігг і теж бачила 
все, що відбувається у світі. На цьому троні нікому не 
дозволено було сидіти, хоча колись Фрей порушив цю 
заборону і, у підсумку, позбувся свого чарівного меча. Отже, 
«всевидіння» було не вродженою рисою Одіна, а властивістю 
предмета, що йому належав. Із всевидінням пов’язана і мудрість 
Одіна, яка теж є набутою. За ковток із джерела мудрості Одін 
віддав одне око хранителю цього джерела Міміру. В. Левицький 
вказує на відображення у цьому міфі зв’язку між зором та 
знаннями (рос. «видеть» - «ведать») [2, c. 66]. Означену 
властивість Одіна уособлюють також його ворони Хугін та 
Мунін. Hugin означає «мудрий», а Munin - «пам’ятаючий». 
Бог посилав птахів у світ, щоб потім вони йому розповідали 
все, що бачили. Отже, Одін міг сягнути думкою куди 
завгодно. 

Поняття люті та одержимості, властиві Одіну, генетично 
пов’язані у германських мовах з поняттям «поезія»: дісл. ōđr 
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«поезія, одержимість», да. wōþ «спів, голос, поезія»; лат. vātēs 
«пророк, провісник», дірл. fāith «поет», дінд. Vātah «вітер, бог 
вітру»,  рос. вития «оратор» < іє. *aṷǝ-/ṷē-/ṷe- «дути» [2, c. 66]. 
Одін – бог поезії. Це підтверджує і давньоскандинавський міф 
про здобуття ним у велетнів  меду поезії.   

На честь цього бога був названий «середній» день 
тижня, середа: у Вестфалії - Godenstag, Gonstag, Gaunstag, 
Gunstag, в Аахені – Gouesdag, на Нижньому Рейні - Gudestag, 
Gudenstag. У середньонідерландській мові середа називалася 
Woensdach, у новонідерландській - Woensdag, у 
давньофризькій - Wernsdei, у новофризькій - Wânsdey, у 
північнофризькій - Winsdei, у давньоанглійській – Vôdenes, 
Vôdnes däg, в англійській - Wednesday, у 
давньоскандинавській – Ođinsdagr, у шведській - Onsdag, у 
данській – Onsdag [4, c. 317].  

Як стверджують дослідники, Одін/Вотан як верховний 
бог потіснив давнього германського бога Тива. Германське 
слово *tīwaz має генетичні зв’язки з такими 
індоєвропейськими лексемами: гр. Zeús (< *Δje-us) Зевс, лат. 
deus    «бог», дінд. dēváh «бог»,  укр., рос. диво, дінд. div- 
«небо», лат. Jovis.  Фонетичний підхід вказує на спорідненість * 
tīwaz із словом «день». Германське *tīwaz походить від 
індоєвропейського *deḭeu- – це один з варіантів кореня  з 
гетероклітичною основою -eṷ/-n: *deḭeṷ-/deḭen. Поданий другий 
варіант цього кореня міститься в укр. день, псл. *dьnь, гот. sin-
teins «щоденний». Обидва варіанти походять від іє. *deḭ-/di- 
«сіяти, блищати». У давніх індійців, греків, римлян diva/zeus був 
богом неба і верховним богом: дінд. dyáus-pitár – гр. Zeu-pater – 
лат. Jū-piter «небо-батько». Напевне, верховне божество 
індоєвропейців було богом неба, світла, сонця. У давніх германців 
верховний бог вважався богом війни [2, c. 65].  

Я. Грімм називає цього бога давньоскандинавською 
мовою Tȳr, давньоанглійською Tiv, давньоверхньонімецькою 
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Zio, готською Tius. Давньоскандинавські автори називають 
Тюра богом битв, характеризують його як найвідважнішого та 
найсміливішого, від нього залежить перемога у бою. Ім’я 
Тюра входило до складу топонімів, ймовірно, на цих місцях 
були його святилища у язичеські часи. У Нижній Саксонії 
знаходилися гора Ziesberg (гора Ціо) та населений пункт 
Tisdorf («село Тіса»), у Баварії – Zierberg, у Нижньому 
Гессені – Zierenberg. У Зеландії зустрічалися  назви Tybierg 
(гора Тюра), Tisvelde (Тисове джерело),  Tysting (тинг Тюра), 
у Ютландії – Tystathe (маєток Тюра), Tііslunde (ліс Тііса), у 
Швеції – Tistad (маєток Тюра), Tisby (поселення Тюра), Tisjö 
(озеро Тюра), Tyved (ліс Тюра). 

Тюру присвячений день тижня – вівторок. У Швабії він 
називався Ziestac, у алеманнів – ziestag, zinstag, ziestig, zistig, 
zienstig, zeinstig, zinstag, у Центральній Німеччині – diestag, 
tiestag, у нововерхньонімецькій мові – Dienstag, у 
середньонідерландській мові – Disendach, Dicendach, 
Dissendach, у новонідерландській – dingsdag, dinsdag, 
dissendag, у давньофризькій - Tysdei, у новофризькій - 
Tyesdey, у північнофризькій - Tirsdei, у давньоанглійській – 
Tives däg, в англійській - Tuesday , у давньоскандинавській - 
Tȳrsdagr, у шведській - Tisdag, у данській – Tirsdag [4, c. 317].      
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ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У 

КОНТЕКСТІ ВИМОГ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО 
СУСПІЛЬСТВА 

Сьогодні спостерігається значна активність процесів 
глобалізації в усіх сферах життєдіяльності, що вимагає від 
закладів вищої освіти пошуку ефективних шляхів інтеграції у 
світовий освітній простір, підготовки майбутніх педагогів до 
здійснення професійної діяльності в умовах полікультурного 
суспільства на засадах упровадження компетентнісно 
орієнтованої освітньої парадигми. Відповідно, ефективність 
здійснення професійної діяльності в умовах полікультурного 
суспільства залежить не тільки від належного рівня набутих у 
процесі фахової підготовки професійних знань, умінь і 
навичок, а й від  сформованої готовності до здійснення 
конструктивної взаємодії з представниками інших культур. 

Поняття «глобалізація» є одним з найбільш вживаних у 
сучасній науковій лексиці, проте так і не існує певного 
однозначного його визначення. Для нашого дослідження 
актуальною є думка Д. Хелда, згідно з якою глобалізація, в 
першу чергу, постає «процесом розширення, поглиблення та 
прискорення світового співробітництва, що охоплює всі 
аспекти сучасного соціального життя – від культурного до 
кримінального, від фінансового до духовного», передбачаючи 
«трансформацію просторової організації соціальних відносин 
та взаємодій, що змінюється за допомогою таких показників, 
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як протяжність, інтенсивність, швидкість та вплив, і породжує 
міжконтинентальні або міжрегіональні потоки та структури 
активності, взаємодій та проявів влади» [1, с. 17-19].  

Глобалізація здійснює безпосередній вплив на систему 
освіти, яка, відповідно, потребує конкурентоздатного, 
мобільного, компетентного педагога, готового до здійснення 
професійної педагогічної діяльності в умовах полікультурного 
суспільства. Як стверджує А. Гофрон, освіта відповідальна за 
побудову більш солідарного світу. Вона має творити новий 
гуманізм, у якому домінуватиме етнічний компонент, а знання 
про культуру та духовні цінності цивілізації й шанобливе 
ставлення до них посядуть належне місце як необхідна 
перевага глобалізації, яка не обмежиться лише суто 
технічними та господарськими аспектами. Усвідомлення 
спільноти долі є основною підставою будь-якої міжнародної 
співпраці [2, с. 41]. 

Головним завданням освіти, на думку Р. Амірової та 
Т. Цимбал, стає формування вміння учня у полікультурному 
середовищі бачити в Іншому подібність і відмінність та 
сприймати таке відкриття відмінності як «відкриття зв’язку, а 
не перепони» (К. Леві-Строс). Тобто, автори вважають, що 
відмінність та подібність є лише другорядними елементами 
стосовно основного – зв’язку. Саме міжкультурні зв’язки є 
джерелом збагачення та динамізації освітньо-виховного 
процесу, основною метою якого є не вивчення певних культур 
та їх артефактів, а формування попередньої орієнтації дитини 
на принципи взаємоповаги та толерантності в умовах 
полікультурності. Р. Амірова та Т. Цимбал переконані, що 
полікультурна освіта та виховання налаштовує на розвиток 
гуманістичних взаємовідносин, вчить дитину знаходити своє 
місце стосовно Іншого, формує вміння застосовувати засоби 
урізноманітнення своїх взаємин з оточуючими. Важливим 
завданням полікультурного виховання є формування вміння 
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спілкуватися з оточуючими, вирішувати конфліктні ситуації, 
позбувшись упереджень щодо чужих культур або 
нейтралізувавши їх раціональними аргументами [3, с.9].  

Цілком погоджуємося з Р. Аміровою та Т. Цимбал, що 
головним змістом освіти повинно стати вивчення історії та 
життєвого досвіду рідного народу, що забезпечить найбільш 
суттєву для кожної особистості етнічну або культурну 
ідентифікацію, та дозволить людині відкрити для себе свою 
справжню природу, духовність, автентичний досвід буття і, 
можливо, подальшу долю. Автори наголошують, що певні 
традиції, обряди, звичаї, а також історичні події, героїв та 
цінності етнонаціональної культури потрібно вивчати не 
відсторонено, а включаючи безпосередньо в життєдіяльність 
особистості. Тільки тоді історія зможе передати прийдешнім 
поколінням не тільки доброчинність предків, а й сучасні права 
та обов’язки. І тільки той, хто любить і знає свою культуру, 
здатен полюбити іншу [3, с.16]. 

Сутність полікультурної компетентності, на думку Л. 
Перетяги, полягає в тому, що людина, яка володіє цією 
компетентністю, виступає активним носієм досвіду в галузі 
міжособистісної взаємодії із представниками різних культур. 
Полікультурну компетентність авторка визначає як складне 
багатокомпонентне особистісне утворення, що є результатом 
полікультурної освіти та ґрунтується на засадах теоретичних 
знань та об’єктивних уявлень про етнокультурне різноманіття 
світу, що реалізується через уміння, навички й моделі 
поведінки, які забезпечують взаємодію із представниками 
різних народів і культур на основі позитивного (толерантного) 
ставлення до них, а також у процесі набуття досвіду 
міжкультурної взаємодії, що, у свою чергу, сприяє ефективній 
міжетнічній взаємодії в сучасному полікультурному 
середовищі [4, с. 102]. 

Специфіка педагогічної діяльності, як вважає 
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Т. Атрощенко, зумовлює необхідність формування 
полікультурної компетентності вчителя як обов’язкової 
складової його фахової підготовки. Науковець переконана, що 
полікультурна компетентність є одним із основних елементів 
у структурі педагогічної професійної компетентності й пере-
думовою педагогічної майстерності. Полікультурна 
компетентність педагога входить у структуру його 
професійної компетентності, цього вимагають умови (робота в 
багатокультурному середовищі), в яких здійснює свою 
діяльність працівник освіти. Т. Атрощенко зазначає, що під 
такою компетентністю сьогодні розуміють здатність 
особистості жити й діяти в багатокультурному середовищі. 
Полікультурна компетентність педагога містить 
полікультурну грамотність; уміння використовувати свої 
знання в педагогічній діяльності; професійно значимі 
особистісні якості; розвиток культури міжнаціонального 
спілкування тощо [5, с.70]. 

У всесвітній мережі є велика кількість міжнародни 
Формування полікультурної компетентності майбутніх 
педагогів ефективно здійснюється у процесі фахової 
підготовки з полікультурним змістом, який, як вважає Н. 
Якса, містить у собі такі завдання: розвиток міжкультурної 
компетентності у кожного суб’єкта професійної підготовки – 
представника тієї або іншої культури (формування образу 
своєї культури, її основних цінностей, вироблення 
рефлексивного відношення до культурних феноменів); 
формування позитивних «Я - і Ми концепцій» у всіх суб’єктів 
професійної підготовки; формування полікультурних 
цінностей і навичок міжкультурної взаємодії (ціннісного 
відношення, вмінь і реального досвіду взаємодії з 
представниками інших культур, обміну цінностями, ідеями і 
встановлення рівноправних відносин); досягнення 
оптимальних для кожного індивіда та його культурної 
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ідентичності результатів, а також оптимального розвитку й 
інтеграції культури в контексті професійної підготовки; 
формування перспективи існування і взаємодії різних культур 
у процесі професійної підготовки; набуття досвіду 
міжкультурної комунікації (у тому числі подолання 
міжкультурних протиріч і конфліктів) як основа визначення 
успішних життєвих і професійних стратегій [6, с.170]. 

