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БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 
 

УДК 537.32 

Альбіна Ашиткова, Олег Єрмішев 

(Вінниця) 

 

ВПЛИВ УЛЬТРАНИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР  

НА ПОКАЗНИКИ ГЕМОДИНАМІКИ ЛЮДИНИ 

 

За результатами наших досліджень виявлено, що реакція серцево-судинної системи на 

курсовий ЕКВ полягає в оптимізації значень АТ, при чому статистично значущих змін ЧСС 

не відбувається. Реакція гемодинамічних показників на сеанс ЕКВ проявляється в 

оборотному, компенсаторному підвищенні АТс у чоловіків і жінок у середньому на 9 мм 

рт.ст. і АТд – у жінок в середньому на 3 мм рт.ст., у чоловіків на 5 мм рт.ст. 

Ключові слова: ультранизька температура, екстремальний кріовплив (ЕКВ), 

гемодинаміка, артеріальний тиск (АТ), частота серцевих скорочень (ЧСС). 

 

According to the results of our researches, it was found that the reaction of the cardiovascular 

system to course EСЕ is to optimize the blood pressure values, with no statistically significant 

changes in heart rate. The response of hemodynamic parameters to the ECЕ session is manifested 

in the reversible, compensatory increase AРs in men and women by an average of 9 mmHg and 

AРd - in women an average of 3 mmHg, in men at 5 mmHg. 

Key words: ultrasound temperature, extreme cryo effect (ECЕ), hemodynamics, arterial 

pressure (AР), heart rate (HR). 

 

На сучасному етапі розвитку медицини, коли з прогресом науки і техніки розширюються 

сфери діяльності людини, освоюються нові лікувальні фактори, питання екстремальних 

впливів набуває особливої актуальності [1, с. 84; 3, с. 11]. Вплив на організм ультранизькою 

температурою, з якою він не стикався в своєму філогенезі, є екстремальним. На сьогоднішній 

день проблема екстремальних впливів є недостатньо розробленою галуззю фізіології людини 

[2, с. 41].  

Починаючи з 70-х років минулого сторіччя, ультранизьку температуру використовують в 

якості фактору лікувального впливу при екстремальній кріотерапії [5, с. 15]. Основою дії 

методу є процес відведення теплоти від тканин, органів або всього тіла людини. 

Засновником кріотерапії вважають японського лікаря Т. Yamauchi, який вперше застосовував 

охолоджений рідкий азот з лікувальною метою [4, с. 18].  

Механізми короткострокової дії ультранизької температури на діяльність вегетативних 

центрів і систем нейроендокринної регуляції, які безпосередньо відповідають за 

температурний гомеостаз та роль проникності гематоенцефалічного бар’єру при 

екстремальному кріовпливі (ЕКВ) на сьогоднішній день вивчаються в Інституті проблем 

кріобіології і кріомедицини України.  

Дослідження були проведені ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-

діагностичний центр МОЗ України» з використанням методики загальної повітряної 

кріотерапії (ЗПКТ) (модифікована методика R. Fricke) [6, с. 148]: тривалість перебування 

пацієнта в передкамері перед входом в основну камеру становить 30 с (для видалення 

«теплової подушки » і вологи з поверхні тіла), після виходу з неї – 10 с; знаходження в 

основній камері: 1-й день – 30 с, 2-ий день – 60 с., 3-й день – 120 с., 4-й і наступні дні – 180-

240 с. Кількість процедур в курсі від 20 до 30. Сеанс кріотерапії відпускається щодня по 1 

процедурі на день.   
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Стан здоров'я обстежуваних вивчався за результатами огляду, лабораторних аналізів, 

фізикального обстеження, а також у процесі аналізу амбулаторних карт. До дослідження 

були залучені обстежувані за відсутності протипоказань. 

Перед кожним сеансом ЕКВ у обстежуваних вимірювалися АТ та ЧСС, проводилася 

термо- і динамометрія. Результати цих вимірювань фіксувалися в індивідуальних картах 

обстежуваних і в електронному журналі.  

В якості об'єкту, що створює ультранизьку температуру (нижче за -100 ºС) 

використовувалася кріокамера «Cryo Therapy Chamber «Zimmer Midizin Systeme» (-110 ºС)» 

(Німеччина). Кріокамера складається з передкамери, яка виконує функцію шлюзу (теплового 

шлюзу, теплового затвору) і головної камери (кімнати). Установка має декілька систем 

безпеки. Всі кімнати контролюються через відеомонітори та мають спеціальні вікна з 

обігрівом. Лікувальна кімната також додатково має інтеркомунікаційний зв'язок. Отже, під 

час процедури за обстежуваним ведеться безперервний візуальний, відео і аудіо контроль. У 

процесі ЕКВ при необхідності обстежуваний має можливість залишити камеру в будь-який 

момент, тобто не чекати закінчення сеансу або команди оператора. У випадках різкого 

погіршення стану оператор має можливість зробити екстрене вимкнення установки.  

При відвідуванні кріокамери обстежувані були оголені до нижньої білизни з бавовняної 

тканини. Відкриті ділянки тіла (вуха, кисті рук та стопи) додатково захищені, на обличчя 

надіта марлева пов'язка. Процедури проводили в першій половині дня у фіксований час 

щодня з дводенними перервами (субота, неділя). При виникненні будь-якої негативної 

реакції або за бажанням обстежуваного, сеанс чи курс ЕКВ міг бути припинений.  

Дослідження проводилось на 109 обстежуваних (з них 66 % жінки та 34 % чоловіки), які 

пройшли повний курс ЕКВ, тривалістю від 20-ти до 30-ти сеансів протягом вересня 2016 – 

жовтня 2017 року. За цей період було проведено 2427 сеансів ЕКВ. 45,9% чоловіків і 45,8% 

жінок отримали по 20 сеансів ЕКВ. Від 21 до 29 сеансів пройшли 37,8% чоловіків і 61,1% 

жінок; 30 сеансів пройшли 13,5% чоловіків і 8,3% жінок. 

Система терморегуляції є однією з систем організму, яка першою стикається з впливом 

досліджуваного екстремального чинника – ультранизькою температурою [9, р. 417]. 

Терморегуляція являє собою багаторівневу систему підтримання сталості внутрішнього 

середовища організму шляхом дотримання балансу теплопродукції і тепловіддачі, які 

пов’язані зі зміною температури навколишнього середовища [7, с. 11]. Дія ультранизького 

температурного чинника на організм починається з його впливу на всю відкриту поверхню 

тіла обстежуваного. На цьому короткочасному і масивному (за площею) впливі  

екстремального чинника  заснована більшість ефектів ЕКВ [8, с. 84].  

Курсовий вплив ультра низької температури на серцево-судинну систему досліджувався 

шляхом аналізу змін АТ (АТс, АТд) та ЧСС протягом курсу. 

При аналізі курсового впливу ультранизької температури на функціональний стан 

серцево-судинної системи встановлено особливості зміни значень АТ після курсу ЕКВ в 

залежності від його первинного рівня за зазначеною класифікацією. У осіб з 

«оптимальними» первинними значеннями АТ (менше 120/80 мм рт.ст.) за період курсу 

відбувалося незначне підвищення АТс в середньому на 4 (95% ВІ 4 - 5) мм рт.ст., причому 

АТд у цієї категорії обстежуваних статистично достовірно не змінювалося. У обстежуваних з 

«нормальними» первинними значеннями АТ (120/80 - 129/84 мм рт.ст.) відзначалося 

зниження АТс після курсу ЕКВ в середньому на 3,5 (95% ВІ 3,0 - 5,0) мм рт.ст. та зниження 

АТд на 3,0 (95% ВІ 2,5 - 4,5) мм рт.ст. У осіб з «високим нормальним» АТ (130/85 - 139/89 

мм рт.ст.) спостерігалося більш виражене зниження його рівня після курсу: АТс і АТд 

знизилися в середньому на 6 (95 % ВІ 4 - 8) мм рт.ст. У групі обстежуваних з артеріальною 

гіпертензією 1 ступеню (140/90 - 159/99 мм рт.ст.). Після курсового ЕКВ зафіксовано 

зниження АТс в середньому на 15 (95% ВІ 8 - 22) мм рт.ст. і АТд на 6 (95% ВІ 2 - 8) мм рт.ст.  
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В результаті курсу ЕКВ відбувся перерозподіл в групах обстежуваних за рівнем АТ 

згідно вибраної класифікації. Цей перерозподіл обумовлений збільшенням кількості осіб з 

«нормальним» та «оптимальним» рівнем АТ після курсового ЕКВ. Так, в групі з 

«оптимальними» значеннями АТ кількість жінок збільшилася на 9,5%, а чоловіків на 9,1% 

(р<0,05). У групі з «нормальним» АТ кількість осіб жіночої статі збільшилася на 7,1% 

(р<0,05), а кількість осіб чоловічої статі достовірно не змінилася (р>0,05). У групі з «високим 

нормальним» АТ кількість жінок зменшилася на 4,1%, а кількість чоловіків збільшилася на  

5,0% (р<0,05). У групі осіб з артеріальною гіпертензією 1 ступеню кількість жінок знизилася 

на 12,5%, чоловіків – на 12,7% . 

Таким чином, реакція серцево-судинної системи на курсовий ЕКВ полягає в оптимізації 

значень АТ, при чому статистично значущих змін ЧСС не відбувається. Реакція 

гемодинамічних показників на сеанс ЕКВ проявляється в оборотному, компенсаторному 

підвищенні АТс у чоловіків і жінок у середньому на 9 мм рт.ст. і АТд – у жінок в середньому 

на 3 мм рт.ст., у чоловіків на 5 мм рт.ст. Підвищення АТ в результаті впливу екстремального 

фактора відбуваються переважно за рахунок збільшення ударного об`єму  та загального 

периферійного опору судин, паралельно з описаними змінами знижується ЧСС. Ці адаптивні 

реакції призводять до підтримки хвилинного об`єму кровообігу на постійному рівні, що 

свідчить про відсутність перенапруги гемодинамічних регуляторних механізмів при ЕКВ. В 

цілому курс ЕКВ призводить до оптимізації АТ. 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Баранов А.Ю., Малышева Т.А. Моделирование процесса охлаждения поверхности 

кожного покрова пациента. Вестник Международной академии холода. 2017. № 1. С. 84-88.  

2. Баранов А.Ю., Малышева Т.А. Экспериментальная проверка результатов измерения 

температуры поверхности кожного покрова пациента до и после общего 

криотерапевтического воздействия. Лечебная физкультура и спортивная медицина. 2016. № 

4(136). С. 40-46.  

3. Гольцев А.Н.  Криотерапия: инновационные подходы в медицине. Новости медицины 
и фармации. 2014. №7-8 (499-500). С. 10-12. 

4. Портнов В.В. Общая и локальная криотерапия. Сборник статей и пособий для врачей. 

2014. С. 18-24. 

5. Пономаренко Г.Н., Турковский И.И. Биофизические основы физиотерапии. М.: 

Медицина. 2014. 176 с. 

6. Панченко О.А., Гуменюк В.В. Новый метод проведения общей воздушной 

криотерапии в клинической практике. Медицинская и психологическая реабилитация и 

абилитация. К.: КВИЦ. 2014. С. 148-154. 

7. Baust, J.G., Gage A.A., Bjerklund Johansen T.E., Baust J.M. Mechanisms of cryoablation: 

Clinical consequences on malignant tumors. Cryobiology. 2014. Vol. 68. № 1. P. 1-11. 

8. Cryotherapy. Theoretical bases, biological effects, clinical applications /Edited by: A Sieron, 

G. Cieslar, A. Stanek. - Alfamedica press. 2014. 158 p. 

9. Yazdanpanah G., Paeini-Vayghan G., Asadi S., Niknejad A. The effects of cryopreservation 

on angiogenesis modulation activity of human amniotic membrane.  Cryobiology. 2015. Vol. 71 

(suppl. 3). – P. 413-418. 

 

 

 

 

 

 

 



Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку 
 

 

6 

 

Валерія Балджи, Денис Донченко  

(Маріуполь) 

 

ВПЛИВ НАФТОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА ЗРОСТАННЯ  

І РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН 

 

У статті розглянуто вплив різних концентрацій розчинів дизельного палива у воді на 

сільськогосподарські рослини. 

Ключові слова: нафтопродукти, квасоля, пшениця, динаміка схожості, динаміка росту, 

рекультивація. 

 

The effect of different concentrations of diesel fuel solutions in water on agricultural plants is 

considered in the article. 

Key words: oil products, beans, wheat, dynamics of similarity, growth dynamics, reclamation. 

 

Забруднення навколишнього середовища в результаті техногенної діяльності людини 

погіршує екологічну обстановку на досить великих територіях. Найбільш типовими 

антропогенними факторами забруднення навколишнього середовища, в тому числі і ґрунту, є 

нафта і нафтопродукти. 

Метою нашої роботи було визначення еколого-фізіологічного ефекту нафтового 

забруднення ґрунту на сільськогосподарські культури. 

Ми висунули гіпотезу: нафтопродукти впливають на вегетацію сільськогосподарських 

рослин. 

У роботі ми використовували аналітичний і експериментальний методи дослідження. 

Нафтопродукти це суміші вуглеводів, а також індивідуальні хімічні сполуки, які 

одержують з нафти і нафтових газів. До нафтопродуктів відносяться різні види палива 

(бензин, дизельне паливо, гас і ін.), мастильні матеріали, електроізоляційні матеріали, 

розчинники, нафтохімічна сировина та інші. 

В якості досліджуваного нафтопродукту ми вибрали дизельне паливо, так як основним 

споживачем дизпалива є транспортний сектор економіки ‒ залізничники, автотранспортники, 

виробники сільгосппродукції. Крім цього дизпаливо часто використовується як котельне 

паливо, паливо для електрогенераторів і в інших галузях промисловості. 

Дизельне паливо в своєму складі має різні види вуглеводів. Поряд з вуглеводами є 

значна кількість з'єднань, таких як сірка, азот і кисень, вода і механічні домішки.  

Для виявлення впливу нафтового забруднення на сільськогосподарські рослини були 

приготовлені 9 розчинів дизпалива (1%, 10%, 20%, 30% 40%, 50%, 60%, 70%, 80%). 

Але в першу чергу до проведення експерименту ми перевірили насіння на схожість. Для 

цього ми відібрали 100 штук насіння пшениці та 100 штук насіння квасолі (50 ‒ плямистий 

сорт «Пінто», 50 ‒ біла мілкоплодна квасоля «Неві».) Сіміна рослин замочували на три дні. 

В результаті встановили, що схожість насіння становила: пшениці 92%, квасолі білої 

90%, плямистої ‒ 76%. 

Першим завданням нашого дослідження було проростити насіння квасолі і пшениці в 

воді, забрудненої нафтопродуктами, з різною концентрацією. Для цього ми відібрали по 10 

насінин пшениці і по 10 насінин квасолі білої, так як вона показала кращі результати при 

перевірці на схожість. 