Історія педагогіки багата інноваціями в галузі методів та 
форм навчання .З розвитком технічної думки відбувається 
втілення різноманітних засобів наочності та технічних засобів 
в навчальний процес. Але тільки при проведенні аналізу 
природних якостей засобів навчання, визначенні дидактичних 
можливостей їх використання та функцій в процесі навчання, 
технічний засіб може бути дійсно корисним для навчального 
процесу, знайшовши чітке місце в системі інших засобів 
навчання. [7,с.223]. 

Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що тільки 
сформована належним чином полікультурна та інформаційно-
комунікаційна компетентність майбутніх педагогів 
забезпечить вирішення потреб сучасної освіти та уможливить 
досягнення її глобальної мети – надання якісної освіти 
підростаючому поколінню - «громадянам світу», формування 
у них необхідних життєвих компетентностей, готовності до 
співіснування та взаємодії в полікультурному світі.  
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МОМЕНТ ТРЕНИЯ В ПОДШИПНИКАХ 
СКОЛЬЖЕНИЯ 

Постановка проблемы. До настоящего времени 
подшипники скольжения еще широко применяются в 
машиностроении. Но их расчет производится по устаревшей 
методике на основе такого весьма неопределенного параметра 
как износ вкладыша подшипника. При этом в справочной 
литературе принято, что если материалы вала и вкладыша 
однородны, то поверхности детали по мере износа остаются 
цилиндрическими и касание между ними происходит во всех 
точках дуги опирания. Существует два вида кинематических 
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пар подшипников скольжения «цапфа – вкладыш» и пята – 
вкладыш». В новой кинематической паре контакт между ними 
является не полным за счет всевозможных выступов и впадин, 
получающихся при обработке (не приработавшаяся пара). В 
процессе работы эти шероховатости сглаживаются вследствие 
износа материалов (приработавшаяся пара).  

Цель этого исследования определить момент трения в 
подшипниках скольжения на основе силовых параметров.  

Поскольку главной причиной износа кинематических 
пар «цапфа – вкладыш» и «пята – вкладыш» является трение, 
то и расчет момента трения, среднего радиуса трения 
необходимо проводить, исходя из работы сил трения; средние 
радиусы трения необходимо определять по предлагаемой 
методике, поскольку это приведет к более равномерному 
износу и нагреву пар трения. 

Момент трения по уточненной формуле 

.
2

sin2 β
β
µQRM T =  и справочной 

2
sin

sin
2 β

ββ
µ
+

=
QRMТ , в 

которой формула полученная исходя из удельного давления 
qmax, показывает, что при угле обхвата β = π получается один и 
тот же результат. Однако при промежуточных значениях 
этого угла они имеют качественно разный вид, а именно: при 
расчете по справочной формуле момент трения с увеличением 
угла обхвата увеличивается, а по уточненной – уменьшается 
вследствие уменьшения общей величины нормальных давлений. 
Недоучет момента трения при больших углах обхвата составляет 
от 40 до 15%. Это связано с тем, что в [1] величина элементарного 
давления dN представлена в виде ϕqRbddN = , где b - длина 

цапфы, а величина силы Q показана как ∫
−

=
2/

2/
cos

β

β
ϕdNqbRQ , 

т.е. угол φ учтен два раза. 
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Тенденция изменения максимального удельного 
давления от угла обхвата в обоих случаях имеют одинаковый 
характер. Однако согласно уточненной формуле 

,cos)(
β
ϕ

β
ϕ

bR
Q

R
dNq ==  при больших углах обхвата давление 

практически не изменяется, в то время как по формуле 

.max Rb
Qq
β

=  – практически не изменяется сама тенденция. 

Найдена величина момента трения у пары трения      
«пята – вкладыш», близкой по конструкции паре трения 
«цапфа – вкладыш». 

Поверхности пяты и вкладыша могут быть выполнены в 
виде плоского круга или в виде плоского кольца (плоская пята). 

Считается [1], что момент трения, возникающий под 
действием осевой силы Q при скольжении пяты по вкладышу, 
зависит от принятого закона распределения удельного 
давления по опорной поверхности. У новых пят удельное 
давление считается равномерно распределенным, а у 
приработавшихся - определяется из условия износа во всех 
точках опорной поверхности.  

Для определения момента трения было найдена работу 
сил трения относительно условного среднего радиуса Rср и, 
приравняв их, вычислить реальный средний радиус трения. В 
результате получили среднюю величину для не 
приработавшей пары с кольцевой и сплошной пятой радиуса 

трения )(
2
1 22 rRRcp +=  и для момента трения при 

кольцевой пяты пары 
2

rRQM Т
+

= µ  и .
2
RQM Т µ=  А для 

приработавшей пары средняя величина радиуса трения 
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.
2
3

22

33

rR
rRRcp

−
−

=  и формулы величину момента трения 

определяются из выражений: 
22

33

2
3

rR
rRQM Т

−
−

= µ и 

.
2
3 RQMТ µ=  

Разница в величине моментов сил трения в 
приработавшихся и не приработавшихся кинематических 
парах при реальных способах их механической обработки 
составляет 2...3 %, что позволяет заявить о возможности 
снижения требований к чистоте обработки соприкасающихся 
поверхностей механизмов с подшипниками скольжения.  

Графические зависимости моментов трения при 
сплошной и кольцевой пятах пары трения «пята – вкладыш» и 
средних радиусов трения от радиусов пяты показаны на 
рисунке ниже. 

Рис. Зависимости от наружного и внутреннего 
радиусов при кольцевой пяте и наружного при сплошной 
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Полученные результаты могут быть использованы 
проектными организациями, которые занимаются 
проектированием подшипников скольжения. 
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РОЗРОБКА ТРЕНАЖНО-ІМІТАЦІЙНОЇ 
АПАРАТУРИ ПОСТАНОВНИКА АКТИВНИХ 

ШУМОВИХ ПЕРЕШКОД З ВИКОРИСТАННЯМ 
ТРАНСИВЕРА HACKRF НА БАЗІ 

РАДІОАРХІТЕКТУРИ GNU RADIO  

Організація освітнього процесу в кредитно-модульній 
системі підготовки військових фахівців ВВНЗ України, 
потребує застосування нових педагогічних технологій щодо 
подання навчального матеріалу та використання сучасної 
тренажно-імітаційної апаратури для швидкого опанування 
сучасними зразками озброєння. На теперішній час існує 
досить велика кількість педагогічних технологій, які всебічно 
охоплюють навчальний процес. До найпоширеніших 
педагогічних технологій відносять: комп’ютерні технології, 
програмоване навчання, ігрові технології, технології 
індивідуального і диференційованого навчання та інші. В 
свою чергу, тренажерно-імітаційна апаратура призначена для 
отримання та вдосконалення практичних навичок отриманих 
під час вивчення теоретичного матеріалу. З одного боку, 
використання сучасної тренажно-імітаційної апаратури в 
освітньому процесі надає навчанню практичну спрямованість 
і дозволяє зменшити витрати ресурсу технічних засобів, 
матеріально технічних засобів, навчального часу в порівнянні 
із звичайним процесом надання практичних навичок роботи 
на різних складних зразках техніки, а також озброєння.  
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Крім того, використання тренажерно-імітаційної 
апаратури дозволяє комплексно вирішити ряд питань, які 
підвищують якість навчання та забезпечують його 
комфортність:  

1. Обмеження вимог по дотриманню техніки безпеки,
при реалізації процесу формування практичних навичок 
роботи на озброєнні та техніці.  

2. Практично усувається несприятливий вплив
навколишнього середовища на процес навчання. 

3. Індивідуалізація і адаптація навмання залежно від
рівня підготовки слухачів. 

4. Постійне вдосконалення навиків роботи з технікою,
озброєнням. 

5. Наочність, результативність навчання [1].
З іншого боку, розробка і виробництво тренажно-

імітаційної апаратури потребує значних фінансових затрат і є 
більшою мірою економічно недоцільним.  

Тому розробку тренажно-імітаційної апаратури 
постановника активних шумових перешкод пропонується 
проводити з використанням трансивера HackRF на базі 
радіоархітектури GNU radio.  

Такий підхід дозволяє використовувати весь наявний 
інструментарій для радіопрограмного забезпечення GNU 
radio, з апаратною платформою HackRF. Дослідження вже 
продемонстрували, що ці інструменти можуть бути об'єднані з 
метою розробки та впровадження тренажно-імітаційної 
апаратури постановника активних шумових перешкод за 
рахунок універсальних, недорогих, програмних засобів [2]. 
GNU radio дозволяє реалізувати апаратуру імітатора активних 
шумових перешкод у вигляді блоків у C ++ та у вигляді 
ієрархічних блоків, спроектованих безпосередньо в 
середовищі GNU radio.  
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Для реалізації та налагодження фрагментів імітатора 
було розроблено кілька схем верхнього рівня, в деяких 
контрольних точках яких з'єднані відповідні блоки 
візуалізації. Це дозволяє використовувати тренажно-
імітаційну апаратуру постановника активних шумових 
перешкод в наступних режимах: 

- періодична розвідка частотно-часових параметрів 
радіолокаційних сигналів радіолокаційної станції, частотний 
діапазон якої необхідно подавити; 

- формування безперервної активної шумової перешкоди [3]. 
Таким чином, використання тренажно-імітаційної 

апаратури постановника активних шумових перешкод з 
використанням трансивера HackRF на базі радіоархітектури 
GNU radio може застосуватись у освітньому процесі і відкриває 
широкі можливості для подальшої розробки тренажно-
імітаційної ааратури. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІТОДИЗАЙНУ В ГОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Ще з початку свого існування людина була тісно 
пов’язана з природою, тому завжди оточувала себе 
рослинами, створюючи затишну та привабливу атмосферу. 
Озеленення готельно-ресторанних підприємств стало 
соціальною вимогою.  

Актуальність проблеми поєднання рослинних елементів 
з архітектурним середовищем досліджували І. П. Горницька, 
A. M. Гродзинський, Ю. С. Гордієнко, Л. А. Ковальська,
Л. О. Машинський, В. В. Сніжко, О. Г. Степаненко.

У перекладі з грецької «фіто» (φυτόν) означає «рослина». 
В цілому ж фітодизайн – цє дизайн приміщень, в якому в 
якості головного художнього декору використовуються ті чи 
інші рослини. При цьому враховується їх зовнішній вигляд, 
розмір, запах, колір та інші властивості. 

Рослини не тільки дозволяють прикрасити інтер’єр і 
створити в ньому певний стиль, а й наситити приміщення 
киснем, усунути пил і знизити число патогенних бактерій. Не 
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слід плутати фітодизайн з екодизайном, хоча нерідко вони є 
сусідами один з одним і використовуються в одному інтер’єрі [3]. 

Фітодизайн в інтер’єрі виконує функцію естетичного, 
художнього та функціонального сприйняття інтер’єру і 
ландшафту з використанням рослин. Особливу увагу при 
створенні фітокомпозицій приділяють вибору рослин, 
оскільки вони впливають на самопочуття, продуктивність та 
настрій людини. Не менш важливим є врахування їх 
естетичних характеристик: пропорція, симетрія, асиметрія, 
гармонія кольору, масштабність, контраст [1, ст. 68].  

Гармонія композиційного об’єкту та інтер’єру полягає у 
цілісності, узгодженості, закономірній зв’язаності всіх частин 
та елементів форми, викликає чуттєві, естетично-позитивні 
реакції. 

За допомогою пропорції визначають співвідношення 
об’єктів в фітокомпозиції. «Золотий перетин» – ось  правило, 
за допомогою якого створюють найоптимальнішу для 
сприйняття форму композиції, поєднуючи пропорцію, 
симетрію та рівновагу, що змушує відчувати красу і гармонію. 

Масштабність – композиційний засіб вираження 
співвідношення форми витвору до розмірів людини. 

Для врівноваження композиції використовують 
симетрію та асиметрію, враховуючи композиційне 
розташування рослин в об’ємно-просторовій конструкції 
інтер’єру в залежності від точки огляду. Зазвичай, в центрі 
розташовують асиметричні об’єкти. 