Насіння поклали в кілька ємностей з різною концентрацією дизпалива в воді. В 

результаті спостереження за проростанням насіння ми встановили, що на проростання 

насіння в розчинах дизпалива пішло не 3 дня а 10 днів і відсоток схожості квасолі склав в 1% 

розчині 70%, 10% ‒ 60% (рис. 1).  
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Рис. 1. Схожість насіння квасолі у розчинах дизпалива 

 

У результаті спостереження ми з’ясували, що у насіння квасолі при концентраціях 1% та 

10% дизпалива з'явилися корінці. При більш високих концентраціях паростки з'явилися, але 

вони більш тонкі і слабкі, і відсоток схожості значно нижче. Навіть при концентрації 20% 

корінців немає. 

На рис. 1 видно, що при збільшенні концентрації дизпалива відбувається зниження 

відсотка проростання і при концентраціях 60% це 30%, і при 80% ‒ всього 10%. Велика 

частина насіння стала практично прозорою, деякі почорніли. 

В результаті спостереження за проростанням насіння пшениці ми встановили, що 

відсоток схожості склав в 1%, 10% розчині 90% (рис. 2). Збільшення концентрації дизпалива 

призводить до зниження проростання і при концентрації дизпалива 80% становить всього 

30%. Але навіть ті насіння, які проросли мають паростки не більше 1 мм. Порівнюючи 

результати експерименту можна зробити висновок, що пшениця виявилася більш чутлива до 

наявності у воді нафтопродуктів. 

 
Рис. 2. Схожість насіння пшениці у розчинах дизпалива 

Далі ми перевіряли вплив розчинів дизпалива на зростання квасолі і пшениці. Для цього 

ми висадили наші пророщені під час перевірки на схожість насіння в кілька ємностей, дали 

їм піднятися, зміцнитися в ґрунті, і тільки тоді почали поливати розчинами дизпалива. 
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Рис. 3. Вплив розчинів дизпалива на ріст квасолі 

 

У ході експерименту (рис. 3) було точно встановлено, що в ємності, де концентрація 

дизпалива становила 1% висота квасолі збільшилася на 2 см з моменту експерименту, інші 

зразки зупинилися в рості, листя почали скручуватися і чорніти. Квасоля, яку поливали 70 і 

80% розчинами загинула вже через 8 днів. 

Аналіз впливу розчинів дизпалива на зростання пшениці показав, що практично відразу 

зупинився зростання пшениці, яку поливали розчинами більше 50% і рівно через тиждень 

пшениця пожовкла і почала засихати (рис. 4). Ріст пшениці яку поливали розчинами від 10% 

до 40% зупинився через тиждень від початку експерименту, що стосується пшениці яку 

поливали 1% розчином зростання сповільнилося через 9 днів від початку експерименту і 

через два тижні пшениця також почала жовтіти і засихати. 

 
Рис. 4. Вплив розчинів дизпалива на ріст пшениці 
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Виходячи з усього вище сказаного можна зробити висновок: забруднення нафтою ґрунту 

супроводжується сильним негативним впливом на рослини, через зміну її фізико-хімічних 

властивостей, головним чином, через підвищення гідрофобності і заповнення нафтою 

ґрунтових капілярів, а також прямої токсичної дії вуглеводів нафти. 

І закономірно виникає питання: що робити? Необхідно проводити відновлення 

порушених земель, наприклад, рекультивацію. 

У природі широко поширені мікроорганізми, здатні розкладати вуглеводневі сполуки і 

очищати природні об'єкти від нафтопродуктів. Мікроорганізми здатні доводити процес 

трансформації органічної речовини до повної мінералізації. В результаті біохімічних 

процесів природні і синтетичні забруднювачі можуть перетворюватися в діоксид вуглецю, 

воду та інші екологічно нейтральні з'єднання. 

Найкращі результати відзначаються при комплексному методі рекультивації 

забруднених ґрунтів з використанням агротехнологій з внесенням мінеральних добрив і 

висіву трав, наприклад люцерни. Своєю розвиненою кореневою системою вони сприяють 

поліпшенню газоповітряного режиму забрудненого ґрунту, збагачують її азотом і біологічно 

активними сполуками, які виділяються кореневою системою в процесі життєдіяльності.  

Температура також відіграє велику роль при інших рівних умовах. Оптимальною 

температурою розкладання нафтопродуктів у ґрунті є 20-40 °С. Тому можна покривати 

забруднені ділянки темної поліетиленовою плівкою. 

Ще одним з агротехнічних прийомів, що підсилюють біологічну активність є підтримка 

ґрунту у вологому стані. 

Кислотність ґрунту також відіграє важливу роль в розкладанні нафтопродуктів. Значення 

РН, близькі до нейтральних, є оптимальними для росту більшості мікроорганізмів. Тому для 

створення оптимального РН ґрунту кислі ґрунти вапнують СаСО3. Для ґрунтів, що 

перетворилися в результаті забруднення нафтопродуктами в техногенні солончаки, 

рекомендується гіпсування, а саме вносити гіпс CaSO4 ∙ 2H2O. 

Таким чином, висунута робоча гіпотеза, про те, що нафтове забруднення негативно 

впливає на ріст і розвиток насіння сільськогосподарських культур отримала 

експериментальне підтвердження для насіння квасолі і пшениці. Поставлені завдання і мета 

дослідження були досягнуті. 
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ГЕОГРАФІЯ І ГЕОЛОГІЯ 
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(Львів) 
 

КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ 

ПРОБЛЕМ ЗАГАЗОВАНОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

У МІСТІ БОРИСЛАВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розглянуто актуальні проблеми загазованості атмосферного повітря у Бориславі. 
Проаналізовано стан і проблеми експлуатації дегазаційної системи міста. Розпочато 
конструктивно-географічні дослідження, які спрямовано на оцінювання стану природного 
середовища та ефективності системи дегазації атмосферного повітря. 

Ключові слова: нафта, озокерит, вуглеводневі гази, загазованість, дегазаційна система. 
 

The actual problems of gas pollution of atmospheric air in Boryslav are considered. The state 
and problems of operating the degassing system of the city are analyzed. Constructive-geographic 
studies have been initiated, aimed at assessing the state of the environment and the efficiency of the 
atmospheric air degassing system. 

Key words: oil, ozokerite (mountain wax), hydrocarbon gases, gas pollution, degassing system. 
 

Понад 160 років суттєвої трансформації зазнають урбогеосистеми міста Борислав 
Львівської обл. В межах міста розміщено Бориславські нафтове та озокеритове родовища ‒ 
найдавніші, а в минулому одні з найбільших у світі. Перші спроби використання родовищ 
відомі у 1810‒1817 рр., однак промислове розроблення розпочато у 1853 р., після винаходу 
Й. Зегом та І. Лукашевичем способу дистиляції нафти [2]. Вже у другій половині ХІХ ст. на 
території тогочасного міста викопано понад 20 тис. колодязів (дучок) шириною 1,8‒2,0 м і 
глибиною до 100 м (в окремих випадках до 150‒180 м), що розміщені на близькій відстані 
(8‒10 м) [7]. Після вичерпання нафти та озокериту дучки не закопували, а переходили на 
інші нафтоносні ділянки. На початку ХХ ст. пробурили близько 3 тис. свердловин глибиною 
понад 1000‒1500 м, побудовали озокеритові копальні, проклали десятки кілометрів 
нафтопроводів, що суттєво ускладнило екологічну ситуацію у місті. При цьому процес 
видобування нафти та озокериту змінювався за способами, обсягами та інтенсивністю 
впливу на природне середовище. 

Видобування нафти та озокериту в межах урбогеосистем Борислава сприяє емісії 
супутніх вуглеводневих газів, які забруднюють атмосферне повітря міста. При цьому обсяг 
виділення цих газів у середньому становив 440 м

3
/т нафти. К. Толвінський стверджує, що 

лише у 1900‒1916 рр., коли газ не відбирали, в атмосферне повітря міста потрапило понад 5 
млрд. м

3
 [11]. На сьогодні концентрація вуглеводневих газів у житлових кварталах Борислава 

залишається високою та небезпечною для його мешканців. Максимальні значення їх вмісту 
сягають 31,2‒75,9 г/м

3
 із об’ємною часткою метану 3,3‒8,7 %. Власне у районах значного 

перфорування геологічних відкладів виявляють високі концентрації вуглеводневих газів. 
Особливо небезпечні ділянки спостерігають у районі озокеритової копальні і будинку по вул. 
Чорновола, 12 [3]. Близько 200 свердловин залишаються не під’єднаними до газозбірної 
мережі, внаслідок чого в атмосферне повітря виходить 20 тис. м

3
/добу супутніх газів [10]. 

Загалом, обсяги газу, що мігрує через ліквідовані свердловини і колодязі, а також тектонічні 
тріщини, на жаль не обліковують. 

Нафтові гази, окрім забруднення атмосферного повітря, можуть утворити 
вибухонебезпечну суміш, загрожуючи здоров’ю і життю мешканців. Чимало випадків 
отруєння людей газами у копальнях і шурфах-колодязях зафіксовано у другій половині 
ХІХ ст. Після трагічних подій у Бориславі 1972 р., коли стався вибух вуглеводневих газів, що 
призвів до руйнування двоповерхового будинку і смерті 20 жителів, вивчення загазованості 

http://www.wikiwand.com/uk/1810
http://www.wikiwand.com/uk/1897
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території міста постало в якості провідного питання екологічної безпеки міста [5]. 
Дослідженням загазованості території Борислава займається низка науково-дослідних 

установ, зокрема Науково-дослідний і проектний інститут ПАТ “Укрнафта”, Інститут 
геології і геохімії горючих копалин НАН України, Український державний 
геологорозвідувальний інститут, Інститут геологічних наук НАН України та ін. За 
результатами проведених досліджень виявлено найпроблемніші зони загазованості у 
центральній щільнозабудованій частині міста, у тім числі за межами гірничих відводів 
родовищ. Найінтенсивніше виділення вуглеводневих газів відбувається у районі міського 
ринку та будинків на вулицях Чорновола (номери 10, 12 і 14), Міцкевича (номери 34 і 36) і 
Грушевського (номер 1) [3]. При цьому зафіксовано, що на виході із дегазаційних 
свердловин вміст метану в 700‒5 700 разів перевищує фонові значення, а етану – у 43 тис. 
разів [8]. Водночас, на площах, де здійснюють інтенсивну експлуатацію свердловин нафти і 
газу, аналогічні проблеми не виникають. У районах діючих нафтових свердловин еманації 
вуглеводневих газів є незначними. Про це свідчать й результати дешифрування 
аерокосмічних знімків з метою окреслення зон загазованості урбогеосистем [1]. 

Розглянемо особливості прояву загазованості атмосферного повітря на прикладі 
модельної ділянки “Тисмениця”, яка розташована також у центральній частині міста, 
обмежена із східної та західної сторін вулицею Шевченка і р. Тисмениця. На її території 
пробурено 41 свердловину, із них лише одна (№ 588) діюча (рис. 1). Згідно проведених 
геохімічних та аерокосмічних досліджень [9], в її межах спостерігають аномалії підвищеної 
концентрації газоподібних вуглеводнів у ґрунтовому профілі і приземному шарі атмосфери. 
При цьому виявлено, що частка метану змінюється у широкому діапазоні: від 1,5·10

-4
 до 

4 300·10
-4

 %, а решти вуглеводнів – від 36,4·10
-4

 до 2 035,0·10
-4

 %. Аналогічна ситуація 
спостерігається по всій центральній частині Борислава. 

Актуальною проблемою залишається незадовільний (часто аварійний) стан дегазаційних 
відводів більшості свердловин і колодязів. Варто зазначити, що в окремих заселених районах 
міста вони відсутні, або фізично і технологічно застаріли (рис. 2). Іншим невирішеним 
питанням залишається брак інформації щодо розміщення багатьох нафтових та озокеритових 
колодязів. Нещодавно, у січні 2018 р., на вул. Володимира Великого, 10 утворилося чергове 
небезпечне провалля на місці однієї із невідомих дучок. 

 

 
Рис. 1. Виходи дегазаційної системи біля житлового будинку (центральна 

частина Борислава, вул. Т. Шевченка). Головна колона відводить вуглеводневі 

гази вище даху будинку, додаткові – сприяють дегазації подвір’я. 
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Рис. 2. Варіанти дегазації озокеритових і нафтових колодязів 

Ш-132 і Ш-199 у центральній частині Борислава 

Загалом, вилучення вуглеводневих газів із Бориславських нафтового та озокеритового 

родовищ є необхідним для екологічної безпеки населення і господарських обʼєктів міста 

заходом, що сприятиме значному пониженню рівня загазованості досліджуваної території. 

Цей факт підтверджує ситуація з виведеною із експлуатації свердл. 494-Борислав (вул. 

Нафтова, 1). З цієї свердловини сталися викиди нафтогазової суміші (15 лютого і 16 липня 

2012 р.) та забруднення прилеглої території і водотоків. Найефективнішим методом дегазації 

урбогеосистем Борислава є облаштування та експлуатація вакуумної мережі з видобуванням 

газоповітряної суміші із свердловин, шурфів, дучок і приповерхневих шарів [3]. 

У 2013 р. розпочато конструктивно-географічні дослідження, спрямовані на оцінювання 

екологічного стану урбогеосистем центральної частини Борислава. У рамках проведених 

робіт нами оцінено ступінь антропогенної трансформації урбогеосистем та екологічну 

ситуацію в межах гірничого відводу озокеритової копальні та оточуючої забудови міста [5], 

визначено потенціал рекультивації і фітомеліорації відвалів озокеритової копальні [4], 

розроблено проект міської рекреаційної зони [6] та ін. Одночасно розпочато пошукові 

роботи, спрямовані на фіксацію (за допомогою GPS-приймача) місць розміщення і стану 

нафтових та озокеритових колодязів і свердловин, діючих дегазаційних систем. Це дасть 

змогу розробити рекомендації щодо загального покращення стану загазованості 

атмосферного повітря міста, підвищення ефективності експлуатації існуючої дегазаційної 

мережі та пропозицій щодо її удосконалення. 
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ГЕОГРАФІЯ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ: ПОТРЕБА ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ 

 
Сучасна освітня реформа дає виклик внести зміни до навчальної програми учнів закладів 

військового спрямування. За Концепцією Нова Українська школа не передбачено вивчення 
географії після 9 класу, тому майбутні військові не матимуть змоги навчитися професійно 
орієнтуватися на місцевості, читати карту. Цю проблему може вирішити додатковий 
спецкурс з топографії для ліцеїстів.  

Ключові слова: система освіти, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, 
топографія, спецкурс. 

 
Modern educational reform gets challenge to make changes to the programs of students of 

military direction. Вehind the concept New Ukrainian school don't provided studing geography 
after 9th grade, so future militaries willn't able to study professional navigate the terrain and read 
the map. This problem can decide extra special course from topography for lyceum students. 

Keywords: system of education, lyceum with intensive military-physical training, topography, 
special course. 

 
Сувора дисципліна, «зірочки» на пагонах та справжня дружба у всі часи захоплювали 

юнаків. Більшості не терпиться покинути шкільні парти та взяти в руки автомат. Когось же 
змушують обрати такий шлях батьки, щоб виховати в своїй дитині мужність та незламний 
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стрижень. На ринку праці служба у Збройних силах та інших військових формуваннях стає 
дедалі популярнішою, як це є в інших країнах світу. Сьогодні наша країна як ніколи 
потребує фахових військових, людей, які дійсно розбираються у цій справі. Власне, для 
початку можна обирати військові ліцеї, де є чимало переваг для підлітків. Військові ліцеї – 
це школа життя для витривалих. В Україні існує 14 ліцеїв із посиленою військово-фізичною 
підготовкою та 2 військові ліцеї [2]. Сюди можуть вступати всі бажаючі після 8-9 класів. Як 
вважають психологи, юнаки віком 13-15 років можуть вже свідомо зробити вибір. Часто 
підлітки, які мріють поповнити лави Збройних сил України саме з родини військових. З 
появою нової поліції, професії такої сфери набули популярності. На жаль, певно із-за 
зовнішньої обгортки, яка всіх приваблює, аніж із-за внутрішнього наповнення. Всебічна 
реклама матеріальної сторони військової сфери підштовхує молодь вступати саме на цей 
шлях. Що ж необхідно для високоякісної підготовки таких фахівців? 

Наша держава невпинно прагне стати справжньою європейською країною. Осторонь не 
залишається сфера освіти. Звичайно, нова структура середньої школи в Україні має 
відповідати вимогам ЮНЕСКО: – кількість освітніх рівнів дорівнює трьом, тривалість 
навчання є більшою 11-ти років. У кожній країні ЄС тривалість навчання становить 12 і 
більше років. Тому фундаментальні засади освітньої реформи знайшли своє відображення в 
Концепції Нової української школи. Однією з ключових ідей розвитку є зміна структури 
середньої освіти., зокрема перехід до трирівневої системи освіти : – початкова (1-4 класи) –
 базова середня (5-9 класи) – профільна середня (10-12 класи). Відповідно до Закону про 
вищу освіту (ред. від 05.09.2017 р.) навчання учнів за програмами дванадцятирічної повної 
загальної середньої освіти починається для початкової середньої освіти – з 1 вересня 
2018 року, для базової середньої освіти – з 1 вересня 2022 року; профільної середньої освіти 
з 1 вересня 2027 року [1]. Таким чином, концепція розширює повноваження загальноосвітніх 
навчальних закладів, однак збільшується термін навчання у середній школі, обсяг 
інформації, опанування якої задає сучасний глобалізований світ. 

Неодноразово у реформі середньої освіти згадується про профільність навчання як одну 
з основ профорієнтації учнів. Її учні можуть отримати поза звичайною школою, якщо вже 
чітко визначилися із напрямом своєї діяльності. Ліцеї є одним із прикладів загальноосвітніх 
закладів, що забезпечує профільний середній рівень освіти . Тривалість навчання в такому 
закладі становить 3 роки. Зокрема виділяють заклади системи спеціалізованої освіти. 
Здобуття такої освіти забезпечують військові (військово-морські) ліцеї, ліцеї з посиленою 
військово-фізичною підготовкою (заклади ІІ-ІІІ або ІІІ ступенів військового профілю для 
дітей з 13 років). Останні передбачають проведення поглибленої допризовної та посиленої 
фізичної підготовки і виховання в юнаків готовності до військової служби [2].  

Освітні програми з військової підготовки розробляються закладами спеціалізованої 
освіти військового профілю та затверджуються органами державної влади, до сфери 
управління яких належать відповідні заклади освіти. Здебільшого, ліцеї з посиленою 
військово-фізичною підготовкою користуються програмою середніх загальноосвітніх 
навчальних закладів, збільшуючи лише години фізичного виховання та дисципліни «Захист 
Вітчизни». Якщо детально дослідити навчальну програму ліцеїстів, то можна виявити певні 
недопрацьовані моменти. Так, наприклад, у програмі ліцеїстів як і у звичайних учнів 
присутня дисципліна «Географія», яка викладається раз на тиждень. Для фахівців 
військового спрямування цього недостатньо. Адже, географія формує кругозір підлітка, 
готує майбутніх військових до співпраці з навколишнім середовищем. З 2018-2019 
навчального року викладання географії в старшій школі зовсім не передбачено, якщо 
навчальний заклад не спеціалізується у даному напрямку. Тобто, учні, які навчаються в 
школі наприклад з правовим профілем, будуть зовсім не підготовлені до вступу у вищі 
військові навчальні заклади з точки зору орієнтування на місцевості. Досить доречно було б 
додати до інваріантної складової начального плану спецкурс з географії, що має назву 
«Військова топографія» саме для загальноосвітніх навчальних закладів військового 
спрямування – ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, військових ліцеїв. Цей 
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додатковий предмет забезпечить широкопрофільну обізнаність майбутніх офіцерів в 
орієнтуванні на місцевості, роботі з картою вже на початкових стадіях навчання. Він 
розвиває точність, спостережливість, увагу, вміння аналізувати ситуацію та визначати вплив 
місцевості на виконання бойових завдань. Випускники ліцеїв будуть йти у ВВНЗ 
підготовленими до важко розуміючих предметів. Це полегшить їм подальше навчання та 
забезпечить високу професійну підготовку. Як варіант можна ввести курс, який буде містити 
теоретичну частину з розділами: «Орієнтування на місцевості по карті і без неї», 
«Топографічні карти», «Системи координат», «Система кутових вимірів, що застосовуються 
в артилерії», «Способи визначення координат та висот точок, що прив’язуються». Набуті 
теоретичні знання будуть обов’язково закріплюватися практичними завданнями з кожної 
теми. Наприклад, після теми другого розділу «Масштаби топографічних карт» передбачена 
практична робота «Визначення відстаней з використанням числового, лінійного і 
поперечного масштабів», під час якої ліцеїсти засвоюють види масштабів, вчаться 
користуватися курвіметром, масштабною лінійкою, циркулем-вимірювачем, підручними 
засобами. Як результат, майбутні військові повинні навчитися вимірювати відстані на карті 
різними способами; вносити поправки до виміряної відстані, використовуючи таблицю; 
обчислювати відстані за допомогою прямокутних координат. 

Таким чином, школярі, які вирішують пов’язати своє життя з військовою сферою, 
зможуть вийти з ліцеїв більш професійно підготовленими, що полегшить їм вступ та 
навчання у Вищих навчальних закладах обраного спрямування. 
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ  

НА ОРГАНІЗАЦІЮ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ 

 
Стаття присвячена визначенню внутрішніх та зовнішніх чинників, що впливають на 

організацію міського простору. До внутрішніх чинників відносимо наявну організацію 
міського простору, до зовнішніх – історичні, природно-географічні, демографічні, 
соціально-економічні, суспільно-географічні, екологічні та політичні чинники. 

Ключові слова: організація міського простору, зовнішні чинники, внутрішні чинники, 
історичний чинник, природно-географічний чинник, демографічний чинник, соціально-
економічний чинник, суспільно-географічний чинник, екологічний чинник, політичний чинник. 

 
The article is devoted to the definition of internal and external factors influencing the 

organization of urban space. Internal factors include the existing organization of urban space, 
external factors include historical, natural geographic, demographic, socio-economic, human-
geographical, ecological and political factors. 

Keywords: organization of urban space, external factors, internal factors, historical factor, 
natural and geographical factor, demographic factor, socio-economic factor, human-geographical 
factor, ecological factor, political factor. 
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Простір будь-якого міста є унікальним та формується під впливом сукупності чинників. 

Зокрема, можна виділити внутрішні та зовнішні чинники організації міського простору 

(рис. 1). До внутрішніх чинників відносимо наявний стан організації міського простору. 

Організація міського простору визначається головним містобудівним документом, а саме 

Генеральним планом міста та окремими функціональними зонами, які були виділені на 

території міста.  

Більшу групу складають зовнішні чинники. До них відносимо: історичні, природно-

географічні, демографічні, соціально-економічні, суспільно-географічні, екологічні та 

політичні чинники. 

 
Рис. 1. Чинники організації міського простору (авторська розробка) 
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Важливий вплив на формування організації міського простору мають історичні 

особливості заселення території міста. Зокрема основні історичні події, які вплинули на 

заселення території, формування самого міста. Кожна історична подія залишає відбиток 

у міському просторі (формування нових районів, перебудова вже існуючих, зміна  

концепції формування міського простору тощо).  

Також до зовнішніх чинників формування міського простору відноситься демографічний 

чинник. Для демографічного чинника характерним є:  

 відтворювальна функція, що виявляє динаміку народження дітей, народжених однією 
жінкою протягом її перебування в репродуктивному віці [3]; 

 визначення тенденції розвитку народжуваності та смертності [4];  

 дослідження відтворення населення, зростання його чисельності, взаємозв’язки 
демографічних процесів і структур [2]; 

 міграційні процеси, які поєднують прискорюючу, селекційну та перерозподільну 
функції, тобто забезпечують певний рівень просторової рухливості населення, 

характеризують нерівномірну участь у міграції (в залежності від приналежності до різних 

соціально-демографічних груп) та сприяють перерозподілу населення рахунок соціально-

економічного розвитку території та типу поселень [6]; 

 вивчення процесів шлюбності та припинення шлюбу, демографічної функції сім’ї та 
відтворення шлюбної та сімейної структури населення [7]; 

 трудові ресурси, до яких належить населення в працездатному віці, а також працюючі 
в непрацездатному віці. При вивченні передумов розвитку міста необхідно виявити і 

зіставити численність трудових ресурсів у складі населення міста і їхня незайнятість у 

суспільному виробництві, а також наявність невикористаних трудових ресурсів міста і 

населених пунктів у приміській зоні [1]. 

Природно-географічний чинник є одним із фундаментів для створення міського 

простору та найстабільнішим фактором, що впливає на процес його функціонування. Для 

різних міст роль природно-географічних умов взагалі і їх окремих елементів є неоднаковою. 

Так, для одних міст визначальним є особливість рельєфу території, для інших – близькість до 

моря або тип клімату. 

Загалом можна виділити дві основні складові природно-географічного фактору. 

Зокрема, це мікроклімат і ландшафт міського простору.  

Суспільнo-гeoгрaфічнe положення регіону характеризується визначенням 

положення території нa всіх ієрархічних рівнях. Зокрема наявність виходу до моря, 

близькість інших стратегічно-важливих природних та суспільних об’єктів, наявність 

сусідів (міст, областей, регіонів, країн), транспортні зв’язки тощо.  

Одним з найважливіших важелів впливу на розвиток міста є соціально -економічний 

чинник. Соціум загалом, та окремо кожна людина грають важливу роль в формуванні 

міського простору. Визначальним фактором при цьому є прагнення особистості 

адаптуватися до міського середовища, відтворювати, підтримувати і зберігати його.  

Також важливий вплив має менталітет жителів міста, культура, релігія. 

Якість міського простору в кінцевому рахунку визначається здатністю міст, з 

одного боку, бути фокусами сил суспільства, реалізовувати, концентрувати в собі 

творчий потенціал, з іншого боку, здатністю створювати необхідні умови для залучення 

кожної особистості до різних форм життя міста. 

Характер міського простору, його динаміка, тенденції розвитку носять складний 

багатоплановий характер. Але в цілому місто як соціально-територіальна спільність 

створює єдиний простір, що володіє наступними ознаками: відкритістю, 

різноманітністю, мобільністю, неоднорідністю, цілісністю і т.д. Ці та інші ознаки 

міського простору виразно проявляються в способі життя містян.  
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Наприклад, міський простір сприяє розвитку прагнень людей постійно вступати в 

численні контакти з великим числом людей в процесі праці, відпочинку, в побуті, під 

час прийому їжі. Через це наразі велику популярність мають дослідження у сфері 

публічних просторів у місті. Найважливішим якістю міського середовища є її 

відкритість, здатність давати стимул до розвитку нових відносин, нових елементів 

культури. Будь-яка виробнича, економічна діяльність була б неможлива, якби люди не 

мали здатність постійно встановлювати нові відносини [5]. 

Економічний фактор є дуже тісно пов’язаним з соціальним. Рівень  економічного 

розвитку визначає характер простору міста, розподілення його функціональних зон, 

розташування транспортних комунікацій тощо. Також економічний розвиток має 

вирішальний вплив на якість життя населення в місті.  

Екологічний чинник безпосередньо впливає на організацію міського простору. 

Обов’язковим є детальний аналіз екологічного стану простору міста для визначення 

заходів його поліпшення: усунення задимлення і загазованості повітря, забруднення 

водоймищ і ґрунту, виробничих шумів тощо [1]. Ці та інші заходи з поліпшення 

навколишнього середовища можуть впливати на розвиток міста, його функціональне 

зонування, розміщення житлових, промислових, комунальних та інших територій. 

Також визначення екологічних небезпек є важливим для проектування житлових 

районів міста. Дотримання усіх норм екологічної безпеки населення має стати 

пріоритетом при плануванні міського простору. Серед прикладів впливу екологічного 

фактору на розвиток міського простору, може стати місто Чорнобиль, яке через 

екологічну кризу майже повністю знищено. 

Політичний фактор також є важливим при формуванні міського середовища. Від 

курсу політичної сили у місті, а також устрою місцевої влади залежить наповнення 

міського простору. Одним з найяскравіших прикладів впливу політичного чинника на 

розвиток міського простору, було будівництво берлінської стіни, яка проіснувала 

протягом 28 років та кардинально змінила просторову організацію Берліну.  

Вивчення особливостей впливу окремих чинників на організацію міського простору 

дозволяє визначити основні проблеми та перспективи його розвитку.  
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ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВТРАТИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ 
 
У статті проаналізовано загальні причини втрати біологічного різноманіття. Наведені 

приклади наслідків неефективного землекористування, надмірного вилучення біологічних 
видів внаслідок діяльності людини, впровадження чужорідних, неендемічних видів, 
забруднення та інтоксикації екосистем. 

Ключові слова: біологічне різноманіття, причини втрати біорізноманіття, інвазія, 
природні ресурси, землекористування, інтоксикації екосистем. 

 
The article analyzes the general causes of loss of biodiversity. Examples of consequences of 

inefficient land use, excessive withdrawal of biological species as a result of human activity, the 
introduction of foreign, non-endemic species, contamination and intoxication of ecosystems are 
given. 

Keywords: biological diversity, causes of loss of biodiversity, invasion, natural resources, land 
use, intoxication of ecosystems. 

 
Біологічне різноманіття безпосередньо пов'язано зі стійкістю екосистем і біосфери в 

цілому до антропогенного впливу. Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) 
виділила чотири основні причини втрати біологічного різноманіття, що пов'язані з 
господарською діяльністю людини: 

1. Неефективна структура землекористування. Приблизно 40% біоти Землі вилучено 
діяльністю людини. Такі економічні процеси, як урбанізація та сільськогосподарська 
діяльність, пов'язані як з ростом народонаселення (і навантаження на природу), так і з 
формами власності на землю та інші природні ресурси. Наприклад, для України 
неконтрольована вирубка лісів і експорт деревини стали серйозною проблемою. Протягом 
останніх двох століть площа лісів України зменшилась на 30,5%. До причин знеліснення в 
Україні можна віднести: зміна клімату, нераціональне землекористування, зміна ґрунтових 
умов і гідрологічного режиму, зниження стійкості до фітозахворювань і пошкодження 
шкідниками та дикими тваринами, повені, буреломи, пожежі, добовий перепад температур 
тощо. Внаслідок  фітозахворювань та пошкоджень ентомошкідниками і дикими тваринами 
потягом 2010 р. загинуло 6927 га лісових насаджень. За період з 2006 по 2011 роки територія 
загиблих насаджень від шкідників та хвороб лісу становила 45,2 тис. га. Внаслідок лісових 
пожеж протягом 2010 р. (3240 випадків) загинуло 3127 га лісових насаджень, а заподіяні 
збитки становили 26,7 млн грн. [1, 6]. 