Контрастні фітокомпозиції – це однорідні  декоративні 
якості рослин з яскраво вираженими відмінностями. 
Протилежними контрастним є нюансні композиції з 
незначними відмінностями. До прикладу: декоративно-
листяні та декоративно-квітучі рослини – контрастна 
композиція, рослини одного виду, але з різними відтінками 
квітів чи листків – нюансна. 
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Плануючи композицію слід враховувати гармонію кольору, 
оскільки при штучному світлі в приміщення частково 
поглинається колір і змінюється його сприйняття в інтер’єрі. 
Лампи розжарювання діють на рослини наступним чином: 
темно-зелені листки виглядатимуть темніші на фоні світлої стіни, 
тобто зелений колір буде інтенсивнішим; в той час світло-
зелена композиція на фоні темної стіни матиме яскравіше та 
тепліше забарвлення; червоний фон надає зеленому кольору 
насиченості, а зелене листя червоному фону – яскравості; 
поєднання однакового забарвлення рослин і кольору стіни з 
більшою насиченістю призводить до нівелювання 
фітокомпзиції. Гармонійно та естетично підібрані кольори 
інтер’єру та фітокомпозицій,  як при природному так і 
штучному освітленні позитивно впливатимуть на 
продуктивність людини, її настрій і самопочуття.  

Створюючи композицію, варто використовувати 
рослини з різними формами, при цьому вони будуть естетично 
доповнювати один одного. Поєднуючи рослини з густо 
розташованими гілками і рослини з широким листям, 
отримаємо масивну композицію, тоді як композиція з тонких 
пагонів  та листям розсіченої форми матиме делікатний 
ніжний вигляд [2, ст. 25]. 

Функціональне призначення фітокомпозицій в 
приміщенні: 

- Захисна – стримування поширення механічного пилу,
газів, аерозолів та інших збудників забруднення повітря. 
Ліана, монстера, фікус, тетрастігма. 

Рекреаційна – здатність знешкодження патогенної 
мікрофлори приміщення, позитивний вплив на нервову, 
дихальну та серцево-судинну системи людини. Розмарин, 
мирт, лавр, пеларгонія. 
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Ефектна – здатність декоративно-квітучих та листяних 
рослин викликати емоції, почуття і переживання. Азалія, 
цимбідіум, пахіра. 

Основними напрямками фітодизайну є:  
1. Вирощування бонсай. Бонсай – мініатюрне дерево, 

розміром до 120 см, яке, незважаючи на свої скромні розміри, 
часто застосовується фітодизайнерами в якості зовнішнього та 
внутрішнього декору. Оригінальний і екзотичний вид рослини 
додає розкоші і шарму будь-якому інтер'єру.  

Бонсай – це рослини-довгожителі, найстаршому дереву 
вже більше 800 років, тому купуючи дерево в горщику 
отримуємо довічне задоволення від споглядання обраного 
шедевра.  

2. Зимовий сад – це максимально засклене приміщення, 
декороване безліччю рослин та іншими елементами декору, 
що підкреслюють природну атмосферу штучного оазису. 
Готельно-ресторанні підприємства, які мають зимовий сад, 
користуються широкою популярністю. Такий «шматочок 
літа» створює неповторну атмосферу домашнього затишку, 
усамітнення і разом з тим розкоші. Всі витрати на створення 
такої розкоші компенсуються вдячними посмішками 
відвідувачів, які повертаються знову і знову.  

3. Вертикальне озеленення – це озеленення 
вертикальних поверхонь, тобто поверхонь будинків, альтанок, 
споруд, парканів, огорож в'юнкими рослинами, стриженими 
деревами та ін. Технологія є зручною, не вимагає 
спеціального догляду, очищує повітря, є природним 
зволожувачем і високо цінується як розкішний елемент 
декору.  

4. Стабілізовані рослини. Стабілізують рослини шляхом 
заміни їх натуральної рідини (соку) на спеціальний розчин, 
основним компонентом якого є гліцерин. Саме завдяки 
унікальній формулі розчину, стабілізовані квіти зберігають всі 
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природні якості, вони мають свіжий вигляд, еластичні і досить 
міцні. 

5. Сад на даху. Зелений дах, на якому замість звичайного
шиферу або м'якої покрівлі росте газон або справжній пишний 
сад є досить популярним варіантом облаштування покрівлі 
будівель в європейських країнах. Лідерами в області 
озеленення дахів і створення «повітряних» садів є Німеччина 
та Швейцарія. 

Отже, фітодизайн в готельно-ресторанних підприємств є 
своєрідною художньою композицією, яку створюють, 
акцентуючи увагу не тільки на природні вимоги рослин у 
закритому середовищі, а й естетичну характеристику як 
окремих об’єктів так і всієї фітокомпозиції.  
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕР’ЄРУ ТА ЕРГОНОМІКА 
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Бажання людини знаходитись в комфорті – є дуже 
важливим показником її задоволення. Саму тому, клас та 
рівень готельно-ресторанних підприємств, залежить від 
можливості надати відповідний рівень комфорту. Інтер’єр 
приміщення відіграє велику роль та безпосередньо впливає на 
рівень комфорту. Спокій, затишок та гармонія – це те, що 
повинен створювати комфортний інтер’єр, який повинен бути 
і функціональним. 

Функціональність інтер’єру – це важливий фактор, який 
впливає на зонування приміщення, вибір меблів, обладнання, 
устаткування, ефективне їх розміщення, а також колористику 
та стиль.  

У сучасних умовах високого рівня інформатизації 
суспільства не важко швидко довідатися про всі модні 
тенденції на ринку. Для того, щоб не помилитися у виборі 
меблів і обладнання для готельно-ресторанних підприємств 
необхідно постійно тримати руку на пульсі сучасних 
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технологій та інновацій, вивчати стандарти провідних 
світових операторів, стежити за тенденціями ринку, 
працювати тільки з тими компаніями, які мають великий 
досвід роботи в цій сфері [1].  

Дизайн – це творча діяльність, метою якої є визначення 
формальних якостей промислових виробів. Ці якості 
включають як зовнішні риси виробів, так і, головним чином, 
структурні та функціональні взаємозв'язки, які перетворюють 
вироби на єдине ціле, як з точки зору споживача, так і з точки 
зору виробника [2].  

Інтер'єр – це внутрішня частина будівлі, приміщення, 
архітектурно й художньо оформлена. Кожне приміщення 
характеризується наявністю внутрішнього простору, повністю 
або частково відокремленого від навколишнього середовища. 
Перебуваючи в цьому просторі, людина бачить: габарити і 
конфігурацію приміщення, як в цілому, так і окремих його 
частин; відкрито розташовані в приміщенні будівельні 
конструкції, в тому числі колони, балки перекриття; меблі  та 
обладнання; предмети декоративного оздоблення (розписи, 
картини, скульптури, декоративні рослини, обробку і колірні 
рішення підлоги, стін, стелі, зовнішніх поверхонь обладнання 
і меблів, природне і штучне освітлення приміщення).  

Одночасно людина може спостерігати крізь вікна, вітражі, 
дверні прорізи якусь частину вулиці й суміжних приміщень. Все 
перераховане вище разом становить загальний вигляд 
приміщення, який називають його інтер'єром. На сприйняття 
інтер'єру впливають мікроклімат приміщення (температура, 
вологість, склад і рух повітря) та його акустичний режим 
(величини шумів та їх поширення у приміщенні) [3]. Тому, 
розміщення всіх об’єктів інтер’єру повинні мати тісний 
взаємозв’язок, бути функціональними та ергономічними. 

Рівень культури суспільства і результати роботи різних 
фахівців є остаточним підсумком оформлення інтер'єру. 
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Заклади готельно-ресторанного бізнесу та їх обстановка 
мають певні ознаки, які відбиваються на специфіці галузі та 
визначаються характером роботи закладів. Виробництво, 
реалізація та організація споживання іжі – є основними 
функціями закладів. Також існує ще така функція, як 
додаткова для ресторанів так і одна з основних для готелів – 
це задоволення естетичних потреб споживачів та організація 
їх відпочинку. Тип підприємства формує підходи до 
організації форми відпочинку, споживання їжі та 
внутрішнього простору підприємства. 

Відвідування ресторанів та готелів споживачами 
здійснюється не тільки задля задоволення фізіологічної 
потреби сну чи харчування, відвідувачі під час свого 
перебування в таких закладах задовольняють свої духовно-
культурні потреби. Отримати задоволення звичайно можна від 
інтер’єру закладу, від його гармонійності, затишку та 
комфорту, від обстановки залу, освітлення, дотриманні 
звичаїв і правил персоналом, спілкуванні з іншими людьми, 
чи від перегляду концертної програми. Саме тому, не дивно, 
що кафе та ресторани стають місцем, де безліч людей, які 
мають спільні інтереси проводять свій час. Тому, потрібно 
розглядати інтер’єр як цілу систему, яка безпосередньо має 
свій психологічний вплив на відвідувачів. Інтер’єр ніби має 
свій психологічний клімат, який повинен викликати почуття 
радості, комфорту, гармонії та затишку. На становлення 
такого клімату впливають різні моменти в оснащенні 
приміщення: освітленість, температура, запахи, шуми і т.д [4]. 

Заклади індустрії гостинності повинні ставитися до 
оснащення приміщення дуже відповідально, адже такі 
моменти відіграють дуже важливу роль при виборі 
споживачем того чи іншого місця для проведення свого 
вільного часу. Функціональність та краса – основні позиції, 
якими керуються споживачі під час сприйняття та оцінювання 
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інтер’єру закладу. Психологічний клімат відбиває свою 
енергетику в загальному враженні, що є дуже важливою 
складовою. Затишок та комфорт – найголовніші 
характеристики психологічного клімату. 

Ступінь ізольованості того чи іншого місця є істотною 
ознакою затишку, що в свою чергу пов’язане з відчуттям 
комфорту. Місця біля вікна, у ніші чи антресолі, за 
статистикою є найбажаніші місця у закладах. Характер 
освітлення також дуже сильно впливає на відчуття затишку 
споживачів в залі. Кожен елемент середовища оцінюється з 
погляду на те, як ця складова інтер’єру впливатиме на 
відвідувача та його відчуття затишку. Тому навіть при виборі 
музики у ресторані показником затишку буде гучність та ритм 
музики, емоції які вона доносить [5]. 

Час перебування відвідувача в залі безумовно впливає на 
інтер’єр закладу. Адже чим більше часу споживач має, тим 
більше він хоче побачити, і завдання інтер’єру в цьому 
випадку принести задоволення від побаченого чи 
заінтригувати споживача. Саме тому чим більший час 
відвідування, тим більш комфортним та цікавим повинен бути 
інтер’єр, тим вище повинен бути рівень виразності та 
художньої досконалості. Чим більше приміщень тим більші 
можливості дизайнера чи архітектора збагатити композицію 
інтер’єру. Саме тому, існують деякі прийоми, наприклад, 
різноманітні прийоми розстановки меблів чи варіація форми 
зали відповідно до настінної композиції чи інших деталей 
дизайну приміщення.  

В сучасних готелях особлива увага приділяється 
естетичному комфорту. Такий комфорт створюється за 
допомогою художньо-просторового процесу життя людини та 
його організації за допомогою ряду певних засобів. 
Проектування композиції простору є першочерговим 
завданням. Інтер’єр того чи іншого приміщення повинен 
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створювати певну систему, тобто декорації, меблі чи інші 
прикраси в залі повинні доповнювати повну картину, або ж 
бути невід’ємними частинами повної композиції. Наприклад, 
стіни приміщення зображені в певному стилі, то меблі та 
декорації повинні підкреслювати цей стиль, та тим чи іншим 
шляхом, повинні вписуватись в загальну композицію дизайну. 
Дуже важливо, щоб меблі знаходились в гармонії з усім 
інтер'єром. Деякі предмети навіть підбираються і 
розміщаються так , щоб колірна гама цих предметів 
відповідала всьому настрою композиції [6]. 

В загальному, можна зробити висновок, що інтер’єр 
готельно-ресторанних підприємств є неймовірно важливою 
складовою успішного його функціонування. Проте, не завжди 
дорогі та якісні речі призводять до успіху. У випадку з 
інтер’єром потрібно розуміти, що всі деталі та предмети 
повинні використовуватися в першу чергу – ергономічно. 
Саме ергономічне використання меблів, освітлення, декорації, 
оформлення внутрішніх стін, підбір музики і т.д., відіграє 
найважливішу роль у створенні дизайн-інтер’єру  закладів, а 
тим більше закладів готельно-ресторанного господарства. 
Будь-яка дрібниця в дизайні приміщення може як привабити 
клієнта, так і відштовхнути його від повторного візиту до 
закладу.  
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SOCIAL COMMUNICATIONS AS A NEW 
FOUNDATION FOR THE US ARMY RECRUITING 

MARKETING CAMPAIGN 

Building an effective, well-armed, adequate to modern threats 
and economically unburdening army has been and remains the goal of 
any state. An integral part of this process is providing the army with 
professionally trained personnel. It is believed that only a professional 
serviceman can effectively use high-tech weapons and military 
equipment, which are growing in the world's armies. 