Причинами деградації земель є: індустріалізація, знеліснення, перевипас, 
зверхексплуатація, сільськогосподарська діяльність.  

Негативно впливає на біорізноманіття інтенсифікація сільськогосподарського 
виробництва та пов'язані з нею екологічні проблеми [5] ‒ використання добрив і 
отрутохімікатів. Наприклад, для боротьби з розвитком збудників хвороб рослин та з метою 
боротьби з гризунами використовують фунгіцидні та інсектецидні речовини, які в своєму 
складі містять сполуки сірки, міді; ртуті, СПАР та інші токсичні речовини. Сполуки ртуті 
також використовуються при виробництві паперу і служать каталізаторами при синтезі 
пластмас [7]. Разом зі стоками сільськогосподарських полів, відходами промислових 
підприємств ртуть в металевій або пов'язаної формі потрапляє в зовнішні водойми або в 
повітря (а звідти в воду). Так як у водному середовищі будь-яка форма ртуті в кінцевому 
рахунку перетворюється в метилртуть, в харчові ланцюги потрапляє саме це високотоксичне 
та стійке з'єднання. Також в даний час в стічні води (і, отже, в круговорот води) потрапляє 
безліч найрізноманітніших ПАР. Деякі поверхнево-активні речовини спільно з певними 
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інсектицидами можуть надавати канцерогенну дію. Потрапляючи в водойми, ПАР завдають 
шкоди рибам, пошкоджуючи насамперед їх зябра; інші навіть в концентрації близько 0,05 
мг/л токсичні для фітопланктону і для бактерій, що розкладають білки. При концентрації 5 
мг/л дафнії гинуть за 10...100 годин. У теплокровних тварин всмоктування поверхнево-
активних речовин відбувається в кишковому тракті, а звідти вони потрапляють в печінку. Всі 
перераховані вище та інші отруйні речовини призводять до розриву ланцюгів харчування, 
зміни видового складу водної екосистеми і відповідно до зниження біорізноманіття. 

Понад 80% усіх продуктів харчування, які виробляє людина, засноване на використанні 
п'яти видів рослин: пшениці, рису, кукурудзи, сої та цукрового троснику. Ці та багато інших 
рослин вирощуються як монокультури, тобто один вид рослини вирощується на великій 
однорідної території, що негативно позначається на біологічне різноманіття, але вигідно 
економічно. Швидке накопичення в природі таких організмів деякі вчені оцінюють як 
загрозу природній біорізноманіття, а саме це явище вже отримало назву «генетичного 
забруднення» навколишнього середовища [7]. В Україні з метою підвищення ефективності 
сільськогосподарського виробництва проводилася у значних масштабах гідротехнічна 
меліорація земель , як один із напрямів інтенсифікації землеробства. До 2000 р. площа 
земель, на яких проводилась меліорація перевищила 6 млн. га, у т.ч. осушених – 3,5 млн. га і 
зрошуваних – 2,7 млн. га [5]. Внаслідок екологічних прорахунків при здійсненні інженерно-
технічних робіт великі площі зрошуваних і осушених земель були заболочені, засолені та 
випали з господарського обороту. На території Західного Полісся неефективне осушення 
привело до зниження ґрунтових вод, пересушення торфовищ, перерозподілу і загальному 
зниженню стоку рік, деградації ґрунту та погіршенню умов збереження і відтворення біоти 
лісів. На врожайності сільськогосподарських культур позначився споживацький характер 
землекористування, спостерігається тенденція до різкого зменшення запасів гумусу – 
цінного компонента ґрунту [1, 3]. Розвиток інтенсивного монокультурного сільського 
господарства веде до зменшення генетичної різноманітності видів тварин і рослин [2]. 

2. Надмірне вилучення біологічних видів внаслідок діяльності людини.  
Середня тривалість існування видів становить 5-6 млн років. За останні 200 млн років 

зникло близько 900 тис. видів, або в середньому менше одного виду в рік. В даний час 
швидкість зникнення видів на п'ять порядків більше: за добу зникає 24 види. За експертними 
оцінками, протягом наступних 20 - 30 років 25% загального біологічного різноманіття Землі 
буде перебувати під серйозною загрозою зникнення, в даний час ‒ близько 22 тис. видів 
рослин і тварин. Згідно "Глобальної оцінки біологічного різноманіття" (Global Biodiversity 
Assessment, UNEP, 1995), перед загрозою знищення стоять більш ніж 30000 видів тварин і 
рослин. Швидкість зникнення видів ссавців в ХХ столітті в 40 разів перевищувала 
максимальні швидкості, зафіксовані в геологічному минулому. За останні 400 років зникли 
484 види тварин і 654 види рослин [7]. 

3. Впровадження чужорідних, неендемічних видів. Інвазія агресивних чужорідних видів 
є значною частиною глобальних природних змін. Цей процес веде до суттєвих втрат 
біологічного різноманіття та економічної значущості екосистем, які знаходяться під впливом 
біологічних інвазій. Постійно зростає кількість екологічних катастроф, викликаних інвазіями 
чужорідних видів. Наприклад: амброзія, колорадський жук, борщівник Сосновського. 
Агресивне занесення сміттєвих видів, наприклад, Chenopodiiim ambrosioides, Paspalum 
paspaloides, Oxalis pescaprae, Conyza canadensis має велике економічне значення в Європі. 
Наприклад: якщо на 1 м

2
 виростає 150 особин мелколепестника канадського Conyza 

canadensis, урожай сої знижується на 83%. Інші інвазивні рослини служать господарями 
хвороботворних мікроорганізмів, наприклад, Bromns catharticus є рослиною-господарем 
жовтого вірусу карликовості ячменю і іржі пшениці. Інвазійні види можуть впливати на 
здоров'я людини, викликаючи фітофотодерматіт при контакті з борщівник Heraclenm 
sosnovskii і H. mantegazziannm, астму або сінну лихоманку при цвітінні Ambrosia 
artemisiifolia, а також отруєння людей отруйними плодами Phytolacca americana і Solanum 
elaeagnifolinm [2]. 
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4. Забруднення та інтоксикація екосистем (хронічне забруднення як великими, так і 
малими дозами забруднюючих речовин). Наприклад, негативно впливають на стан 
біорізноманіття такі галузі економіки та інститути: транспортні, будівельні, енергетичні, 
промислові компанії (що займаються вилученням природних територій, забрудненням 
природного середовища - флори і фауни викидами, скидами, відходами, перетином або 
фрагментацією наземних екосистем); компанії, які виробляють добрива, 
сільськогосподарські та побутові отрутохімікати (ця продукція має багато побічних ефектів і 
впливу на біоту); фармацевтичні компанії і компанії, що виробляють косметичні препарати. 
Хімічне, фізичне та біологічне забруднення навколишнього середовища є механізмом 
прямого токсичного впливу на біологічне різноманіття. Наприклад:  закислення водойм, що 
викликає негативний вплив на дихання і репродуктивність риб через підвищену 
концентрацію вільних іонів алюмінію в водах. Закислення води супроводжується 
зникненням в водоймах багатьох видів водоростей та деяких представників зооплантктона. 
Під негативним впливом забруднення знижується видове різноманіття вищих рослин. Хвойні 
дерева проявляють підвищену чутливість до атмосферного забруднення діоксидом сірки, це 
такі представники флори, як кедр, ялина, сосна. При забрудненні на них відзначаються різні 
пошкодження, передчасне опадання хвої, зниження біомаси, придушення репродуктивної 
діяльності, зниження приросту, зниження тривалості життя і, як наслідок, наступає загибель 
дерев, яка відбивається на зміні видового складу лісових угідь, на зниженні їх видового 
різноманіття. На території, що забруднена оксидами сірки, металами, вуглеводнями, 
знижується видове різноманіття лишайників. Спочатку зникають кущисті - більш чутливі, 
менш стійкі види лишайників,потім листові і накипні форми, цей процес завершується їх 
повним зникненням. Промислові об'єкти, транспорт та електростанції викидають у повітря 
вуглеводні та оксиди азоту у вигляді відходів, що сприяє утворенню фотохімічного смогу. 
Високі концентрації озону в нижніх шарах атмосфери пошкоджують рослинні тканини, 
завдають шкоди біологічним спільнотам і зменшують продуктивність сільськогосподарських 
рослин. За рахунок надходження з дощами або пилом атмосферних сполук азоту, якщо вони 
досягають потенційно токсичних рівнів, біологічні співтовариства можуть бути пошкоджені 
і видозмінені [7].  

Забруднення гідросфери негативно впливає на екологічний стан та біоти водного 
середовища [4]. Причинами значних змін природного стану водного середовища є: 
перевищення обсягу забруднень над асиміляційною здатністю водних екосистем; 
надходження до водного середовища чужинних біологічних видів; використання природних 
водних ресурсів в обсягах, що перевищують їх потенціал; застосування технологій 
добування водних ресурсів, які є екологічно шкідливими; перевантаження і транспортування 
вантажів водними шляхами; мікробіологічне забруднення прибережних вод промисловми та 
побутовими стоками; днопоглиблювальні та гідро механізовані роботи; перелов іхтіофауни. 

На сьогодні різко зросла кількість видів, що зникають. Серед зникаючих видів 
з’являються нові, які до цього були цілком життєздатні. Видатні вчені-екологи А. В. Яблоков 
і С. А. Остроумов (1983) підкреслюють, що в останнє сторіччя темпи спонтанного 
виникнення видів у десятки  разів нижче, ніж темпи вимирання видів. Поширюється процес 
спрощення як окремих екосистем, так і біосфери в цілому. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПИТНОЇ ВОДИ  

ЗБАГАЧЕНОЇ ЙОДОМ ТА СЕЛЕНОМ 

 
Актуальним є те, що якісна фасована питна вода, набуває все більшого попиту як 

альтернатива водопровідній. Це пов'язано з незадовільним станом якості питної води 
централізованих систем водопостачання. Це є великою загрозою для якості життя та 
здоров’я теперішніх і майбутніх поколінь. У цьому може допомогти якісна та безпечна 
питна вода. 

Ключові слова: вода, йод, селен. 
 
Для виробництва якісної та безпечної фасованої питної води слід використовувати воду 

захищених підземних джерел питного водопостачання або питну воду централізованого 
питного водопостачання, додатково оброблену з метою поліпшення її якості. 

Об'єктом досліджень у нашій роботі є технологія підготовки води зі збагаченням її 
йодом та селеном у виробництві фасованих питних вод. Матеріалом для проведення наукової 
роботи була підготовлена вода централізованого та нецентралізованого джерел 
водопостачання.  

Вода питна за українським законодавством з вересня 2015 року є харчовим продуктом. В 
першу чергу цей продукт повинен бути безпечний для споживача та мати приємний смак і 
колір. Але не менш важливим є фізіологічна повноцінність питної води. Норми мінерального 
складу фізіологічної повноцінності зазначено в ДСанПіН 2-2-4-171-10. Мікроелемент йод 
відноситься до показників фізіологічної повноцінності і його оптимальна норма становить 
20-30 мкг/дм

3
 і не більше 50 мкг/дм

3
. Метою нашої роботи було дослідити питну воду, 

попередньо підготовлену, з додаванням мікродоз йоду. Науково доведено, що йод 
засвоюється в присутності селену, тому перед нами стояла задача відпрацювати технологію 
збагачення питної води йодом в присутності селену, гранично-допустима концентрація якого 
за ДСанПіН 2.2.4-171-10 – 10 мкг/дм

3
. Тому важливо було правильно визначитись з 

допоміжною сировиною, яка буде використовуватись для збагачення питної води йодом та 
селеном. В роботі ми використали харчовий концентрат йоду з селеном, що буде додаватись 
у воду в різних пропорціях. 

Ми маємо на меті збагачувати воду даними мікроелементами в оптимальній кількості. В 
готовому продукті повинно міститися 20-30 мкг/дм

3
 йоду та 5-6 мкг/дм

3
.  

Отже, проведені дослідження та підбр дози концентрату йод з селеном для оптимального 
вмісту цих елементів у питній воді показує можливість додавати 0,1-0,4 мл/дм

3
, при цьому 

0,2-0,3 мл/дм
3
 є оптимальними дозами при концентрації вихідного концентрату 10 мг/дм

3
. 

Для збагачення питної води йодом та селеном при виробничому процесі оптимальною 
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прийнята доза 0,25 мл/дм
3
. При виробництві фасованої питної води процес дозування буде 

автоматизовано. Збагачення питної фасованої води буде здійснюватись за допомогою 
насосу-дозатору Грюндфос DDC-6-10. 

Наступним етапом буде дослідження основних показників питної води та вміст 
загального йоду і селену при дозуванні концентрату 0,25 мл/дм

3
. Отримані результати 

представлені в табл. 1. 
Таблиця 1 

Основні показники збагаченої питної води йодом та селеном 

Вид води 
 

Йод, 
мкг/дм

3
 

Селен, 
мкг/дм

3
 

Жорсткість, 
ммоль/дм

3
 

рН Лужність мг 

НСО₃/дм³ 
Підготовлена вода 
централізованого 
водопостачання 

28,0 5,0 2,9 7,2 3,4 

Підготовлена вода 
нецентралізованого 
водопостачання 

29,0 8,0 2,3 7,4 3,1 

 
За даними отриманих результатів досліджень питної води зроблено такі висновки: 
‒ вихідна вода централізованого та нецентралізованого водопостачання, щоб бути 

якісною та безпечною повинна пройти певні стадії обробки та підготовки (грубе механічне 
фільтрування, видалення заліза та марганцю, сорбційні фільтри, частково пом’якшення на 
зворотньому осмосі,); 

‒ потім відбувається дозування концентрату у потоці для збагачення йодом та селеном; 
‒ фінішне фільтрування на фільтрі в 5 мкм; 
‒ далі підготовлена та збагачена питна вода проходить знезараження в ультрафіолеті; 
‒ поставка питної води споживачу. 
Вміст йоду – 28,0-29,0 мкг/дм

3
, селену 5,-8,0 мкг/дм

3
. Вміст йоду та селену в обох 

зразках не перевищує кількість ГДК (вимоги ДСанПіН 2.24-171-10) та менший в 1,2-1,7 рази, 
тому така питна вода може споживатися населення без будь яких обмежень і в необхідній 
кількості.  