Decree of the President of Ukraine № 36/2022 says "On priority 
measures to strengthen the state's defense capabilities, increase the 
attractiveness of military service in the Armed Forces of Ukraine and 
the gradual transition to a professional army" defines a gradual 
transition to the formation of the Armed Forces of Ukraine on a 
professional basis [1]. This decision involves radical changes in the 
recruitment process, the main subjects of which are the departments of 
territorial recruitment and social support centers. 

The paper shows that almost all countries that have made the 
transition to the contractual principle of recruitment face the 
problem of inconsistencies in the dynamics of socio-economic 
processes and the prestige of military service in society and the 
requirements for training modern recruits. 
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The American experience of manning a professional army is 
quite illustrative. Many miscalculations and mistakes were made, 
and the same mistakes were made many times. Even 10 years after 
the army's transition to a contract basis, the military acknowledged 
that the volunteer army was unable to provide the necessary 
quality of personnel. In the late 1970s, due to inflation and the 
need to reduce budget expenditures, the situation with the 
recruitment and retention of qualified personnel in the army 
deteriorated so much that the question arose about its 
effectiveness. In the 1980s, about half of the contractors were 
recruited from the "C student" category. Young people with low 
test scores needed longer training and were often unable to take up 
positions, leading to their early dismissal. 

This creates a vicious circle between low quality staff, lack 
of human resources and forced inefficient use of funds. It is 
necessary to understand that only aggressive competition in the 
market of young labor with the use of tools developed on the basis 
of marketing research and statistics will ensure high standards of 
personnel selection. 

After the US Army failed to meet its recruitment plan in 
2018 for the first time in more than ten years, its marketing 
strategy was radically changed. The military signed an agreement 
with the well-known marketing company Omnicom to develop a 
new approach. 

Active advertising of the attractiveness of military service in 
terms of material security and opportunities for higher education 
was carried out; Appropriate marketing strategies and special 
advertising campaigns have been developed to ensure the required 
quality of troop replenishment. Thus, appropriate tools have been 
created to encourage and recruit volunteers from among the best 
high school graduates. 

The company's marketers moved away from high-budget 
television advertising, the main theme of which was the need to 
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protect the United States. Instead, they focused on social 
communications on Instagram and Snapchat, etc., emphasizing 
that in the military they can get high-tech jobs, such as working 
with drones or cybersecurity. 

The U.S. Army recruitment campaign is called GoArmy and 
its main goal is to demonstrate the diversity of career opportunities 
in the military [2]. 

The paper shows that “U.S. Army "is a brand that has been 
created for years, marketing influence through social 
communications begins at the age of ten. The information 
component is extremely powerful, designed to attract the 
maximum attention of potential candidates. The Internet 
information environment is widely used for marketing influence: 
the official website, YouTube channel, Flickr photo hosting, pages 
on popular social networks, streaming broadcasts of video games, 
etc. The military has its own e-sports teams that regularly run 
broadcasts with games like Call of Duty or Cyberpunk 2077. 

The military seeks to attract the attention of younger 
audiences. Omnicom has implemented the idea of targeted 
advertising for high school students on Facebook and the project 
of partner materials on the platforms Reddit, BuzzFeed and 
Twitch. The army also conducts castings for the mothers of 
soldiers who will act as influencers. Considerable attention is paid 
to events such as the Comic-Con festival of mass culture and the 
Pax exhibition dedicated to video games. Among their partners, 
the military names the popular companies Tesla and Amazon. 
They emphasize that after the service, soldiers will be able to get a 
job on Google, Facebook or LinkedIn. 

At the same time, recruitment services have gone under 
significant changes, as it is clear that the means of social 
communication can disseminate general information about the 
attractiveness of the military profession and its intangible aspects - 
such as service to the Fatherland, honor, devotion, opportunity to 
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become a mature person. In order to explain in detail the whole 
complex of material benefits, career opportunities and educational 
programs, it is necessary to work individually with each candidate. 
Properly trained recruiters are required for such work. 

The paper examines the positive experience of the US 
Armed Forces Recruiting Command in the use of social 
communications to improve the image of service in the army. 
Recruiting units of the US Army include 8 recruiting brigades, 
battalions, companies and stations, which include up to 7 
instructors. An employee of the recruitment service provides on 
average the selection of one recruit per month. Methodological 
assistance and staff training are provided by the marketing and 
interaction team and a specialized college. 

The success of the marketing campaign is evidenced by the 
fact that the socio-economic status of US Armed Forces personnel 
as of 2021 is slightly higher than that of the civilian population. 
Today, 95% of recruits have completed secondary education, with 
only 80% of American youth graduating from high school. 
Funding for marketing processes is provided through a national 
program. The US experience is of practical interest to Ukraine as 
an example of preparing and implementing a decision to transition 
to a professional Armed Forces. 

References: 

1. Decree of the President of Ukraine № 36/2022 "On priority
measures to strengthen the state's defense capabilities, increase the 
attractiveness of military service in the Armed Forces of Ukraine and 
the gradual transition to the principles of a professional army" from 
01.02.2022. URL: https://www.president.gov.ua/ documents/362022-
41285. 

2. GoArmy. Official website. URL: https://www.goarmy.com/



Матеріали XXI-ої Міжнародної науково-практичної конференції 
         (07 червня 2022 року, у м. Дебрецен (Угорщина), дистанційно) 

507 

Maksymenko O.O. 
leading sociologist at the Department 

of Methodology and Methods of Sociology 
Institute of Sociology of the National Academy 

of Sciences of Ukraine 
Kyiv, Ukraine 

THE ATTITUDES TOWARDS ENVIRONMENTAL 
ISSUES AMONG UKRAINIANS: WHAT WORRIES US 
THE MOST AND WHAT WE ARE READY TO DO IN 

ORDER TO TACKLE THE PROBLEMS 

It would be no exaggeration to say that all of us would like 
to live in a healthy natural environment, enjoy lush greenery and 
beautiful flowers in the summer or white snow in the winter, hear 
birds chirping in the morning, breathe clean air and drink clear 
water, as well as have enough opportunities for rest and 
recuperation. It is therefore not surprising that we feel 
uncomfortable or stressed and often get sick in an environment 
which is far from being healthy. It is natural for us to worry about 
our well-being if the condition of our locality is changing for the 
worse. We respond to such a change in different ways: by 
distancing ourselves from some negative effects (e.g. moving to a 
cleaner or quieter neighbourhood), seeking help from relevant 
authorities (e.g. when it comes to cutting down trees), taking to the 
streets to call for a ban on the construction of a skyscraper or to 
protest against the launch of a nuclear power plant, etc. 

Some people think not only of the environmental factors that 
may affect their health but also about their own impact on the 
environment. They often break their old habits and espouse new 
practices for a better life and a healthier planet. 

In my paper I will focus on how Ukrainian citizens perceive 
environmental issues and what eco-friendly practices they are 
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willing to take up. For this purpose, I will first analyse basic 
findings from several nationwide surveys carried out by different 
research institutions (or polling companies) from 2015 through 
2020. The number of survey participants varied between 1,200 and 
2,100. A respondent was supposed to answer the following 
questions: a) which environmental problems (given on the list) 
worry him/her the most; b) who should be held responsible for 
such a state of affairs (the government, local authorities, 
politicians, big businesses, ordinary citizens, etc.); c) what the 
respondent is personally ready to do (or doing at the moment) in 
order to improve the current situation or tackle the environmental 
crisis. 

The data were gathered from all Ukraineʼs regions, except 
for the Autonomous Republic of Crimea (which was annexed by 
the Russian Federation in 2014) and non-government-controlled 
areas (NGCA) in the East (breakaway territories occupied by 
Russia-backed separatists the same year). 

Before commenting on the figures, I would like to acquaint 
the audience with a comprehensive annual survey titled “Ukrainian 
society: Monitoring social changes”. The survey was initiated by 
the Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of 
Ukraine in 1992, less than a year after this country had gained 
independence. A questionnaire used in this study consists of         
15 sections related to the key spheres of society. Each section 
(“Economic situation”, “Political situation”, “Social well-being 
and public moods”, “Local living conditions”, “Leisure and 
recreation”, etc.) contains a set of questions that make it possible 
to record and analyse the changes in the main social indicators. 

One of the most recent “Ukrainian society” surveys was 
conducted from 19 September to 9 October 2020. 1,800 people 
(aged 18 and over) participated, and there was a special section 
focusing on the current environmental situation. According to the 
data, 36.6% of respondents felt worried about air pollution due to 
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vehicle emissions, 33.4% were dissatisfied with the sanitary 
condition of their locality owing to excessive garbage, 26.7% and 
20.0% respectively expressed concern over water and soil 
pollution due to chemicals and industrial waste, 24.3% expressed 
dissatisfaction with the quality of everyday foods (owing to the 
high amount of harmful ingredients), and 10.3% mentioned 
radioactive contamination (because of the 1986 accident at the 
Chornobyl nuclear power plant) as a factor affecting their health. 
On the one hand, these figures are not as discouraging as those at 
the beginning of the 2000s — when nearly half of Ukraine’s 
population showed concern over air and water pollution (47.3% 
and 46.1% respectively); on the other hand, there has been an 
increase in the number of people feeling dissatisfied with the 
quality of the natural environment in many respects (see Table 1). 
Furthermore, over half of those interviewed said that they lacked 
environmental safety and security. 

Table 1 
Which environmental pollution factors in your locality 

worry you the most? (Mark all applicable answers) 
2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

Air pollution due to 
chemicals and 
industrial waste 

47.3 34.7 34.3 33.1 32.3 31.4 24.8 23.2 26.2 28.4 31.1 

Air pollution due to 
vehicle emissions 48.0 41.9 39.9 42.5 42.3 43.7 37.9 36.3 32.2 33.3 36.6 

Water pollution due 
to chemicals and 
industrial waste 

46.1 32.6 32.0 29.8 29.3 28.1 22.1 18.8 21.3 23.9 26.7 

Soil pollution due to 
chemicals and 
industrial waste 

32.4 21.6 22.2 17.8 20.2 21.7 14.9 12.3 14.5 15.6 20.0 

Environmental 
pollution of the 
district where I live 
due to excessive 
garbage 

54.8 46.7 49.7 51.1 48.5 48.5 35.7 28.1 24.8 26.1 33.4 
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Radioactive 
contamination 35.7 28.5 23.7 26.2 22.0 19.9 14.2 13.3 12.0 10.3 10.3 

Excessive noise 16.7 13.2 16.2 16.1 17.7 15.8 13.4 15.8 12.9 11.8 12.6 
Harmful ingredients 
in foodstuffs 40.4 28.6 28.9 29.1 36.1 37.9 29.2 21.0 24.5 17.0 24.3 

Nothing of the above 9.7 12.4 14.8 13.2 14.2 16.1 25.6 26.9 32.2 32.6 23.5 
Other 0.7 1.2 0.4 0.9 1.3 0.4 1.5 1.9 1.4 0.1 0.8 
No answer 0.2 0.3 0.2 0.6 0.3 0.1 0.4 0.1 0.1 0.0 0.2 

Note: The total percentage exceeds 100 since the 
respondents could check off several options. 

 
Well, what do Ukrainians understand by environmental 

security? As the data of another nationally representative survey 
show, most of our citizens regard environmental security as a state 
of the environment which does not affect their lives, health or 
well-being. (This survey was undertaken by the Ilko Kucheriv 
“Democratic Initiatives” Foundation together with the Razumkov 
Centre Sociological Service in July 2015; 2,100 persons were 
interviewed.) Answering the question about basic environmental 
rights, the majority (71.6%) of respondents mentioned the right to 
a safe, clean, healthy and sustainable environment. Still, far fewer 
(21.4% and 15.5% respectively) knew about the right to start or 
join an environmental organisation or the right to free access to 
information related to environmental issues. So, according to these 
figures, a considerable part of Ukraineʼs population are not fully 
conversant with environmental legislation. Another “weakness” of 
our citizens is low civic engagement: just a little over one per cent 
of those surveyed were members of an environmental association 
or movement and 8.3% had taken part (at least once) in an 
environmental campaign. More than nine tenths (93.1%) had never 
tried to stand up for their environmental rights even though they 
had felt that their rights had been violated. 

The next survey sheds light on whom ordinary Ukrainians 
tend to blame for the current environmental problems facing their 
country. This study was conducted jointly by “GfK Ukraine” and 
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“Socis”, two polling companies, in February‒March 2017, and 
some of the findings are as follows: about one eighth (11.6%) of 
respondents thought that industrial corporations should bear 
responsibility for the damage that their products or activities have 
done to the natural world; over half (50.2%) believed that the 
government was not doing enough to protect the environment, 
whereas the rest (35.3%) held the view that citizens themselves 
ought to take care of nature. 

As for everyday actions aimed at helping the environment, 
62.1% of those surveyed reported cleaning up the area around their 
house or apartment block, 53.3% and 43.1% were trying to reduce 
energy and water consumption at home. Yet, it is unclear whether 
they saved water or energy in order to minimise their impact on the 
environment or simply to lower their water or electricity bills. 

Only a small portion (7.3%) said that they had participated in 
(or supported) environmental campaigns. Using the mass media 
(newspapers, magazines, radio, etc.) to inform the public about 
environmental pollution in a particular locality or applying to a 
relevant authority in order to solve that problem turned out to be 
the least popular activities among our citizens: 6.6% and 7.8% 
respectively had some experience in handling environmental issues 
in such a way. 

Certainly, we should not forget about environmentally 
conscious Ukrainians who launch or join important eco-initiatives 
such as zero waste living or river clean-ups, or those who take part 
in environmental protests or climate strikes. These people set an 
inspiring example for others, but they are not in the majority so far. 

At this point, I have analysed some findings related to the 
“environmental profile” of Ukrainian citizens, and these were 
findings from the surveys carried out by research institutions. Now 
I am going to tell you a few words about my own piece of research 
aimed at determining the type of environmental world view among 
our fellow citizens. To this end, I designed a questionnaire and 
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called it “How important is nature to you?” The questionnaire 
consists of 30 groups of statements, and each group includes three 
alternatives to choose [3]. Each alternative, in turn, characterises a 
person’s type of world view with regard to the “human‒nature” 
relationship (anthropo-, bio- or ecocentrism). 

As you surely know, an anthropocentric perspective argues 
that human beings are the central or most significant entities in the 
world; thus, the natural world is supposed to serve their needs. A 
biocentric (or nature-centred) approach, in contrast, attaches the 
greatest value to nature and calls on humans to subordinate 
themselves to the natural world. Ecocentrism lies somewhere 
between these two extremes; it brings to the fore humans’ living 
and developing in harmony with nature. 

Obviously, it is the type of environmental world view that 
shapes how a person perceives and treats the nature, hence the 
relevance of studying this phenomenon. 

Meanwhile, it should be pointed out that there are different 
descriptions of anthropo-, bio- and ecocentrism; the above ones 
mainly belong to environmental sociologists or psychologists from 
Ukraine and other countries of the post-Soviet space [1, pp. 28–36; 
2, pp. 83–85]. Besides, they tend to use the term “environmental 
consciousness” which roughly corresponds to what Western social 
researchers understand by environmental world view. 

The questionnaire is organised in such a manner that its 
statements cover practically all spheres where humans interact 
with nature, such as farming, fishing, gardening, crafts, 
manufacturing, construction, hobbies, outdoor activities, etc. A 
student’s responses are put in a table with three columns, “A”, 
“B” and “E” for statements corresponding to an anthropo-, bio- or 
ecocentric type of world view. Each option scores one point 
regardless of which type of world view it reflects. In each column, 
the responses are added together, then divided by 30 (the number 
of statements) and multiplied by 100%. The value obtained is a 
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share of a particular type of world view (anthropo-, bio- or 
ecocentric). If we compare these three values, we can see which 
type of world view (anthropo-, bio- or ecocentric) prevails in this 
respondent. Then we repeat the calculation for other survey 
participants and eventually see the prevailing type of world view 
for the whole sample. 

An example of a statement with three alternatives is given 
below. 

1. We should reduce the consumption of plastic products as 
far as possible. Not being biodegradable, they are usually collected 
in landfills or floating in the ocean, thereby inflicting damage on 
the environment and eventually on us humans. (This statement 
represents an ecocentric world view.) 

2. We have done nothing but destroy our Mother Nature; so 
we must stop using everything that is harmful to it, including 
plastics. (This statement corresponds to a biocentric world view.) 

3. If you ask me, it doesnʼt make any sense to give up 
plastics. First, these products are convenient; second, if we refuse 
them, a lot of people will lose their jobs. What exactly we should 
do is to learn how to recycle plastic. (This statement reflects an 
anthropocentric type of world view.) 

The questionnaire was pretested on a sample of 35 
respondents from the city of Kyiv. It was distributed through 
libraries; thus, at that stage only library users could participate in 
the survey. They could complete the questionnaire on paper, and it 
was also available in electronic form (published on “Vseosvita”, a 
well-known Ukrainian teacher website). The preliminary results 
indicate a prevalence (albeit not very significant) of an 
anthropocentric world view. Taking into account the data from the 
above-mentioned nationwide surveys, we can conclude that there 
is a need for measures aimed at raising environmental awareness 
and environmental responsiveness among ordinary Ukrainians, 
such as lectures, workshops, psychoeducational groups, etc. 
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АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ МУКАЧІВСЬКОГО 
РАЙОНУ ЯК ОБ’ЄКТ ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ 

Як відомо, одним із важливих видів туристично-
рекреаційних ресурсів, які є основою для формування туру, є 
історико-культурні, до яких належать історичні, археологічні, 
архітектурні пам’ятки а також пам’ятні місця, що пов’язані з 
життям та діяльністю відомих людей. Мукачівський район 
Закарпатської області володіє потужним туристично-
рекреаційним потенціалом, а більш широке використання 
археологічної спадщини стало би імпульсом для організації 
пізнавального та наукового туризму, для яких старожитності 
давніх епох мають виключне значення. Сьогодні на території 
району зафіксована 71 пам’ятка археології. Це стоянки, 
поселення, городища, могильники, давні виробничі осередки 
від кам’яного віку до раннього середньовіччя. Всі вони 
вивчені нерівномірно. На деяких зібрано лише підйомний 
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матеріал або проведено розвідувальні роботи, на інших 
розкопано по кілька тисяч квадратних метрів культурної 
площі.           

Артефакти стародавнього кам’яного віку (палеоліту) на 
території району представлені 16 пунктами. Перші стоянки 
цієї доби були відкриті ще в 1906-1908 рр. Т.Легоцьким на 
Павловій горі в Мукачеві. Після возз’єднання Закарпаття з 
Україною в Мукачеві на Чернечій горі колекцію 
палеолітичних артефактів зібрав колишній ігумен 
Мукачівського монастиря В.Пронін [13, s. 5-14]. У 1965 р. в 
околиці Шелестівського городища, а також на горі Тупча 
М.Анісюткін виявив три пункти мустьєрських знахідок, на яких 
зібрав кілька кремінних та кварцитових виробів [11, s. 45-57]. У 
70-80-х рр. ХХ ст. Закарпатська новобудівна експедиція 
Інституту археології АН УРСР виявила ряд палеолітичних 
місцезнаходжень на трасі будівництва Транскарпатської 
шосейної дороги – в Мукачеві, Обаві. Знахідки мустьєрського 
часу середнього палеоліту представлені місцезнаходженнями 
Мукачево (Галіш, Чернеча гора, Кам’янка), Кольчино І,ІІ,ІІІ. 
Підйомний матеріал включав дископодібні і аморфні 
нуклеуси, відщепи, пластини, різці, зубчасті знаряддя, що 
були виготовлені з крем’янистих і кварцитових порід 
каменю.Артефакти пізнього палеоліту зафіксовані у Завидові, 
Іванівцях, Мукачеві (Червона,  Чернеча і Павлова гори), 
Обаві, Синяку [10, s. 22-36]. Серед кам’яних знарядь можна 
назвати відщепи, пластини, різці, нуклеуси, скребачки. Аналіз 
сировини показав, що для їх виготовлення базовою служила 
кремінна галька темного кольору.          

Знахідки мезоліту виявлено у 12 пунктах. Це, наприклад, 
Коноплівці І,ІІ, ІІІ, Лавки, Мукачево І-VI, Чинадієво. 
Підйомний матеріал репрезентований відщепами, уламками 
пластин, відходами. У переліку знарядь - це ножі на пластинах 
із загостреною ретушшю, аморфні скребки на відщепах, 
одновиїмчасті скобелі, кутові різці, аморфні скребла [4, c. 37-45].  
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Старожитності неолітичної епохи засвідчено у 
Баркасові, Дерцені, Жнятині, Серне І – VI ( всього 9 пунктів). 
У 1975 р. М.Потушняк започаткував розкопки в урочищі Мала 
гора в Дерцені. Найбільш ранній горизонт (глибина 0,4-0,5 м) 
був представлений пам’ятками тиської культури, тобто пізнім 
неолітом (V-IV тис. до н.е.). У заповненнях напівземлянкових 
жител виявлено виразні фрагменти горщиків, мисок, кубків, 
амфор, чашок [6, c. 40]. Посуд був орнаментований врізним 
орнаментом та чорною фарбою. Тоді ж виявлено наземне 
прямокутне в плані житло зі стовповою конструкцією стін, 
яке на основі керамічного матеріалу віднесено до пам’яток 
тисополгарської культури доби енеоліту.   

На території району переважають пам’ятки культури 
мальованої кераміки (друга половина  V тис. до н.е.). 
Житлами були виключно напівземлянкові споруди, заглиблені 
в землю на 0,3-1 м. Керамічний комплекс складається з 
посудин двох виразних груп  -  грубої кухонної і тонкостінної 
столової. Основні форми представлені горщиками, мисками, 
сковорідками. Пам’ятки енеоліту виявлено у 4 пунктах. Це 
Лалово, Дерцен, Мукачево (урочище Кам’янка) і курганний 
могильник у Макареві. Вони відносяться до полгарської 
культури (початок IV – перша чверть ІІІ тис. до н.е.).   На 
поселенні у с. Дерцен (урочище Мала гора) досліджено 
наземні житла зі стовповою конструкцією стін, які були 
обплетені лозою і обмазані глиною, мали прямокутну і 
трапецієподібну форму розміром від 5-6 до 8-10 м. Посередині 
і біля стінок розташовувались вогнища або печі [9, c. 294].  

На зміну полгарській культурі у пізньому енеоліті (друга 
чверть ІІІ тис. до н.е.) у Верхнє Потисся прибуло із заходу 
нове населення, яке на Закарпатті залишило пам’ятки, що 
отримали назву культури канельованої кераміки або 
баденської культури. Поселення займали найбільш придатну 
для життя територію краю, на стику південних відрогів 
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Карпат та Притиської рівнини. Серед них, наприклад, і 
поселення, що було виявлено в Мукачеві (урочище Мала 
гора). Основним критерієм для характеристики культури є 
кераміка, яка поділяється на дві групи. До першої віднесена 
крихка, слабо обпалена, виготовлена із погано очищеної глини 
з домішками полови і шамоту. Поверхня в неї нерівна, як 
правило, покрита ангобом. Другу групу представляє посуд, що 
зроблений з добре відмуленої глини з домішками шамоту і 
піску [9, c. 300]. Серед керамічних форм кількісно 
переважають горщикоподібні посудини кількох варіантів.         

Доба бронзи представлена поселеннями у Дерцені, 
Ключарках, Станові, Медведівцях, Залужі, Чинадієві, 
могильниками у Станові, Череївцях, Чопівцях, Чомонині. Ранній 
період доби бронзи (культура Ніршег, початок ІІ тис. до н.е.) 
зафіксований на поселенні в урочищі Мала гора в Мукачеві. 
Тут виявлено напівземлянкові житла із заокругленими кутами 
розміром від 15 до 20 м².  Долівки жител були  глинобитними, 
вогнища розташовувались у центрі житла, багаття  -  біля 
жител [2, c. 49-51]. Найбільше речових знахідок припадає на 
керамічні вироби. Посуд добре обпалений, темно-сірого, 
коричневого або охристого кольору. Вирізняються два типи  -  
столовий і кухонний. Столовий краще опрацьований, з 
рівною, інколи лощеною поверхнею, орнаментований. Як 
кухонна, так і столова кераміка різних розмірів, від 3-5 до 50-
70 см висоти.  Найбільш поширеним типом посудин були 
одноручні глечики різних розмірів і варіантів.   