Отже, в порівнянні з нормативними значеннями фізіологічної повноцінності питної води, 
підготовлена таким чином вода та додатково збагачена йодом з селеном відповідає вимогам 
ДСанПіН 2.24-171-10. Дана технологія підготовки води та її збагачення йодом з селеном є 
актуальною та може рекомендуватися для виготовлення фізіологічно повноцінної фасованої 
питної води. 
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СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ 

 

У статті розглянуті сучасні тенденції розвитку сфери туризму в Україні, виявлені 

особливості її оподаткування, запропоновані рекомендації з модернізації системи 

оподаткування малих українських підприємств в сфері туризму з урахуванням світового 

досвіду.  

Ключові слова: оподаткування, конкурентоспроможність, підприємство, сфера 

туризму, податкова система. 

 

The article considers modern tendencies of development of the sphere of tourism in Ukraine, 

reveals features of its taxation, suggests recommendations on modernization of the system of 

taxation of small Ukrainian enterprises in the field of tourism taking into account world experience. 

Key words: taxation, competitiveness, enterprise, tourism, tax system. 

 

Суттєве значення для розвитку економіки на сучасному етапі розбудови України 

повинно мати зростання доходів від туристичної діяльності. Для майже 40% країн туризм – 

головне джерело доходів, а для близько 80% країн туризм є одним з п'яти основних джерел 

доходу [1]. 

Сьогодні туристичні підприємства сплачують близько п'ятнадцяти різних податків та 

зборів – загальнодержавних і місцевих. Туристичним підприємствам, на відмінну від 

багатьох інших підприємств, не надаються пільги на розвиток власної виробничої бази чи 

іноземного туризму.  

Податкова система є одним з головних елементів ринкової економіки. Вона виступає 

головним інструментом впливу держави на розвиток господарства,  визначення пріоритетів 

економічного і соціального розвитку. У зв'язку з цим необхідно, щоб податкова система 

України була адаптована до нових суспільних відношениям, відповідала світовому досвіду. 

Важливим напрямком ефективного використання податків є підвищення їх ролі в 

стимулюванні підприємств у сфері туризму. Малий бізнес має ряд переваг, а саме: 

‒ формує конкурентне середовище; 

‒ створює додаткові робочі місця; 

‒ оперативно впроваджує передові досягнення; 

‒ перебудовує виробництво в залежності від співвідношення попиту і пропозиції; 

‒ не вимагає підвищених початкових затрат. 

Збільшення кількості підприємств в сфері туризму, підвищення їх ефективності ‒ це 

крок на шляху формування ринкового середовища, забезпечення умов для економічного 

зростання і на цій основі ‒ підвищення добробуту населення. 

Мале підприємництво як найбільш гнучка і легко адаптується до кон'юнктурних 

коливань ринку форма бізнесу потребує активної державної підтримки. В даному напрямку 

досить ефективним інструментом є податкові механізми, що дозволяють збільшити обсяги 

одержуваного прибутку за рахунок зниження податкових ставок, надання різного роду пільг 

і преференцій малим підприємствам. 

У багатьох розвинених країнах ставка з податку на прибуток носить диференційований 

характер в залежності від виду діяльності та розмірів підприємства. Так, в США на 

федеральному рівні, поряд з вищої ставкою корпоративного податку в 34%, для більш 
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дрібних корпорацій використовуються дві нижчі ставки ‒ 15 і 25%, корпорації 

оподатковуються за зниженими ставками, якщо їх оподатковуваного доходу не перевищує 

75 тис. дол. 

Ще один аспект, пов'язаний зі стимулюванням туріндустрії, ‒ введення системи 

повернення ПДВ на товари і послуги туристам. Податок на додану вартість повертається на 

покупки, зроблені іноземними громадянами при зворотному перетині кордону тієї країни, в 

якій вони були придбані. Суми повернення становлять від 7 до 25% від суми покупки в 

залежності від величини ПДВ в даній країні. 

В Ізраїлі туристи, які зробили покупки на суму понад 100 дол. США в магазинах, беру 

участь в програмі повернення податків, мають право на повернення ПДВ. Податок на додану 

вартість виплачується на вимогу: готівкою, чеком, кредитною карткою або банківським 

переказом. 

У Німеччині для оподаткування  ПДВ для підприємств, що працюють в сфері туризму, 

існує спеціальне законодавство, кардинально відрізняється від законів, регулюють інші 

сфери бізнесу. Так, наприклад, оборот від продажу поїздок в треті країни за певних умов 

цілком звільнений від оподаткування ПДВ, а оборот від продажу поїздок по країнах ЄС за 

певних умов підлягає тільки часткового оподаткуванню ПДВ, що веде до значного 

зменшення оподатковуваного прибутку та відповідно збільшення прибутковості бізнесу. 

Спеціальне законодавство діє для всіх підприємств, що пропонують послуги в сфері туризму. 

Суть спеціального законодавства полягає в тому, що всі послуги туроператора, надані 

туристам, розглядаються спільно, як єдине ціле. Із суми, отриманої від продажу туру і всіх 

супутніх послуг, віднімається сума всіх витрат на складання даного туру. Так розраховується 

брутто-прибуток, виходячи з якої визначається сума податку ПДВ. Особливо треба 

відзначити, що ПДВ, зазначений в рахунках витрат на складання туру, до відрахування не 

підлягає (наприклад, ПДВ з рахунків за перевезення мандрівників по Німеччині). Якщо мета 

поїздки знаходиться поза Євросоюзом (в законі про ПДВ ці країни названі «треті країни») і 

всі задіяні субпідрядники також знаходяться в третіх країнах, то при дотриманні зазначених 

вимог оборот від продажу поїздки цілком звільнений від оподаткування ПДВ, туроператор 

не платить з цих доходів ПДВ. Якщо задіяні субпідрядники та надані ними послуги тільки 

частково належать до третіх країн і частково до Євросоюзу, то тільки та частина обороту, яка 

відноситься до третіх країнам, звільнена від оподаткування ПДВ. 

В даний час оподаткування туристичних організацій в Україні передбачає сплату 

податків за загальною системою оподаткування і при застосуванні спеціальних податкових 

режимів. У сфері туризму застосовуються наступні види податків: 

‒ податок на прибуток підприємств; 

‒ податок на додану вартість; 

‒ податок на доходи фізичних осіб; 

‒ спрощена система оподаткування, ставка єдиного податку ‒ 3 % доходу для платників 

ПДВ та 5 % доходу для неплатників ПДВ. При цьому обсяг доходу протягом календарного 

року не повинен перевищувати 5 млн грн. 

Сьогодні на туристичному ринку України діє велика кількість організацій, за рахунок 

чого рівень конкуренції на ринку набагато вище, ніж кілька років назад. Тому в результаті 

зниження податкових ставок і надання податкових пільг організаціям туристичної галузі 

України слід очікувати зниження цін на туристичних послуги. Враховуючи, що ціна є 

найважливішим фактором конкурентоспроможності туристичних організацій, внаслідок 

модернізації системи оподаткування прогнозується підвищення їх конкурентоспроможності 

і, як наслідок, розвиток туристичного ринку України. 

Оподаткування не тільки самих малих підприємств у сфері туризму, а й підприємств, 

обслуговуючих туристичну галузь, надає вплив на конкурентоспроможність малих 

підприємств в сфері туризму (рис.1). 
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Рис. 1. Зв'язок оподаткування та підвищення конкурентоздатності  

підприємств у сфері туризму 

Таким чином, оподаткування є інструментом підвищення конкурентоспроможності 

малих підприємств в сфері туризму. Слід зазначити, що туристична галузь не обмежується 

організаціями туризму – вона включає в себе цілий комплекс обслуговуючих підприємств. 

Тому надання їм податкових пільг вплине і на туристичні організації.  

Зокрема, в рамках модернізації системи оподаткування малих підприємств в сфері 

туризму рекомендується застосування таких заходів: 

‒ запровадження пільгового податку на додану вартість, а також повернення або 

відшкодування податку, як це практикується у всьому світі; 

‒ скасування податку на прибуток організацій для музеїв і зниження для готелів. Дана 

міра покликана підтримати об'єкти туристичної інфраструктури в Україні і має привести до 

зниження вартості туристичних послуг і витрачання заощаджених коштів на розвиток і 

рекламу; 

‒ зниження для малих підприємств, обслуговуючих туристичну галузь (харчування, 

прибирання, сувеніри), ставки з податку на прибуток.  

Історичний досвід України та зарубіжних країн показує, що малому бізнесу, його 

розвитку та зміцненню держава повинна приділяти особливу увагу. У цьому запорука 

успішних ринкових відносин, створення фундаменту економічної зростання і підвищення 

рівня життя населення. 

Створення оптимальної системи оподаткування ‒ головне завдання держави. Як показує 

зарубіжна практика, розвиток галузі буде можлива в тому випадку, якщо законодавчі та 

виконавчі органи державної влади усвідомлять всю важливість ролі туризму в соціальному і 

економічному розвитку України.  
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СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ: ВИТОКИ КОНЦЕПЦІЇ ОЦІНКИ 

 

Розглянуто питання виникнення та становлення концепції оцінки за справедливою 

вартістю. Досліджено основні хронологічні етапи формування справедливої вартості як 

економічної та облікової концепції.  

Ключові слова: оцінка, справедлива вартість, еквівалентний обмін. 

 

Investigated the origin and formation of the concept of fair value. The main chronological 

stages of formation of fair value as economic and accounting concepts are investigated. 

Key words: estimation, fair value, equivalent exchange. 

 
Управління будь-яким економічним процесом потребує достовірності оцінки. Це 

означає, що оцінка не має містити помилок та упереджених суджень, визначається повнотою, 
нейтральністю, обачністю, превалюванням сутності над формою, правдивим висвітленням. 
Така достовірність є однією з якісних характеристик фінансової звітності, наведених в 
Концептуальній основі Міжнародних стандартів фінансової звітності [1, п. 4.41], чинних і в 
українському правовому полі. Проте будь-які оцінки є суб’єктивними судженнями людей 
щодо тих чи інших явищ їхнього життя, які ніколи не можуть бути постійними і з розвитком 
суспільства трансформуються, часто ‒ кардинально. Одним з таких суджень є категорія 
«справедливої вартості» ‒ однієї з головних в сучасній методології бухгалтерського обліку та 
оцінювання. 

Розвиток суспільних відносин пов’язаний з потребою здійснення оцінки в аспекті 
суспільних уявлень про справедливість як еквівалентність при обізнаності і без примусу. 
Проте коли виникає питання про загальне визначення та певні параметри справедливості як 
такої (а не лише справедливості в конкретному випадку), це тягне за собою істотні проблеми 
визначення. «Справедливість ‒ це завжди суб’єктивність, вона розуміється передусім як 
проекція власних інтересів певної особи чи групи. Навіть загальні інтереси, нав’язувані 
суб’єкту, ніколи не сприймаються ним як справедливі, якщо суперечать його особистим 
інтересам» [2]. 

У застосуванні щодо економічних об'єктів оцінка за справедливою вартістю має понад 
двохтисячолітню історію. Перший виклад ідеї справедливої ціни як критерія справедливого 
обміну, за якого сторони обміну отримують свою частку, не наживаючись за рахунок іншого, 
належить Аристотелю і викладена в його етичному вченні. 

«Нікомахова Етика» [3] Аристотеля ‒ трактат про щастя і справедливість, як «діяльність 
душі в повноті чеснот». Цей шлях до щастя лежить саме через справедливість, яка 
забезпечується правосуддям, гармонією і помірністю в усіх аспектах людського існування.  

У книзі п'ятій «Нікомахової етики», де аналізується чеснота справедливості в різних 
проявах, Аристотель розрізняє дві її форми:  

 Справедливість загальну, або встановлену законом як безумовну чесноту у відносинах 
з іншими, що полягає в повному виконанні закону, якщо сам закон встановлений правильно. 
Це ‒ політична форма такої чесноти.  

 Справедливість приватну, котра стосується розподілу або обміну майном і почестями 
між громадянами. Це розподільна справедливість, яка встановлює пропорційну рівність між 
членами громади в залежності від цінності кожного з них. Завдяки такій справедливості 
усувається нерівність, що виникає при приватних угодах.  
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Основні положення Арістотеля про справедливий обмін наступні: 
• обмін відбувається, якщо учасників угоди пов'язує взаємна потреба, а те, що підлягає 

обміну, в певному сенсі відокремлене і має загальне мірило оцінки; 
• загальною мірою при обміні є потреба, яку на практиці заміняють гроші, котрі є 

умовним критерієм, установлюваним не за внутрішньою природою явища, а за домовленістю 
між людьми; 

• обмін справедливий, якщо співвідношення сторін відображає співвідношення внеску в 
обєкт оцінки їх праці; 

• здійснюючи між собою обміни, люди беруть участь в загальному житті суспільства 
(полісу), а без справедливих обмінів воно неможливе [3, с. 246-248].  

Аристотель остаточно не сформулював певного вирішального критерію, на підставі 
котрого можна було б судити, яка пропорція обміну справедлива, а яка – ні, хоча в його тезах 
було два ключових вимірника ‒ робота, результатом якої виступає пропоноване до обміну 
благо, і потреба, яку очікують від одержуваного при обміні блага. А умова визначення 
розмірів «належного» полягає в тому, що «все, що бере участь в обміні, має бути якимось 
чином можна порівняти». Мірилом же порівнянності служить монета, тобто гроші [4, с.142]. 

Наступний щабель формування поглядів про справедливу ціну відноситься до часів 
Римської імперії, а точніше – до епохи раннього Домінату  і правління Діоклетіана (з кінця 
ІІІ ст. н.е.). 

Право стародавнього Риму ще з І ст. до н.е. розрізняло категорії ціни та вартості 
предметів цивільного обороту. У класичному римському праві, що розглядав угоди купівлі-
продажу, не висувалось жорстких вимог відповідності ціни реалізації вартості товару (хоча 
відомі праці римського архітектора 2-й пол. I ст. до н.е. П.М. Вітрувія, в яких оцінка об’єктів 
будівництва передбачалась « за тією вартістю, в яку свого часу обійшлася їх споруда» 
[5, с. 46]. Тобто, по суті, за оцінкою у історичній (фактичній) собівартості. 

Підвищення централізації державного управління в період Домінату та ширше 
втручання державного регулювання в усі сфери громадського та економічного життя 
закріпив більшу конкретику в ціновизначенні 

Ціна (pretium) має відповідати таким ознакам: бути визначеною (certum), реальною 
(verum) та справедливою (iustum) [6, с. 273-276]. 

Визначена ціна – це певна конкретна сума, яку визначили сторони за товар. Додатково 
міг визначатись спосіб, котрим користувались ці сторони для її визначення. Реальна ціна – це 
дійсна ціна, що об’єктивно існує на ринку, а не фіктивна, застосована для прихованого 
дарування. 

Нарешті, справедлива ціна – iustum pretium ‒ передбачала достатньо близьку 
відповідність між вартістю товару (для продавця) та його продажною ціною. 

Термін «iustum pretium» зустрічається в декількох едиктах Діоклетіана. Найбільш 
значущим серед них є едикт про ціни на товари (301 р. н.е.) [7]. Він встановлював 
максимально допустимі ціни на основні продукти споживання й послуги на всій території 
Римської імперії. Цим едиктом встановлювалися тверді ціни на близько 1000 продуктів 
харчування і розцінки на роботу ремісників і представників інших професій. 

Проте його ухвалення порушило одне з основних правил римської юриспруденції 
класичного періоду для купівлі-продажу: те, що ціна встановлюється вільним розсудом 
сторін з урахуванням сумлінності (тобто без застосування обману, примусу або погроз). 
Таким чином, «справедливістю» в Діоклетиіанових едиктах вважалась воля регулятора, хоч 
вона проявлялась з етичних міркувань запобігання спекуляції та необґрунтованому 
збагаченню продавців в умовах кризи. Відтак, в піздньоримському трактуванні справедливої 
вартості ми бачимо її як певний антипод ринкової ціни. 

Сам Діоклетіан пов'язував цінове регулювання до вимог «самої гуманності» і 
необхідністю протидії діяти жадібності продавців [7, с. 376]. Таке регулювання цін (в першу 
чергу на продукти харчування) мало по суті одну головну мету – запобігання голоду в 
кризові, неврожайні роки, а відтак – політичній та економічній стабільності Імперії  
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В ранньому та зрілому середньовіччі кодифіковане римське право продовжувало 
відігравати величезний вплив на правову та економічну складові суспільного життя країн 
Європи. 

Подальший розвиток концепції справедливого обміну пов’язаний з працями 
середньовічних каноністів, в першу чергу Томи Аквінського (друга пол. XIII ст.). Його 
міркування про справедливу вартість спиралися на розвитку ідей Аристотеля щодо 
інтерпретації поняття обмінного права та справедливості і повної еквівалентності при обміні. 
Справедлива вартість будь-якого предмету, згідно з ними, мусить вимірюватись рівновагою 
потреб людей та затрат праці на його створення [8].  

Згідно з баченням Томи Аквінського, критерій справедливості є результатом 
суб'єктивних оцінок двох сторін, що обмінюються. В першу чергу це суб'єктивна оцінка 
продавцем міри збитку чи втрати, яку він понесе, продавши певний ресурс чи товар. Цей 
збиток в цілому співвідноситься з витратами на його придбання або виробництво. Але не 
менш важливим є і суб'єктивна оцінка покупцем цінності цього товару, тобто ступеня своєї 
потреби в ньому. Продавець також повинен враховувати і якість товару, встановлюючи на 
нього ціну. У подальших своїх міркуваннях Тома Аквінський в основному в якості 
«справедливої ціни» розглядає середню ціну, усталену на ринку на даний товар за наявності 
середніх умов [8]. 

У мислителя ми знаходимо вислів про те, що ідеальною ціною слід вважати «ціну, що 
служить мірою вартості корисних для життя речей. ...Якщо ціна перевершує вартість речі або 
навпаки ‒ вартість речі перевершує ціну, рівність, котру вимагає справедливість, 
збільшується. Тому несправедливо і незаконно продавати річ дорожче або дешевше її 
вартості» [9, с. 40]. 

Також Тома вважав, що «гріховно вдаватися до обману, щоб продати річ дорожче її 
справедливої ціни, оскільки обманюючи ближнього, ми завдаємо йому шкоди». Вимога 
справедливої ціни випливає з самої мети купівлі-продажу – взаємної вигідності обміну [8]: 
«купівля і продаж, як видається, заснована для обопільної користі обох сторін, адже одному 
потрібно те, що є в іншого, і навпаки, як вважає Філософ [Арістотель] в «Політиці»».  

Тома категорично засуджує саме оману, як мотив та інструмент свідомої дії, а не 
випадково занижену або завищену ціну. Міркуючи про якість, Тома детально проводить 
відмінності між явними і прихованими недоліками речі. Подібно до сучасних правил про 
захист прав споживача мислитель робить висновок, що в ситуації, коли продавець не 
розкриває приховані дефекти покупцеві, той визнається обдуреним і має право вимагати 
розірвання договору з поверненням сплаченої ціни [9, с. 34]. 

Каноністи – послідовники Томи Аквінського розвинули його ідеї справедливої вартості. 
Цитуючи видатного медієвіста Жака Ле Гоффа [10, с. 193], наведемо бачення справедливої 
ціни богословом XIII ст. Олександром Гельським: 

«Справедлива ціна ‒ це ціна, вживана в конкретному місці. Це стабільний і відповідний 
із загальним благом характер цін в торгових операціях. Це…повна протилежність тому, що 
зазвичай розуміють під поняттям конкуренції і вільних коливань пропозиції і попиту».  

Також важливий зв'язок близькості справедливості до категорії «caritas» ‒ співчуття 
ближньому (найчастіше, бідному чи знедоленому). Знову цитуючи Ле Гоффа, «у всіх 
великих богословів XIII в., Гильома Овернського, Бонавентури і Фоми Аквінського, поняття 
справедливої ціни співвіднесені з justicia ‒ справедливістю, заснованою завжди на caritas» 
Гоффа [10, с. 194]. 

Розвиток економічних ідей томізму, зокрема – і щодо оцінки, був достатньо 
послідовним, якщо не доктринальним, протягом усього Середньовіччя. Проте подальший 
розвиток економіки, особливо стрімкий починаючи з в XVI ст. через величезні надходження 
дорогоцінних металів з Америки та зародження інституту біржі як організованого 
публічного ринку, призвів до подальшого розвитку концепції оцінки за справедливою 
вартістю – в працях вчених Саламанкської школи XVI ст., в першу чергу ‒ Франціско де 
Віторія, а далі – власне в практиці обліку через приписи Комерційного Кодексу Франції 
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Жака Саварі, як фундатора статичної бухгалтерії [11, с. 76-77]. Та в майбутньому – до першої 
законодавчо закріпленої практики оцінки за справедливою вартістю в обліку ‒ в Німеччині 
ІІ пол. ХІХ ст. [12, с. 30-31]. Зберігши цей напрям до наших часів, де застосування 
справедливої вартості закріплено системою національних та міжнародних стандартів оцінки 
та обліку та є безумовним трендом.  
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КЛАСИФІКАЦІЙ ІННОВАЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ 
 
Досліджено погляди вітчизняних і зарубіжних вчених на основні види інновацій в 

економіці. Підтверджено, що їх різноманітність обумовлюється новизною продукту, 
широтою охоплення основних сфер, формами організації і реалізації їх результатів тощо.  
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The views of domestic and foreign scientists on the main types of innovations in the economy 

are researched. It is confirmed that their diversity is conditioned by the novelty of the product, the 
breadth of coverage of the main spheres, the organization forms and the implementation of their 
results, etc. 

Key words: innovations, innovation activity, classifications' system. 

 

Аналіз тлумачень поняття «інновація» свідчить про те, що його сутність розкривають 

залежно від об’єкту та предмету дослідження. 
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Згідно закону України «Про інноваційну діяльність», «інновації – це новостворені 
(застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а 
також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або 
іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної 
сфери» [1]. 

Уперше цей термін використав відомий австрійський економіст Й. А. Шумпетер у своїй 
роботі «Кон’юнктурні цикли», в якій трактує інновацію як нову науково-організаційну 
комбінацію виробничих чинників, створену підприємницьким духом [2, с. 11]. 

Крім того, Й. А. Шумпетер – це перший вчений, який поділив інновації на окремі групи, 
виділивши такі типи: виробництво нового продукту або продукту з якісно новими 
властивостями; впровадження нового засобу виробництва, в основу якого покладено нове 
наукове відкриття або новий підхід щодо комерційного використання продукції; 
застосування нових матеріалів; освоєння нового ринку збуту певною галуззю промисловості 
країни; впровадження нових організаційних форм [2].  

Послідовники Й. Шумпетера розширили дану класифікацію. Так Я. Ван Дайн до 
вищезгаданих 5 типів додав інфраструктурні інновації, які пов’язані зі змінами в галузях 
інфраструктури [3]. 

Подальший розвиток інновацій та інноваційної діяльності призвів до виникнення 
розгалуженої системи класифікацій.  

Сьогодні в Україні не існує єдиної системи класифікації інновацій. Основні класифікації 
досліджені, результати наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Класифікація інновацій 

Автор Вид Зміст інновації 

В. П. Соловйов,  
Г. І. Кореняко, 
В. М. Головатюк 
[4] 

Продуктові Введення у виробництво нових товарів чи послуг, які 
мають абсолютно нові чи значно покращені 
властивості або інший спосіб використання. 

Процесні В основі лежить новий чи значно вдосконалений 
спосіб виробництва або постачання товарів. 

Маркетингові Полягають у зміні маркетингової стратегії 
підприємства. 

Організаційні Впровадження нової організації виробництва чи 
менеджменту. 

С. М. Ілляшенко [5] Радикальні 
(піонерні) 

Спричиняють створення нових галузей виробництва 
та споживання, нових ринків, формування нових 
відносин у різних сферах людської діяльності тощо.  

Ординарні Базуються на винаходах або нових рішеннях, вносять 
істотні зміни в традиційні галузі діяльності. 

Поліпшуючі Базуються на раціоналізаторських пропозиціях і 
вдосконалюють традиційні продукти, технології, 
методи управління тощо. 

Г. Менш [6] Базові Завдяки їм створюються нові галузі ринки. 

Покращуваль-
ні 

Вагомо удосконалюють якість продукції або 
технологічний процес.  

Псевдоіннова-
ції 

Істотно не змінюють ні якості продукції, ні 
технологічного процесу, а формуються для 
задоволення поточних вимог покупців продукції. 

П. С. Харів, 
С. Ф. Покропивний 
[7-8] 

Технічні Містять нові види товарів і зміни в технології. 

Організаційні Полягають у супроводженні нових методів 
організації виробництва та праці, зміни в 
організаційній структурі. 
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Соціально-
економічні  

Передбачають нові підходи до мотивування та 
стимулювання персоналу, впровадження нових 
технологічних підходів щодо управління 
підприємством.  

В. І. Захарченко [9] Продуктові Впровадження товару або послуги, що є новими або 
значно поліпшеними за його властивостями або 
способами використання: значні вдосконалення в 
технічних характеристиках, компонентах і 
матеріалах, у вбудованому программному 
забезпеченні, у рівні сумісності з користувачем або в 
інших функціональних характеристиках. 

Процесові Впровадженням нового або значно поліпшеного 
способу виробництва або доставки продукту: значні 
зміни в технології, виробничому устаткованні і/або 
програмному забезпеченні. 

Маркетингові Впровадження нового методу продажу, включаючи 
значні зміни в дизайні або упаковці продукту, його 
складуванні, просуванні на ринок або в призначенні 
продажної ціни, що націлені на краще задоволення 
потреб споживача, відкриття нових ринків або 
завоювання нових позицій для продукції 
підприємства на ринку з метою збільшення обсягу 
продажу. 

Організаційні Впровадження нового організаційного методу в 
діяльності підприємства, в організації робочих місць 
або зовнішніх зв'язків, вони можуть бути спрямовані 
на підвищення ефективності діяльності підприємства 
за допомогою скорочення адміністративних витрат 
або оперативних витрат, підвищення задоволеності 
службовців станом своїх робочих місць (і тим самим 
продуктивності праці), розширення доступу до 
нетоварних активів (таких як некодифіковані знання 
із зовнішніх джерел) або зменшення витрат на 
постачання. 

Інструкція щодо 
заповнення 
державного 
статистичного 
спостереження №1-
інновація 
«Обстеження 
інноваційної 
діяльності 
промислового 
підприємства» [10] 

Продуктові Введення у виробництво нового товару або 
вдосконалення технічних характеристик уже 
існуючих товарів. 

Процесові Впровадження нових чи покращених методів 
виробництва продукції, способів постачання 
сировини та основних матеріалів на підприємство, 
доставки продукції до кінцевих споживачів. 

Маркетингові Втілення нових маркетингових методів при 
просуванні продукції підприємства на ринок. 

Організаційні Зміна організаційної структури підприємства, 
організації зовнішніх зв’язків, методів організації 
праці, управління підприємством. 

Джерело: узагальнено автором за [4-10] 
Таким чином, можна виділити три основні підходи до виділення класифікаційних ознак 

інновацій в економіці: результат творчого процесу в вигляді нової або вдосконаленої 
продукції (технології); впровадження, освоєння і використання нових рішень; зміна та 
вдосконалення того або іншого продукту в тій або іншій господарській області.  
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РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН 

 

Проаналізовано навантаження спеціалістів філій Українського інституту експертизи 

сортів рослин у 2016-2017 роках. Детально проаналізовано навантаження спеціалістів у 

2017 році. Виділено 4 групи філій. 

Ключові слова: трудові ресурси, сортодосліди, навантаження спеціалістів, раціональне 

використання трудових ресурсів. 

 

The load of specialists of affiliates of the Ukrainian Institute for Plant Varieties Examination in 

2016-2017 years are analyzed. The load of specialists in 2017 in detail are analyzed. 4 groups of 

affiliates are selected. 

Key words: workforce, variety tests, the load of specialists, rational use of labor resources. 

 
Раціональне та ощадливе використання ресурсів є одним із дієвих заходів забезпечення 

життєдіяльності бюджетних установ. Економічне обґрунтування раціонального 

використання ресурсів базується на порівнянні економічних результатів з витратами на їх 

здійснення.  
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Нерівномірність розподілу фінансових ресурсів впливає на подальший розвиток 

державної системи охорони прав на сорти рослин і підвищення ефективності діяльності 

філій Українського інституту експертизи сортів рослин (далі – Інститут) [1, с. 61].  

В результаті аналізу навантаження спеціалістів філій Інституту сортодослідами у 2013-

2017 роках встановлено, що 13 філій або 54% мають показник навантаження 1 спеціаліста 

сортодослідами в середньому за 5 останні років (2013-2017) вищий за показник 200 

сортодослідів. Це Вінницька (352,8), Донецька (279,7), Житомирська (204,2), Запорізька 

(631,7), Івано-Франківська (326,7), Київська (409,0), Кіровоградська (888,5), Миколаївська 

(644,5), Полтавська (706,5), Сумська (237,8), Харківська (297,6), Херсонська (232,7), 

Черкаська (896,7) [2, с. 102]. 

Відповідно у 11 філій (46%) показник навантаження сортодослідами на 1 спеціаліста в 

середньому за 5 останні роки нижчий за 200. Це Волинська (113,9), Дніпропетровська 

(163,8), Закарпатська (189,8), Луганська (152,0), Львівська (177,7), Одеська (108,1), 

Рівненська (176,7), Тернопільська (118,2), Хмельницька (105,4), Чернівецька (130,6), 

Чернігівська (82,2) [2, с. 102]. 

Більш детально проаналізовано навантаження спеціалістів філій Інституту 

сортодослідами у 2017 році. В залежності від цього філії було розподілено на 4 групи. 

Середній показник навантаження спеціалістів умовними сортодослідами по Інституту ‒ 334,2 

[2, с. 102]. 

До першої групи  (від 704,1 до 1250,7) увійшло 2 (або 8 %) з поміж усіх філій Інституту з 

найвищими показниками навантаження спеціалістів. Це Миколаївська та Черкаська філії 

Інституту відповідно. У цих філіях працює 9%, від загальної фактичної чисельності, 

спеціалістів аграрного профілю, які виконують 27% усієї програми сортодослідів державної 

системи охорони прав на сорти рослин. Середнє навантаження сортодослідами на 1 

спеціаліста по групі – 1046, яке в 3 рази перевищує середній показник навантаження по 

системі [2, с. 102]. 