До доби ранньої бронзи належать також артефакти 
культури східнословацьких курганів. На території 
Мукачівського району вони зафіксовані у Зняцеві, Залужі, 
Макарьові, Медведівцях. Померлих носії культури ховали під 
земляними насипами-курганами. За розміром це великі круглі 
або овальні земляні споруди діаметром 10-15 м, висотою від 1 
до 3 м [6,  c. 81].  Під курганним насипом на рівні давнього 
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горизонту виявлені поховання з тілопокладенням та 
тілоспаленням. Який тип переважав, не встановлено, бо в 
65 % курганів поховань не виявлено.  

Доба пізньої бронзи репрезентована старожитностями 
культури Станово (XV – XIII ст. до н.е.). Поселення цієї 
культури виявлено у Чинадієві, а могильники у Лохові, 
Череївцях та Чопівцях. Ритуал поховання включав спалення 
небіжчика поза місцем поховання. Залишки спалених кісток, 
очищених від попелу і деревного вугілля, збирали в урни і 
заривали в ямки глибиною 0,5-0,7 м [6, c. 88].           

Про майнову нерівність носіїв станівської культури 
найкраще свідчать бронзові скарби, яких  на території району 
зафіксовано 36. Серед них, наприклад, Брестів, Великі Лучки, 
Залужжя (2 скарби), Клячаново (6), Медведівці, Обава (2), 
Станово (2), Чомонин. Найбільшу кількість скарбів виявлено в 
Мукачеві – 11. В середньому до скарбу входило 15 - 20 предметів, 
серед яких знаряддя праці, зброя, прикраси, побутові вироби. 
Кількість схованих у землю речей було мірилом майнового 
стану їх власника. За вагою найбільшим був скарб із 
Чинадієва, який нараховував 61 браслет і важив 5,45 кг.  

Перехідний етап від доби бронзи до ранньозалізного віку 
(культура Гава) (XII – VIII ст. до н.е.) на території району 
засвідчено у Дерцені, Жукові, Серне, Клячанові, Чинадійові, 
городище на Сорочій горі в Мукачеві. Протягом 1971-1972 
років Е.Балагурі проводив охоронні розкопки на 
Шелестівському городищі. В ході дослідження встановлено 
існування двох типів жител. До першого віднесено прямокутні 
в плані житла з кам’яною долівкою, стіни споруджувались із 
жердин і прутів, обмазаних глиною. Інший тип представляли 
невеликі овальні в плані житла легкої конструкції, дещо 
заглиблені в землю [1, c. 38].  В середині житла розміщалась 
вогнищева яма, викладена камінням. Крім опалювальних 
споруд, було виявлено також печі.       
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До ранньозалізного віку зараховано поселення в Жукові, 
Медведівцях, Баркасові, курганні могильники в с. Кольчино 
на горі Жорнина, в Мукачеві на Малій горі, в с. Куштановиця, 
який дав назву групі пам’яток, що була поширена на території 
Верхнього Потисся. Як відомо, у VII-VI ст. до н.е. на 
просторах Східної Європи виникло могутнє політичне 
об’єднання скіфів. Хоч територія краю не входила до його 
складу, однак зазнала певного впливу з боку лісостепових 
племен межиріччя Дніпра і Дністра, просування яких на захід 
відбувалося під тиском скіфів. На цей час грунтові 
могильники змінюються курганними, подібно до населення 
Середнього Подністров’я. Кремація покійника відбувалася на 
місці або поза місцем поховання. Кальциновані кістки, 
відділені від залишків ритуального вогнища, зсипали в урни, 
ямки чи збирали на купки. Після чого насипався курган, у 
конструкції якого інколи використовували камені. Поселення 
невеликі, площею від 2,5 до 4 га. Культурний шар залягає на 
глибині 0,3-0,4 м, житла наземного і напівземлянкового 
типу [8, c. 24].     

Епоха латену, носіями якої вважаються племена кельтів, 
репрезентована поселеннями у Дерцені, Клячанові, 
городищем (оппідум) біля Мукачева на горах Галіш і Ловачка. 
Латенський горизонт у Дерцені представлений двома 
житлами, рядом прямокутних споруд для випалювання 
деревного вугілля, керамічними виробами з домішками 
графіту, знаряддями праці. Городище Галіш і Ловачка мало 
площу близько 15 га [6, c. 149]. Розкопками різних років 
виявлено залишки житлових, господарських та виробничих 
споруд. Знайдено близько тисячі залізних виробів, у тому 
числі знаряддя праці, зброя, прикраси. Засвідчено існування 
ковальських, ювелірних, гончарних майстерень. Оппідум був 
не тільки одним із найбільших економічних центрів 
Верхнього Потисся, але й відігравав важливу політичну роль. 
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Про це, зокрема, свідчить карбування власної монети.  Його 
існування припадає на ІІІ- І ст. до н.е.     

Старожитності першої половини І тис.н.е. на територї 
Мукачівщини засвідчено в Баркасові, Іванівцях, Серне. 
Підйомний матеріал представлений фрагментами кераміки від 
ліпних і кружальних сіроглиняних посудин ІІ – ІV ст. н.е. і 
відноситься до пшеворської культури. Носії останньої 
наприкінці ІІ  -  на початку ІІІ ст. н.е. вклинилися в 
північнофракійське етнічне середовище Верхнього Потисся. 
Знахідки римських монет (Ключарки, Мукачево) свідчать про 
існування торгово-обмінних операцій між носіями 
пшеворської культури та римськими провінціями Дакією й 
Паннонією. На поховальних пам’ятках пшеворців (Кленовець, 
Станово) найкраще збереглися вироби з чорного металу. 
Насамперед, це стосується зброї і прикрас, які входили до 
одного з визначальних елементів поховального ритуалу.  

Вісім пам’яток на теренах району становлять слов’янські 
артефакти раннього середньовіччя. Це поселення в Дерцені, 
Зняцеві, Червеньові, Клячанові (урочище Під Обучем), Форноші, 
Ракошині (2), курганні могильники в Червеньові і Зняцеві, які 
датуються VII – IX ст. У 1932 р. Й.Янкович відкрив і започаткував 
дослідження тілопального курганного могильника в урочищі 
Козуптово в околиці с.Червеньово. За його підрахунками, 
курганний могильник нараховував 22 кургани, з яких він у 1932 р. 
розкопав три, а в 1938 р. -  10 [12, old. 299]. Всі вони були 
тілопальні, останки розміщалися в урнах, збиралися в 
пригоршні, ямки і на стародавньому горизонті. Розкопками 
Й.Янковича було започатковано вивчення слов’янських 
старожитностей Закарпаття. 

Систематичне дослідження слов’янських артефактів 
краю розпочалося після возз’єднання Закарпаття з Україною. 
Так, Ф.Потушняк відкрив та обстежив поселення в Дерцені, 
Форноші, Чинадієві. Було закладено ряд шурфів та зібрано 
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фрагменти кераміки. Протягом 1947-1955 років К.Бернякович 
відкрив слов’янські поселення в околиці с.Червеньово [3, c. 439].   

У 1961, 1963 - 1964 роках С.Пеняк розкопав шість 
курганів на курганному некрополі в Червеньові. Первісно він 
налічував близько 40 курганів. Нині збереглось 18, їх діаметр 
від 8 до 13 м, висота 0,3-0,6 м.  Тілоспалення небіжчика 
відбувалося поза місцем поховання. Очищені від попелу і 
деревного вугілля перепалені людські кістки переносились на 
місце поховання, де їх розміщали трьома способами: в урнах, 
ямках і на давньому горизонті. Над залишками тілоспалення 
споруджували глиняний насип. Поховання супроводжували 
бронзові прикраси, залізні ножі, пряжки, фрагменти навмисно 
розбитих під час тризни посудин [5, c. 76-78].  

Аналіз археологічних старожитностей засвідчив, що на 
території Мукачівського району представлені в тій чи іншій 
мірі всі епохи історії людського суспільства - від кам’яного 
віку до раннього середньовіччя, тому пізнавальний туризм має 
хороші перспективи для динамічного розвитку. Артефакти 
давніх періодів існування людського суспільства не були 
відкриті лише там, де не проводилися пошукові роботи. 
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ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ  
 

 Розвинена сфера туристичних послуг, є ознакою 
незалежного соціально-економічного рівня країни, 
прогресивної структури і господарства. Трансформації, які 
відбулися в світовій економіці протягом останніх десятиліть, 
привнесли суттєві зміни в туристичну інфраструктуру. Досить 
проаналізувати тенденцію впровадження інновацій у вигляді 
інтернет- обслуговування, інтернет-послуг, онлайн-замовлень, 
віртуальне знайомство з екскурсійними об'єктами за 
допомогою QR - кодів, застосування 3D моделювання, бум в 
ресторанному бізнесі за рахунок інноваційних пропозицій 
органічної кухні і т.і. [2, C.113-114]. 

Бурхливий розвиток мережі Internet - від текстової передачі 
даних до потужного мультимедійного способу спілкування, став 
джерелом нових сучасних можливостей в туристичній галузі. 

Віртуальність як процес асоціюють з моделюванням за 
допомогою комп'ютера. Тому, віртуальний туризм - це         
он-лайн або офф-лайн презентації, які дозволяють 
потенційним клієнтам розглянути будь-який туристичний 
об'єкт у вигляді широкоформатних або циркулярних (3600) 
типів турів, побачити панорамні об'єкти різних розмірів 
(експонати музеїв і картинних галерей, алеї парків, 
приміщення готелів, вулиці та будівлі міста, види з висоти 
пташиного польоту і т.д.), які можуть рухатися хаотично [1]. 

Як бачимо, інноваційна діяльність в сфері туризму 
спрямована на створення нового або зміна існуючого 
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продукту, на вдосконалення транспортних, готельних та 
інших послуг, освоєння нових ринків, впровадження 
передових інформаційних і телекомунікаційних технологій, а 
також  сучасних форм організаційно-управлінської діяльності. 

Таким чином можна уніфікувати деякі думки щодо 
доцільності впровадження інноваційних технологій в 
туристичну галузь, а саме: 

1. Підвищення рівня простоти і доступності послуг для 
гостя є основним пріоритетом в роботі туристичної сфери. На 
тлі галопуючого розвитку сучасних інноваційних технологій, 
туризм, який має багатофункціональну сегментарність своєї 
діяльності, виступає одним з найбільш універсальних видів 
господарювання, де інновації мають швидке і фінансово 
окупає застосування. 

2. Необхідною умовою в досягненні успіху в будь-якому 
починанні є здорова конкуренція. Туризм як найбільш 
багатогранна і затребувана галузь господарства, вимагає 
постійної модернізації із застосуванням сучасних 
інноваційних технологій, підходів, методів, що забезпечує не 
тільки конкурентоспроможність туристичних підприємств, а й 
стабільність в їх роботі. Інновації в туризмі ґрунтуються на 
новизні послуг, поліпшення технологічності їх надання, 
економічної та соціальної ефективності. 

3. Для успішної реалізації поставлених завдань, перш за 
все, необхідно інвестування в інноваційну сферу туристичної 
діяльності, створення сучасної високотехнологічної 
інфраструктури, здатної інтегруватися з підприємствами 
туризму різних стан, що практично неможливо без 
відновлення і кардинальної перезавантаження науки з 
подальшою комерціалізацією результатів отриманих наукових 
розробок. 

4. Міжнародний досвід впровадження віртуальних турів 
переконливо доводить, що даний напрямок діяльності 
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створює умови для підвищення конкурентоспроможності 
туристичних послуг. Туристичний продукт, презентований у 
вигляді віртуального туру, має максимальну інформаційну 
місткість, будучи більш цікавими привабливим продуктом 
туризму. Використання віртуальних 3D-екскурсій в сфері 
туризму мають перспективу стати найбільш ефективним і 
затребуваним напрямком Internet-технологій для 
популяризації туристичних об'єктів; популярним 
маркетинговим інструментом для багатьох установ готельного 
та ресторанного господарств, музеїв та інших об'єктів 
комерційної нерухомості в індустрії туризму; ефективним 
інструментом візуалізації туристичних ресурсів для 
потенційних споживачів туристичних послуг; альтернативою 
традиційному (класичному) туризму для людей, які не мають 
фізичної чи фінансової можливості подорожувати. 