До другої групи (від 335,2 до 589,1) увійшло 6 (або 25%) філій Інституту з показниками 

навантаження спеціалістів, вищими за середнє значення. У цих філіях працює 29%, від 

загальної фактичної чисельності, спеціалістів аграрного профілю, які виконують 39% усієї 

програми сортодослідів державної системи охорони прав на сорти рослин. Середнє 

навантаження сортодослідами по групі – 449 [2, с. 102]. 

До третьої групи (від 274,6 до 316,6) увійшли 5 (або 21%) філій Інституту з показниками 

навантаження спеціалістів, нижчими за середнє значення. У цих філіях працює 15%, від 

загальної фактичної чисельності, спеціалістів аграрного профілю, які виконують 14% усієї 

програми сортодослідів державної системи охорони прав на сорти рослин. Середнє 

навантаження сортодослідами по групі – 308. 

До четвертої групи (від 87,5 до 195,6) увійшли 11 (або 46%) філій Інституту з 

найнижчими показниками навантаження спеціалістів. Середнє навантаження сортодослідами 

по групі – 141, що у 2,0 рази менше від середнього показника по системі. У цих філіях 

працює 47%, від загальної фактичної чисельності, спеціалістів аграрного профілю, які 

виконують лише 20% усієї програми сортодослідів державної системи охорони прав на сорти 

рослин [2, с. 103].  

Таким чином, лише 8 (або 33%) філій Інституту мають показники навантаження 

сортодослідами, вищі за середнє значення по мережі і виконують 67 % усієї програми 

сортодослідів державної системи охорони прав на сорти рослин. Решта 16 (або 67%) філій 

мають показники навантаження сортодослідами, нижчі за середнє значення. 

Зважаючи на жорсткі умови економії бюджетних коштів при формуванні кадрової 

політики підрозділів та підборі персоналу, виконання адміністративних функцій має 

обов’язково поєднуватись із закріпленням культур за директорами та завідувачами 

відділів/лабораторій та оптимізацією іншого персоналу. Для Інституту невиправдані витрати 
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– утримувати суто працівників адміністраторів. Доцільно робити ставку у майбутньому на 

комплексних спеціалістах – менеджерах-технологах [2, с. 103]. 

Відповідно, раціональне використання наявних у філіях трудових ресурсів носить 

багатоаспектний характер, який передбачає удосконалення планування та комплексного 

використання цих ресурсів. Значну роль слід приділяти економічній оцінці ресурсів, яка 

тісно повинна бути пов’язана з прийняттям управлінських рішень щодо їх використання 

[1, с. 63].   
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ 

 

Головна функція сфери обслуговування туристів ‒ забезпечення їх місцем для 

проживання, харчуванням і побутовими послугами під час подорожі та ділових поїздок. 

Тому особливо актуальним є питання розвитку готельної індустрії. Туристична галузь є 

надзвичайно важливою для розвитку України, оскільки приносить значні кошти до місцевого 

бюджету, а це, у свою чергу, сприяє покращенню рівня життя населення. 

Ключові слова: готельна індустрія, розвиток, туристичні потоки, діяльність готелів і 

ресторанів, засоби розміщення. 

 

The main function of the tourist service sector is to provide them with a place to live, eat and 

domestic services during travel and business trips. Therefore, the development of the hotel industry 

is particularly relevant. The tourist industry is extremely important for the development of Ukraine, 

as it brings significant funds to the local budget, which in turn contributes to the improvement of 

the standard of living of the population. 

Key words: hotel industry, development, tourist flows, activity of hotels and restaurants, 

accommodation facilities. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні туризм є однією з найбільш динамічних галузей 

світової економіки. За оцінкою Всесвітньої туристичної організації (ВТО), туризм займає 

перше місце серед галузей світового господарського комплексу за обсягом експорту товарів і 

послуг. У сфері міжнародного туристичного обміну річний оборот складає понад 2 трлн. дол. 

США. На туризм припадає 12% загальносвітового національного продукту, 7% світових 

інвестицій. За валютними надходженнями туризм обійшов експорт нафтопродуктів, 

телекомунікаційного устаткування, автомобілебудування і всіх інших видів послуг. За 

даними ВТО, загальна кількість туристів (міжнародних і внутрішніх) з урахуванням 

екскурсантів становить понад третину населення земної кулі, а прибуток від туризму в світі 

перевищив 500 млрд. дол. США. В Україні останніми роками туристична галузь також 

набуває значної динаміки розвитку. Однак, за даними ВТО, частка туристичної галузі у ВВП 

країни складає лише 2%. Це свідчить про те, що туристичний потенціал країни 

використовується неповною мірою, ринок туристичних послуг функціонує недостатньо 

ефективно. 

Дана стаття присвячена основним тенденціям та перспективам розвитку готельної 

індустрії в Україні та зокрема в Полтавській області. За результатами аналізу діяльності 

підприємств сфери послуг зроблено висновки про сучасний стан та перспективи розвитку 

готельно-ресторанного господарства Полтавщини. 

Аналіз основних досліджень і публікацій.  

Дослідженню туристичної галузі в Україні присвячено роботи Л.П.Дядечко, 

М.П.Бондаренко, О.О.Любіцевої, Л.І.Гонтаржевської та інших [1-4]. Проте, на нашу думку, в 

існуючих працях не повною мірою досліджено всі компоненти даного ринку, їхній вплив на 

його розвиток. При дослідженні регіональних аспектів туристичної галузі основна увага 

приділяється рекреаційним ресурсам та не здійснюється комплексний аналіз впливу 

основних чинників на розвиток галузі. 
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Дослідженню перспектив розвитку готельного господарства України приділяється 

значна увага. Так, Виговська 3. І. та Мунін Г. Б. вивчали тенденції розвитку готельного 

бізнесу в Україні, пропонували напрямки удосконалення системи управління готельним 

господарством, Опанашук Ю.Я. досліджував сучасні проблеми розвитку готельного 

господарства України. Але на регіональному рівні дана проблема досліджена недостатньо.     

Формулювання мети. Метою статті є дослідження основних тенденцій і перспектив 

розвитку готельного господарства Полтавської області. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні готельна індустрія, як і будь-яка 

інша галузь, знаходиться у скрутному стані із-за нестабільності економіки. Але не так давно 

вона була галуззю з постійно зростаючою конкуренцією. Незважаючи на складне 

становлення ринкових відносин в Україні, відкривалася значна кількість готелів. Окремі 

підприємства у процесі функціонування не витримували конкуренції і виходили з бізнесу [5]. 

Основними перспективами розвитку готельного бізнесу є: розширення сфери інтересів 

готельного бізнесу; організації харчування, дозвілля, розваг, виставкової діяльності; 

демократизація готельної індустрії спрямована на підвищення доступності готельних послуг 

для масового споживача; спеціалізація готельного бізнесу на чітку орієнтацію певного 

сегменту споживачів; глобалізація готельного бізнесу; персоніфікація обслуговування та 

концентрація уваги на запитах і потребах клієнтів; впровадження нових засобів комунікації 

та інформаційних технологій, направлених на глибоку й системну економічну діагностику; 

впровадження нових технологій в ділову стратегію готельних підприємств, зокрема широке 

використання мережі Інтернет, з метою просування готельних продуктів і послуг [5]. 

Сучасні готельні підприємства в Україні характеризуються типовою структурою послуг, 

низькою спеціалізацією. Поряд із традиційними повносервісними готелями необхідно 

створити мережу спеціалізованих підприємств з вузьким спектром послуг, зорієнтованих на 

обслуговування певної категорії туристів. Насамперед, необхідність створення 

спеціалізованих підприємств стосується туристичних центрів із чітко вираженою 

спеціалізацією у спортивно-оздоровчому, конгресовому туризмі, центрах з ігровими 

атракціями та іншими видами туризму [1].  

Реалізація необхідного кількісного та якісного рівня розвитку інфраструктури сфери 

гостинності зумовлює необхідність системного та комплексного аналізу інвестування в 

окремі регіони та окремі сегменти готелів. Реалізація інвестиційних проектів передбачає 

аналіз основних параметрів функціонування готелів - використання готельних місць різного 

класу, динаміки середньої ціни номерів, тенденції попиту на основних зарубіжних ринках, а 

також комплекс інформації пов’язаної із загальною стратегією розвитку окремих 

туристичних і курортних центрів [1].  

В останні роки готельне господарство виявилось непідготовленим до ефективного 

функціонування в умовах ринкової економіки. Це пов’язано з рядом проблем: недостатня 

законодавчо-правова база, великі ставки оподаткування, недостатня організація аквізиції 

туристів в Україні, недостатні інвестиції у готельний бізнес. Основною причиною 

відставання готельної галузі від світової являється застаріла матеріальна база готелів. Готелі 

були побудовані за проектами, які на сьогоднішній день застаріли. В готелях практично 

відсутні сучасні засоби зв’язку та комунікації, конференцзали і аудиторії, які мають 

аудіовізуальну техніку та технічні засоби для синхронного перекладу. При цьому тарифи на 

проживання в готелях України, як правило, не нижчі, а в багатьох випадках і не 

перевищують тарифи в європейських готелях аналогічних розрядів [3].  

Щоб готельна база України відповідала міжнародним стандартам, необхідно її 

модернізувати та реконструювати. Також, щоб привести діючу матеріальну базу до вимог 

ВТО необхідне проведення сертифікації туристичних, готельних послуг та послуг 

харчування [3].  
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Результати дослідження сучасного стану готельної сфери в Україні свідчать, що саме від 

підвищення її розвитку, інвестування, в значній мірі залежить реальний стан туристичної 

інфраструктури в державі. Для ефективного функціонування готельної сфери сьогодні 

необхідна гнучка система державного стимулювання цієї галузі відображена у розробленій 

нормативно-законодавчій базі. Водночас, необхідно збільшити кількість засобів розміщення 

різних категорій з чіткою диференціацією у спеціалізації пропонованих послуг гостинності, 

вдосконалити управління готельними підприємствами в умовах динамічного соціально-

економічного простору та розширення туристичної діяльності, покращити якість готельних 

послуг, ефективність маркетингу і взаємодії на туристичному ринку сучасних готелів, на 

державному рівні максимально підтримувати формування національних готельних ланцюгів, 

які впроваджують нові стандарти готельного сервісу, єдині підходи організації управління 

[1]. 

Висновки. Сьогодні одним з найважливіших напрямків у діяльності українських готелів 

є створення ефективної системи з управління якістю, що дозволить здійснювати надання 

конкурентоздатних готельних послуг. Система якості важлива також і при проведенні 

переговорів із закордонними туроператорами та іншими корпоративними партнерами, що, як 

правило, вважають за обов'язкову умову перевірити перед підписанням контракту існуючу 

систему якості і наявність сертифіката на цю систему, що виданий авторитетним органом. 

Клієнт повинний бути впевнений, що якість послуг, які йому пропонуються, відповідає його 

потребам.  

Готельне господарство становить значну й надзвичайно важливу частину сфери послуг. 

Готельні послуги є систематизуючими в комплексі туристичного обслуговування, вони 

посідають належне місце у формування обсягу робіт для транспорту, роздрібної торгівлі, 

ресторанного господарства, страхування, культури, екскурсійного обслуговування тощо Ця 

обставина обумовлює необхідність приділяти розвитку готельного бізнесу, підвищенню 

якості готельних послуг. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В МЕНЕДЖМЕНТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 

У статті розкрито особливості застосування інноваційних технологій в менеджменті 
навчального закладу. Висвітлено проблеми в управлінні та запропоновано впровадження 
сучасних принципів та інноваційних технологій. 

Ключові слова: менеджмент, освіта, інноваційні технології, навчальний заклад, 
управління. 

 
The article describes the features of an application of innovative technologies in the 

management of the educational institution. There are the problems in the management elucidates 
and the introduction of modern principles and innovative technologies proposes in it. 

Key words: management, education, innovative technologies, educational institution, 
management. 

 
В сучасних умовах важливо не лише управляти навчальним закладом, а здійснювати це 

розумно, відбірково, інноваційно. Зрозуміло, щоб навчальний заклад мав тільки йому 
притаманну індивідуальність, він повинен задовольняти потребам соціального замовлення як 
на рівні держави, так і на рівні регіону. Конкуренція серед вищих навчальних закладів в 
Україні постійно зростає, вимоги до них підвищуються, всі батьки хочуть, щоб їхні діти 
навчались у сучасних навчальних закладах, отримали ґрунтовну професійну освіту, були 
підготовлені до життя, витримували конкуренцію на галузевому ринку праці. Тому, 
важливим для навчального закладу є розробка менеджерських підходів в управлінні та 
утримання конкурентних позицій. 

Загальна тенденція в управлінському стилі сьогодні виявляється у прагненні більш 
неформальних, демократичних, гнучких способів і методів управління. Це твердження 
особливо важливе курівнику для обґрунтування сутності освітнього менеджменту та 
конкретизації його функцій у процесі управління навчально-пізнавальною діяльністю. У 
процесі демократизації управління делегування повноважень є проблемою, бо тією мірою, 
якою повноваження (функції) не делеговані, вони централізовані. 

Децентралізація повноважень вимагає їхнього оптимального розподілу як по вертикалі, 
так і по горизонталі. Застосовуючи методи, виділені фахівцями вітчизняної науки 
(постановка мети, планування, організація, контроль, регулювання), та зіставляючи їх зі 
складом, прийнятим в освітньому менеджменті, ми відзначаємо наявність загальних і 
специфічних функцій, наприклад, регулювання, мотивації, стимулювання. 

Увесь комплекс освітніх потреб, які підкріплені платоспроможністю населення, формує 
попит на освітні послуги, у свою чергу, комплекс усіх освітніх послуг, що пропонують 
реальні їхні виробники (діючі освітні заклади), формує пропозицію. 

Сукупність усіх установ і соціальних інститутів, які забезпечують обертання освітніх 
послуг, називають інфраструктурою ринку освітніх послуг. 

Співвідношення між попитом і пропозицією, рух цін на освітні послуги різного роду, 
стан і тенденції зміни освітніх процесів ‒ усе це являє собою економічну ситуацію на ринку 
та називається кон’юнктурою ринку освітніх послуг. 

Стосовно діяльності системи освіти слід зазначити, що кількість навчальних закладів як 
виробників освітніх послуг, навчально-методичної та науково-технічної продукції достатньо 
велика. До того ж, ситуація на ринку освітніх послуг сьогодні така, що пропозиція значно 
перевищує попит. Усе це обумовлює невисокий ступінь монополізму у сфері освітніх послуг 
у порівнянні з іншими сферами народного господарства та промисловості та сприяє розвитку 
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конкурентної боротьби між окремими навчальними закладами за своїх споживачів. Таким 
чином, в умовах ринку всі виробники освітніх послуг знаходяться між собою у відношеннях 
конкуренції ‒ суперництва за кращу реалізацію своїх економічних інтересів і залучення 
більшої кількості споживачів освітніх послуг певного роду. 