5. Електронний бізнес відкриває великі можливості
розвитку будь-якому підприємству. Це нова форма ринкових 
відносин, заснована на застосуванні новітніх 
телекомунікаційних технологій та Інтернету. Ця система 
торгівлі прийнятна і для покупця, і для продавця. Але головне, 
що туризм має важливу перевагу перед іншими секторами 
електронної торгівлі - його споживач отримує товар 
безпосередньо в місці його виробництва, в туристичному 
центрі. 

6. Застосування інновацій в туристичній сфері
спрямовані на формування нового туристичного продукту, 
надання унікальних туристичних послуг, застосування нових 
маркетингових підходів, використовуючи новітні техніки і IT-
технології, що підвищить конкурентоспроможність 
туристичного продукту на національному та міжнародному 
ринках, призведе до появи нових видів туризму. Ступінь 
інноваційного розвитку туристичної галузі визначають: 
ринкова кон'юнктура, рівень освіти і кваліфікації кадрів, 
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наявність на досліджуваній території ресурсів, перш за все 
унікальних ресурсів [3]. 

Глибоке розуміння сутності інноваційної діяльності 
дозволяє використовувати нові методи організації туризму, 
нові технології обслуговування мандрівників і випереджати 
конкурентів. 

Хочеться вірити в те, що сучасні інновації не зможуть 
замінити традиційний туризм як спосіб пізнання 
навколишнього світу, гармонійного єднання з природою, 
джерела збільшення доходів, як для туристичних підприємств, 
так і для національної економіки в цілому. 
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КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
САДОВО-ПАРКОВИХ ОБ’ЄКТІВ 

Комп’ютерне моделювання – це процес створення моделі 
об’єкта і демонстрація розвитку двовимірної або тривимірної 
моделей з повним описом всіх факторів живої та неживої 
природи, які впливають на неї. Результатом інформаційного 
моделювання є цифрова модель не тільки самого об’єкта, але і 
процесу його будівництва з подальшою експлуатацією. 
Можливості комп’ютерної графіки, що включає в себе 
геоінформаційні системи, системи інтелектуального 
моделювання, планувального відеоконструювання і візуалізації, 
знаходять ширше застосування в напрямку дослідження садово-
паркових об’єктів [1].  

Комп’ютерне моделювання ландшафтних об’єктів є 
актуальним засобом представлення інформації щодо об’ємно-
просторової і колористичної структури, що забезпечує 
достатньо реалістичну візуалізацію елементів ландшафту і 
віртуальне переміщення по моделі [2].  

Створення, редагування та використання тривимірної 
графіки й анімації надає ландшафтному дизайнеру можливість 
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якнайкраще донести свою ідею, ефективно й гнучко 
продемонструвати проекти та презентації. А одним з найбільш 
важливих факторів втілення успішного і яскравого проекту є 
використання сучасного програмного забезпечення. 

Комп’ютерна графіка дозволяє опрацювати проект від 
ідеї до його віртуальної візуалізації, виконуючи 
системоутворюючу роль на всіх етапах проектної діяльності. 
Використання комп’ютерної техніки та програмного 
забезпечення при підготовці майбутніх фахівців у галузі 
садово-паркового господарства є необхідним, оскільки, 
дозволяє суттєво скоротити терміни проектно-
конструкторських робіт, по новому реалізувати сам процес 
проектування та отримати більш ефективні рішення.  

Мультидисциплінарність проектних завдань 
ландшафтного дизайнера значно ускладнює підбір застосунків 
для професійного виконання проектного завдання. Відсутність на 
ринку єдиного застосунку, який задовольнив би всі потреби 
фахівця, наразі змушує ландшафтного архітектора чи дизайнера 
використовувати декілька програм, кожна з яких спрямована на 
розв’язання задач однієї певної стадії проектування – на 
підготовку креслярської документації, розробку тривимірної 
моделі або презентації проекту. Часто ландшафтні дизайнери при 
комп’ютерному проектуванні ландшафтних об’єктів поєднують 
декілька програм. Наприклад, програму  SketchUp  часто 
поєднують з AutoCAD та з візуалізатором, який вбудовується у 
середовище SketchUp у вигляді плагіну або працює як окрема 
програма і відповідає вимогам щодо простоти і інтуїтивної 
зрозумілості інтерфейсу, а також найбільш ефективного 
використання ресурсів комп’ютера, характерних для SketchUp. 
Маються на увазі такі плагіни, як TwiLight, SU Podium, 
ShaderLight, 3D Lumion та інші [3].  

Для швидкого і інтуїтивного проектування 
застосовуються програми-конструктори. Серед таких програм 
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є Garden Planner, Gardenia, Наш Сад Рубін, Punch Landscape 
Design, X-Designer, Realtime Landscaping Architect та інші. 

Програми для професіоналів можуть відрізнятися 
складністю і меншою швидкістю створення проекту, але 
натомість дають користувачеві повну свободу творчості і 
графічної подачі матеріалу. Сюди можна віднести такі 
програми, як ArchiCAD, SketchUp, Autodesk 3Ds Max, 
Twinmotion, 3D Lumion, Revit, Blender, Adobe InDesign, 
Photoshop, Procreate, Concepts, Morpholio Trace, Keyplan 3D, 
Corel Draw та інші. 

3Д модель ландшафтного об’єкта демонструє різні етапи 
формування території. У деяких комп’ютерних ландшафтних 
застосунках є  можливість вибору, наприклад, погодних умов, 
пори року, а також демонстрація варіантів розвитку рослин. 
Крім того, інформаційна модель ландшафту дає можливість 
користувачеві, що має до неї доступ, отримати в короткі 
терміни будь-які дані, що цікавлять його, від планів ділянки, 
вертикальних планувань і розрізів до анімацій і 
фотореалістичних зображень [1]. 

За допомогою комп’ютерних технологій можна створити 
інтерактивну карту садово-паркового об’єкта, за допомогою 
якої можна здійснювати систематизацію існуючих даних про 
об’єкт, об’єднувати  різноаспектні дані про різні категорії 
ландшафтних територій на одній карті та візуалізувати їх у 
зручному для користувача вигляді, здійснювати 
 автоматизований пошук інформації та детальний перегляд 
даних про рослинний покрив територій в режимі суміщення з 
картографічними ресурсами.  

Отже, комп’ютерне моделювання ландшафтного об’єкта 
дозволяє оцінювати його минулий та сучасний стан і 
прогнозувати зміни елементів у майбутньому. Моделювання 
садово-паркового об’єкта дозволяє представити вигляд 
об’єкта, його ландшафтно-планувальну та об’ємно просторову 
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структуру на новому візуальному рівні та здійснити віртуальну 
екскурсію. Для отримання якісної інформаційної моделі 
проектованого ландшафту, виконаної на високому професійному 
та естетичному рівні важливо вміти комплексно та віртуозно 
застосовувати техніки інформаційного моделювання. 
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СЕКЦІЯ 17. 

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ'ЄКТІВ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Федоренко В.Л. 
доктор юридичних наук, професор, 

Заслужений юрист України, директор, 
Науково-дослідний центр судової експертизи 

з питань інтелектуальної власності 
Міністерства юстиції України, 

м. Київ, Україна 

ҐЕНЕЗИС ПРАВОЇ ДОКТРИНИ, ЗАКОНОДАВЧИХ 
ОСНОВ І ПРАКТИКИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З 

ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В 
УКРАЇНІ У XIX СТ. - НА ПОЧ. XX СТ.  

Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної 
власності в Україні з’явилася та утвердилася значно пізніше 
ніж «огляди обізнаних людей» у кримінальному судочинстві. 
Хоча, цей вид судово-експертної діяльності також має 
глибинні витоки свого походження. Основними періодами 
його ґенезису та розвитку, на наш погляд, є: 

1) кін. XV ст. – друга пол. XIX ст. – ґенезис і розвиток
національних (закони і кодекси) і міжнародних (Паризька, 
Бернська, Мадридська і ін. конвенції) механізмів правової 
охорони об’єктів інтелектуальної власності (літературні, 
художні та артистичні твори, патенти, знаки для товарів і ін.) 
та запровадження судової практики захисту права 
інтелектуальної власності в цивільному, торговельному та 
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кримінальному процесах і залучення до експертизи обізнаних 
людей; 

2) друга пол. XIX ст. – поч. XXI ст. – формування в
Україні наукових і законодавчих основ та судової практики 
досліджень об’єктів інтелектуальної власності; 

3) 2001 р. – донині – запровадження в Україні
спеціального виду судової експертизи об’єктів 
інтелектуальної власності та утворення й функціонування 
спеціалізованої судово-експертної установи – НДЦСЕ з 
питань інтелектуальної власності.  

При цьому, ґенезис (з лат. genesis – «походження», 
«виникнення»), тобто зародження досліджень об’єктів 
інтелектуальної власності в судових провадженнях припадає 
на саме на другу пол. XIX ст. – поч. XX ст., коли правова 
охорона інтелектуальної власності отримує своє науково-
доктринальне оформлення, національне і міжнародне 
законодавче закріплення та отримує перші практики 
залучення обізнаних у мистецтві, науці та ремеслі обізнаних 
людей (експертів).  

Як відомо, виникненню судової експертизи з питань 
інтелектуальної власності передувало визнання та 
унормування права на об’єкти інтелектуальної власності 
(авторське право, право на винаходи, право на знаки для 
товарів і ін.), починаючи з епохи Реформації та Відродження, 
а також запровадження механізмів судового захисту 
відповідних прав, починаючи із XVIII ст.  

В Українських землях, значна частина яких із кін. XVIII 
ст. було приєднана до складу Російської імперії, в першій пол. 
XIX ст. діяли Закони цивільні 1842 р. у положеннях якого 
визначався режим правової охорони мануфактурної, 
художньої, вченої та літературної власності. Ці положення 
отримали комплексний науковий коментар з боку уродженця 
Полтавщини, відомого правознавця М. Варадінова. Він 
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виокремлював мануфактурну власність, під якою розумілось 
право виключного позначення власних виробів своїм ім’ям і 
вважав, що сутність права мануфактурної власності 
визначалось: 1) правом на зворотне ввезення власних виробів 
із клеймом із за кордону без митних податків; 2) право 
заборонити всім іншим застосовувати власні клейма, під 
загрозою покарання, визначеного в ст. 1789 Укладення 
покарань кримінальних і виправних. Це покарання полягало в 
позбавленні всіх особистих прав і переваг, як особисто, так і 
за станом йому присвоєних, а також до вислання для 
прохивання в одній із віддалених губерній [1, с. 41]. 
Очевидно, що тогочасне «право мануфактурної власності» 
було прототипом права на торговельну марку. 

М. Варадінов також писав про те, що «художня, вчена 
та літературна (словесна) власність є виключним правом 
повторювати, видавати і розмножувати свій твір усіма 
можливими способами, що властивий тому чи іншому 
мистецтву або науці» [1, с. 41]. Учений відносив до суб’єктів 
авторського права: 1) творців і перекладачів книг, перших 
видавців народних пісень, казок, повістей, які збереглися в 
усних переказах, першими видавцями давніх рукописів;          
2) художників; 3) творців музикальних творів; 4) видавців 
журналів і інших періодичних творів, а також альманахів і 
взагалі книг, складених із невеликих статей і 5) творців 
приватних листів, записок і інших паперів, непризначених для 
громадськості. Ці особи, ґрунтуючись на такій власності, 
могли продавати, уступати, заповідати іншому, передавати це 
право у спадщину, а також вимагати винагороду за порушення 
цього права і за всі збитки, спричинені внаслідок порушення 
цього права. 

Водночас, М. Варадінов звертав увагу на особливість 
проваджень у справах щодо порушення права мануфактурної, 
художньої, вченої та літературної власності. Спочактку їх 
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розглядали третейські суди, а у випадку незгоди із рішенням 
третейського суду, розгляд відповідних позовів здійснювався у 
порядку цивільного і навіть кримінального судочинства [ , с. 44]. 
Вибір судочинства у цьому випадку не був дискретним і часто 
залежав від характеру позову, тяжів до «простоти і 
невизначеності» [2, с. 4], характерному для судових процесів 
від часів Руської правди – до перших статутів кримінального і 
цивільного судочинства. 

Положення про правову охорону різних об’єктів права 
інтелектуальної власності, включаючи авторське право та 
право промислової («мануфактурної») власності, були внесені 
до тогочасного цивільного та торговельного законодавства 
Російської імперії, що поширювалось і на значну частину 
України. Так, у ст. 1040 Статуту цивільного судочинства    
1864 р. встановлювалось, що: «Придбання з публічного торгу 
картин, статуй і інших витончених творів, так само творів і 
перекладів, не надає покупцеві права художньої чи 
літературної власності» [3, с. 440]. 

Водночас, питання правової охорони авторського права 
та суміжних прав на широке коло творів (літературних, 
художніх, наукових, артистичних, музичних і ін.) та 
положення про їх реалізацію та правову охорону 
регулювалися в тогочасному законодавстві про цензуру. 
Йдеться про Цензурний статут 1865 р., який об’єднував у 
Главі сьомій положення попередніх узаконень про права 
авторів, перекладачів і видавців 1830 р., положення про 
музичну власність 1845 р. і положення про художню    
власність [4, с. 93]. 

Насамперед цей Статут комплексно унормовував форми 
порушення авторського права та суміжних прав на твори 
науки і мовознавства та їх переклади, на видання журналів, 
альманахів, збірок і інших періодичних завдань, на приватні 
листи і інші непублічні папери, а також покарання за ці 
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правопорушення  (ст.ст. 282-307). Згідно зі ст. 313 р. 
Цензурного статуту, за точним виконанням цих приписів 
слідкували комітети і головне управління внутрішньої 
цензури [5, с. 124-135, 135].   

У ст.ст. 321-346 Цензурний статут також виокремлював 
«права художньої власності», які належали живописцю, 
скульптору, архітектору, граверу, медальєру, а також 
представникам інших сфер витонченого мистецтва, твори яких 
використовуються впродовж усього життя їх творців. Художня 
власність, відповідно до ст. 321 Цензурного статуту, полягала в 
належності творцеві (художникові, скульптору і т.д.) 
«виключного права, лише йому належного, повторити, 
видавати і розміщувати свій оригінальний твір всіма 
можливими способами, тому чи іншому мистецтву 
властивими» [5, с. 137]. 

Цензурний статут у ст. 347-356 регулював і правовий 
режим т.з. «права музичної власності», що передбачало 
визнання виключних прав на друк і продаж музичних творів, 
їх рукописів (опер і ораторій) за їх авторами і спадкоємцями 
авторів, або за тими, до кого ці права перейшли у законний 
спосіб. При цьому, ст. 349 Цензурного статуту визначала 
самостійне право музичної власності, яке належало 
виконавцям музичних творів [5, с. 137]. 

Учені пропонували виокремлювати й інші об’єкти права 
інтелектуальної власності, які вимагали правової охорони і 
гарантій для їх творців. До прикладу, В. Спасович іще в другій 
пол. XIX ст. обґрунтовував право на «фотографічну 
власність» або ж «світлописні зображення» [4, с. 91-106].  

Починаючи із XIX ст. авторське право було визначене, 
як «право автора на виключне відтворення в друці свого 
літературного твору» [6, с. 139-141, 143]. У цей же час в 
адміністративній і судовій практиці держав Європи і Америки 
починають виділятися такі види порушення авторського 
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права, як контрафакція та плагіат. Зокрема, плагіат 
літературних, наукових і художніх творів стає поширеною та 
шкідливою практикою, починаючи із XIX ст., коли прогрес в 
друкарстві книг спросив і здешевив їх виготовлення, а 
книгопродаж стала прибутковою справою. 

Поширенню плагіату сприяли також і марнославство 
тогочасних поетів, письменників, учених. У сер. XIX ст. один 
із фундаторів кафедри міжнародного права Харківського 
університету Д. Каченовський вказує на поширення плагіату в 
тогочасному науковому середовищі Російської імперії. 
Зокрема, він саркастично писав: «Мистецтво прибавлятись 
чужими працями їх за власні давно досягло в Росії великої 
досконалості. Літературні крадіжки (crimen plagii) у нас не 
вважається ганебним. На Заході пишуть багато хороших 
книг: цими матеріалами наші вчені та невчені мужі 
безпощадно користуються, з невииною ціллю скласти собі 
ім’я та значення» [7, с. XVI]. 

Спори про порушення «прав літературної, художньої 
та музичної власності» були досить заплутаними у частині 
процесуального провадження. За рішенням суду ці справи, 
якщо сторони не могли вирішити спір у третейських судах 
(«судах посередників» [8, с. 3]), розглядалися або в тому 
окружному суді, в віданні якого було здійснено 
правопорушення, або в тому, в якому знаходився підсудний 
відповідач, за місцем його постійного проживання [5, с. 93]. 

Очевидно, що встановлення факту плагіату щодо 
згаданих об’єктів інтелектуальної власності вимагало 
спеціальних знань у науці, мистецтві та ремеслі. Тобто, 
дослідження відповідних матеріалів справи обізнаними 
людьми. Водночас, на сьогодні науці не відома достатня 
кількість досліджених матеріалів, які б дозволяли чітко 
охарактеризувати правовий і процесуальний статус обізнаних 
людей та порядок їх залучення до розгляду справ, пов’язаних 
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зі спорами в сфері інтелектуальної власності. У правовій 
літературі зустрічаємо лише окремі опосередковані згадки про 
них. 

До прикладу, згадуваний попередньо В. Спасович писав, 
що цивільна палата при розгляді спорів про авторське право 
та суміжні права, «у випадках сумнівних вимагає висновків 
університетів» [4, с. 89]. В Україні, за часів її входження до 
Російської імперії, починаючи з XIX ст. і до поч. XX ст., діяли 
три імператорські університети у містах Харкові, Одесі та 
Києві. Можемо передбачати, що матеріали, які підтверджують 
факти залучення працівників цих університетів, як експертів у 
цивільних і кримінальних провадженнях про порушення 
авторського права та суміжних прав, можуть знаходитись у 
архівних фондах цих університетів.   

Масштабні порушення авторського права та прав на інші 
об’єкти інтелектуальної власності згуртували міжнародну 
спільноту для їх захисту. Ефективною стала практика 
міждержавних, а надалі й міжнародних конвенцій про 
охорону авторського права, права на об’єкти промислової 
власності, знаки для товарів і послуг тощо. Зокрема, перші 
двосторонні міждержавні конвенції про охорону авторського 
права на літературні твори була укладені між Францією та 
Нідерландами, а також між Австрією та Сардинією у 1840 році. У 
1843 р. таку конвенцію уклали Франція та Сардинія, в 1846 р. – 
Пруссія та Англія, в 1852 р. – Франція та Англія, в 1854 р. – 
Франція та Баден і т.д. 

На землях Західної України, які входили до Королівства 
Галіції та Ладомерії з Великим Князівством Краківським – 
коронних земель Імперії Ґабсбургів, діяли законодавчі акти, 
які стосувалися правової охорони об’єктів права 
інтелектуальної власності. До прикладу Артикул XIX  Закону 
від 24 грудня 1867 р. встановлювалось, що: «Взаємний захист 
духовної та художньої власності в обох областях країв слід 
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забезпечити у двосторонньому порядку» [9, с. 35]. Йдеться 
про об’єднання в 1867 р. Імперії Ґабсбургів і Королівства 
Угорського в Австро-Угорську імперію та прийняття в тому ж 
році Основних законів цієї імперії, які ґарантували й 
авторське право та суміжні права для авторів, видавців і 
інших суб’єктів відповідних правовідносин. Можемо 
передбачити, що позови про порушення цих прав 
розглядалися судами Австро-Угорської імперії з задіянням 
експертів у цій сфері. Але, ця проблематика залишається нині 
малодослідженою в вітчизняній експертології.     

У цей же час у Європі та Америці набуває популярності 
концепт міжнародного захисту авторського права. Важливим 
міжнародно-правовим інструментарієм щодо забезпечення 
єдиних підходів до правової охорони об’єктів права 
інтелектуальної власності стали відповідні міжнародні договори. 
Першою багатосторонньою міжнародною конвенцією щодо 
літературних творів була резолюція Брюсельського 
міжнародного літературного конгресу 1858 р., проведена за 
участі 80 товариств охорони авторських прав із 14 держав. Вона 
визнавала «літературну власність», встановлювала паритет у 
правах на літературний твір національних і зарубіжних авторів, 
закликала до уніфікації законодавства про захист авторського 
права [6, с. 148-149, 156-157]. 

Ці кроки сприяли міжнародному визнанню авторського 
права, яке український правник-міжнародник П. Казанський 
називав іще «правом духовної власності, приналежним до 
найскладніших і найтонших матерій правознавства» [10, с. 1], 
а також його унормуванню в національному та міжнародному 
праві та дослідженню правознавцями (Р. Бовкер,                      
П. Казанський, В. Спасович, Г. Шершеневич і ін.).   

Після Брюсельського міжнародного літературного 
конгресу 1858 р. відбулися й інші. Зокрема, Паризький 
літературний конгрес 1878 р. під головуванням відомого 
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письменника В. Гюго [10, с. 42-43]. Цей та інші міжнародні 
конгреси із захисту авторського права, права на винаходи, 
знаки на товари й інші об’єкти права інтелектуальної 
власності, мали своїм наслідком прийняття відповідних 
міжнародних договорів. Так у 1883 році охорона права на 
патенти була закріплена в одному з перших міжнародних 
договорів у цій сфері - у Паризькій конвенції з охорони 
промислової власності, а в 1886 р. у Швейцарії була прийнята 
Бернська конвенції про охорону літературних та художніх 
творів. У 1891 р. була ухвалена Мадридська угода, яка 
запровадила Мадридську систему міжнародної реєстрації 
знаків, що полегшувала реєстрацію та правову охорону знаків 
для товарів і послуг у державах-підписантах цієї угоди. Ці 
міжнародні конвенції отримали розвиток у національному 
законодавстві різних країн світу та подовжують діяти, зі 
змінами і доповненнями, і в наш час [ 11; 12; 13]. 

Слід звернути увагу, що у 1903 р. у Російській імперії 
було затверджено Статут торговельного судочинства, дія 
якого поширювалась і на значну частину Українських земель. 
Відділення друге «Про огляд обізнаних людей» Глави 
дванадцятої цього Статуту передбачало, що «коли необхідно 
здійснити огляд, порівняти чи оцінити роботи, товари, 
кораблі, чи інші предмети торгівлі і промисловості, тоді Суд 
встановлює визначення про призначення для цього трьох 
обізнаних людей із біржових маклерів, браковщиків, 
диспетчерів або інших присяжних…» [14, с. 101-102]. 
Очевидно, що йдеться про започаткування в межах 
тогочасного торговельного судочинства товарознавчих 
експертиз. Разом із тим, не зважаючи на визнання та правовий 
захист прав на об’єкти інтелектуальної власності, у XIX ст. 
судова експертиза у цій сфері іще не викристалізувалась у 
самостійну спеціалізацію. 

На початок Першої світової війни у 1914 році, як 
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відзначалось у попередньому підрозділі, кабінети науково-
судової експертизи почали свою роботу й продовжували її за 
доби національно-визвольних змагань 1917-1922 рр. За т.з. 
«радянської доби» в Україні та інших радянських республіках 
самостійного виду судової експертизи об’єктів 
інтелектуальної власності не існувало. Це було зумовлено 
насамперед виключною монополією радянської держави на 
об’єкти права інтелектуальної власності. Так, згідно з 
Декретом Ради Народних Комісарів СРСР від 26 листопада 
1918 року «Про визнання наукових, літературних, музичних і 
художніх творів надбанням держави» [15, с. 42-43], будь-який 
твір міг бути визнаний державною власності з виплатою 
авторові компенсації за понесені затрати. З часом такі підходи 
отримували обґрунтування й у рідких на той час працях 
радянських правознавців, присвячених правовій охороні 
об’єктів інтелектуальної власності [16]. 

Підсумовуючи, можемо зробити висновок, що розвиток 
судової експертизи з питань інтелектуальної власності в XIX 
ст. – у першій четверті XX ст. в Україні, землі якої підпадали 
під юрисдикцію Австро-Угорської та Російської імперій, був 
зумовленим прогресом в теорії та практиці правової охорони 
авторського права, знаків для товарів, промислової 
(мануфактурної) власності тощо. Очевидно, що третейські, 
цивільні, торгівельні та кримінальні суди, до компетенції яких 
відносився розгляд спорів про права на об’єкти 
інтелектуальної власності, потребували висновків обізнаних у 
мистецтві, науці та ремеслі людей – експертів. Першими із 
таких експертів стали університетська професура, художники, 
інші люди творчих професій.   
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