Соціально-економічні перетворення системи освіти України висунули сьогодні на 
передній план ряд проблем, пов’язаних із функціонуванням і розвитком освіти як галузі 
сфери послуг і національної економіки в цілому: різні галузі народного господарства не 
завжди забезпечені своєчасною підготовкою кадрів; відсутні досвід і практика визначення 
перспективних потреб суспільства у фахівцях певного рівня професійної підготовки; 
діяльність системи освіти не завжди скоординована з поточними соціально-економічними та 
політичними завданнями суспільства і особистістю споживачів освітніх послуг; освітнє 
середовище постійно підлягає істотній модернізації, що викликає активні зміни в організації 
діяльності сфери освітніх послуг; сьогодні в освіті не повною мірою розвинений 
конкурентний ринок, що істотно знижує ефективність суспільних витрат на освіту і 
призводить до нераціонального використання ресурсів; ринок освітніх послуг у країні поки 
що формується практично тільки з боку пропозиції, хоча в цьому процесі важливу роль 
повинен відігравати й попит, тобто конкретний споживач та суспільство зі своїми освітніми 
потребами. 

Наведені проблеми сучасної системи освіти України, викликані її децентралізацією та 
вступом в економічні взаємовідносини з іншими суб'єктами ринку освітніх послуг, 
підкреслюють практично повну відсутність координуючих дій з боку керуючої підсистеми 
навчальних закладів стосовно навколишнього середовища, яке здійснює на сферу освіти 
потужний багатофакторний вплив. 

Результатом інноваційних процесів слугує використання теоретичних і практичних 
нововведень, а також таких, що утворюються на межі теорії і практики. 

Спираючись на визначення «інновацій» згідно із Законом України «Про інноваційну 
діяльність» [1], «інновації у сфері освіти або освітні інновації» можна трактувати як 
новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукція 
або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 
комерційного або іншого характеру, що істотно підвищують якість, ефективність та 
результативність навчально-виховного процесу. При цьому, основними елементами 
«освітньої інновації» є її носій (творча особистість), який має певну інноваційну ідею (ядро 
інновації) та проводить інноваційний експеримент (джерело інновації); споживач інновації - 
студент або група студентів, слухачів (які здобувають знання з певного напряму); а також 
інституції, що забезпечують упровадження інновацій у навчальний процес (заклади освіти; 
наукові, методичні, науково-методичні установи; науково-виробничі підприємства;  
державні і місцеві органи управління освітою та самоврядування в галузі освіти). Основними 
характерними рисами, що відображають її як специфічну категорію, є: 

• цілеспрямовані зміни, які вносять у сферу освіти нові стабільні елементи 
(нововведення), що викликають її перехід з одного якісного стану до іншого; тобто не будь-
які зміни в освіті є інновації, а лише ті, що провокують зміни цілей і результатів освіти 
(через її зміст) та зміну способів їх досягнення (через форми, характер та організацію 
навчального процесу) ; 

• наявність специфічних особливостей, що пов’язані із соціально-психологічними та 
іншими аспектами педагогічної діяльності; 

• інноваційні зміни можуть ініціюватися на будь-якому з рівнів освітньої системи 
(викладачем, студентом, керівництвом окремої освітньої установи, державними і місцевими 
органами управління освітою та самоврядування в галузі освіти); 

• інноваційні зміни повинні здійснюватися в діяльності та мисленні всіх учасників 
освітньою процесу; 

• інноваційні процеси у сфері освіти повинні бути безперервними та спрямованими на 
постійне покращання існуючої системи ; 
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• задля забезпечення процесу постійного інноваційного оновлення освітньої сфери 
необхідно впроваджувати відповідні механізми управління якістю освіти; 

• ефективність впровадження певної інновації значною мірою залежить від рівня 
сприйнятливості до інноваційних змін системи (яка впроваджує інновацію) та наявністю в 
неї реальних можливостей здійснення (впровадження) інновації (тобто, реалізованості). 

Умовами, що сприяють прийняттю керівником навчального закладу ефективного 
усвідомлення наукових засад менеджменту освітніх інновацій, мета якого полягає у 
реалізації сукупності організаційно-управлінських, соціально-економічних і соціально-
культурних цілей, є такі: 

1. Створення якісно нової системи (або технології) управління закладом освіти; єдиного 
інформаційного поля для учасників навчально-виховного процесу; вироблення системи 
оцінювання ефективності діяльності всіх структурних підрозділів закладу освіти; 
розроблення системи контролю і зворотного зв’язку; розроблення ринкових механізмів 
взаємодії суб'єктів; якісна побудова зв’язку в системі «освіта-наука-виробництво» 
(організаційно-управлінські цілі). 

2. Створення позитивного іміджу закладу освіти; суттєве оновлення матеріальних 
фондів; накопичення бази даних про освітні інновації; створення сприятливого 
інвестиційного клімату та здорового конкурентного середовища (соціально-економічні цілі). 

3. Підвищення доходів учасників інноваційного процесу; побудова відкритої соціально-
педагогічної системи; пріоритетність гуманних відносин між учасниками навчально-
виховного процесу; закріплення демократичних засад у всіх сферах діяльності; інтеграція у 
міжнародний освітній простір; підвищення рівня ділової активності членів колективу 
(соціально-культурні цілі). 

Досягнення таких цілей забезпечують: 
‒ вирішенням відповідних завдань менеджменту освітніх інновацій; 
‒ зміною наукових підходів і принципів управління; 
‒ застосуванням нових законів і закономірностей. 
Важливим при розробці плану управління є врахування даних про середовище, у якому 

безпосередньо функціонує навчальний заклад як суб’єкт ринкових відносин. Це середовище 
має певну структуру: 

1. Внутрішнє середовище ‒ елементи організаційної структури навчального закладу, 
ресурси, асортимент освітньої продукції, маркетинговий інструментарій тощо; 

2. Зовнішнє середовище: макросередовище ‒ чинники соціально-економічної та 
соціально-політичної системи суспільства та держави, на які навчальний заклад не може 
впливати (політичні, соціальні, демографічні, економічні, культурні тощо); мікросередовище 
‒ суб'єкти, що безпосередньо взаємодіють із структурними підрозділами певного 
навчального закладу (споживачі, конкуренти, інші контактні аудиторії). 

Підвищення ефективності управління сучасним освітнім закладом необхідно починати зі 
створення або перетворення системи інформаційного забезпечення та формуванням системи 
інформаційно-аналітичної діяльності як основного інструмента управління. Однією з 
основних характеристик будь-якої системи, що визначає ефективність її функціонування, є 
характер циркуляції в ній інформаційних потоків. 

Для створення цілісної системи інформаційно-аналітичної діяльності в освітньому 
закладі необхідно, насамперед, визначити її зміст, обсяг, джерела, сформувати потоки 
інформації та вивести їх на відповідні рівні управління, вирішити, у якій формі та де ця 
інформація буде зберігатися й як використовуватися. 

Навчальні заклади, які планують свій менеджмент, ефективніше функціонують і 
розвиваються відповідно до потреб ринку. Зрозуміло, що на ринку освітніх послуг, як 
правило, успішно працюють саме такі освітні установи. 

Висновки. Отже, особливості діяльності навчальних закладів визначаються умовами 
зовнішнього середовища. Умови ринкової економіки, що формуються в Україні на підставі 
децентралізації системи господарювання в цілому, зумовлюють перетворення системи освіти 
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в своєрідну економічну галузь ‒ сферу освітніх послуг, а сучасного освітнього закладу ‒ у 
суб'єкт ринку освітніх послуг. Це, у свою чергу, робить необхідним використання в 
управлінні сучасними навчальними закладами засад менеджменту для його успішної 
діяльності та розвитку. 
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ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКТОРА НА ЯКІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 
У статті розглянуто питання важливості прийняття рішень при здійсненні 

управлінської діяльності в сучасних підприємствах та проаналізовано як індивідуальні 
якості керівника впливають на процес прийняття управлінських рішень.  

Ключові слова: управлінські рішення, прийняття управлінських рішень, менеджер, 
психічні стани, психічні процеси. 

 
Кожна організація для здійснення ефективної діяльності визначає цілі, досягнення яких 

можливе лише внаслідок дій, які виконуються в певній послідовності і є способом вирішення 
окремих, часткових завдань. Так, плануючи майбутню діяльність організації, менеджери 
визначають її цілі, способи їх реалізації та ресурси, необхідні для їх досягнення. У процесі 
організації діяльності приймаються рішення щодо організаційної структури, організації 
виробничого процесу, розподілу робіт та забезпечення їх необхідними засобами тощо. 
Контроль передбачає прийняття рішень щодо вибору системи контролю (масштабів, 
періодичності, форм контролю), аналізу отриманої інформації та здійснення коригуючих дій. 
Від того, наскільки обґрунтованими будуть ці рішення, залежатимуть успіх чи невдача 
організації, її процвітання чи занепад. 

Управлінське рішення ‒ це результат творчого цілеспрямованого аналізу проблемної 
ситуації, вибору шляхів, методів і засобів її вирішення у відповідності з ціллю системи 
менеджменту [5].  

Управлінське рішення – це початковий і основний момент в організації діяльності 
кожного керівника. У зв'язку з цим, управлінське рішення може розглядатися як основний 
зміст процесу управління і важливий інструмент системного підходу до об'єкту управління. 
Кожне підприємство є не тільки виробником продукції, але й складовою частиною 
суспільства. Тому при прийнятті управлінського рішення необхідно враховувати не тільки 
економічну сторону діяльності, а й сукупність соціальних, ідеологічних, моральних та інших 
відносин. 

Прийняття управлінських рішень – це визначальний процес управлінської діяльності, 
оскільки він формує напрямки діяльності організації та її окремих працівників. Робота з 
прийняття управлінських рішень вимагає від менеджера високого рівня компетентності, 
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значних затрат часу, енергії, досвіду. Вона передбачає і високий рівень відповідальності, 
оскільки для втілення прийнятих рішень у життя необхідно забезпечити ефективну та 
злагоджену роботу всього організаційного механізму. [4] 

Прийняття рішення є основою управління. Своєчасно прийняте науково-обґрунтоване 
рішення стимулює виробництво, а слабке, або несвоєчасно прийняте, – знижує 
результативність праці. Відповідальність керівника за прийняття рішень дуже висока, 
особливо службовців державного рівня. Керівник не має права приймати непродуманих і 
необгрунтованих рішень. 

Потреба в прийнятті рішень обумовлюється як зовнішніми, так і внутрішніми 
обставинами. [3] 

Подальше ускладнення управлінських завдань потребує вдосконалення методів і 
прийомів їх виконання, врахування суб'єктами управлінського процесу багатьох нюансів у 
підготовці та розробці управлінських рішень. 

Процес прийняття управлінських рішень, порівняно з іншими видами психічних 
процесів людини, дуже складний. Усі люди приймають рішення по-різному. Немає двох 
людей, які мислять і поводяться зовсім однаково, навіть при розв'язанні однієї проблеми. Ці 
розбіжності пояснюються широким розмаїттям особистісних факторів, що впливають на 
процес прийняття управлінських рішень. 

До особистісних факторів належать психічні процеси, психічні стани й психічні 
властивості, що впливають на процес прийняття рішень. 

Психічні процеси поділяють на три основні види: пізнавальні, вольові, емоційні. 
Найважливіше значення серед них у ході прийняття рішень мають пізнавальні, або 
когнітивні, процеси, а саме: інтуїція, сприйняття, пам'ять, мислення, уява й увага. 

Психічні стани лежать в основі реакції особистості на зовнішні та внутрішні стимули, 
спрямовані на досягнення деякого корисного результату. Психічні стани дуже мінливі, 
залежать як від конкретної ситуації, так і від індивідуальних психологічних особливостей 
людини. 

Прикладами таких станів є бадьорість, утома, інформаційне перевантаження, депресія, 
стрес тощо. 

Психічні властивості можна розділити на два класи: загальні й індивідуальні. 
До перших належать найбільш типові й фундаментальні особливості психіки, властиві 

всім людям. Наприклад, обмежена швидкість переробки інформації людиною. Одна з причин 
цього явища полягає в тому, що короткочасна пам'ять людини має обмежений обсяг, а це 
впливає на прийняття рішень. Як показали експерименти, людина одночасно може тримати в 
короткочасній пам'яті не більше 7±2 змістовних одиниць інформації, що призводить до 
явища "діагностичного збідніння". 

До індивідуальних властивостей зараховують, наприклад, індивідуальні пороги 
відчуттів, особливості сприйняття, пам'ять, мислення, емоційну реактивність, вольові якості, 
темперамент, характер тощо. 

Вплив індивідуальних якостей на процеси прийняття рішень має дві важливі 
закономірності: 

1. Індивідуальні якості людей сильніше впливають на процес розробки, ніж на результат 
прийняття рішення. Якість рішень людини залежить не тільки від її окремих психічних 
процесів, але й від інших факторів. Вважають, що інтелект лише на 15 % визначає якість 
управлінських рішень. 

2. Усі індивідуальні якості людей реально взаємозалежні й невіддільні одна від одної. 
Управлінець ‒ жива людина, тому в його діяльності можуть виявитися такі риси, як 

"відрив від реальності", домінування власного бачення ситуації. У результаті рішення 
можуть прийматися на основі не стільки об'єктивного аналізу, скільки суб'єктивного 
уявлення про дійсність. Менеджеру, як нікому іншому, потрібен самоконтроль, уміння 
організовувати, насамперед себе, бути психологом, уміти "читати" і формувати психологічні 
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портрети підлеглих, володіти прийомами самоорганізації, самоконтролю та самоврядування 
для ефективного управління людьми й досягнення поставлених цілей. 

Будь-які економічні відносини між людьми, будь-який процес, спрямований на вибір дій 
людини чи групи осіб, набувають рис психологічного процесу, в якому наявні такі аспекти, 
як логіка, інтуїція, судження, раціональність, емоційність тощо. 

Очевидно, що людська поведінка не завжди має логічний характер. Почуття й емоції 
"конкурують" з розумом і логікою. Тому стає зрозумілим "амплітудне" прийняття рішень 
людиною – рішення коливаються від спонтанних і несподіваних до логічних і розрахованих. 
Процес прийняття рішень – поєднання розрахунку, інтуїції, почуттів на певний момент часу. 

Приймаючи рішення інтуїтивного характеру, менеджери віддають перевагу відчуттю 
правильного вибору. Використовується так званий "дар божий", "шосте чуття". Але важливо 
не переоцінювати фактор інтуїції, не зловживати його використанням у практиці прийняття  
управлінських рішень. 

Рішення, що ґрунтуються на судженні, багато в чому схожі з інтуїтивними методами. 
Але в їх основі лежать знання й достатньо осмислений досвід минулого. Однак здоровий 
глузд не виявляється "системно" й "автоматично", тому даний спосіб прийняття рішень теж 
не дає "гарантій". Оскільки рішення приймаються людьми, то "людський фактор" у значенні 
особистісних рис усе одно виявляє себе. [6] 

Отже, розглядаючи феномени впливу особистісних якостей керівника на процес 
розробки управлінського рішення, слід ураховувати склад та різний ступінь прояву окремих 
особистісних якостей керівника. 
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В умовах інформаційного суспільства інформація перетворилася на товар. Виробництво 

ІПП стало основним індикатором рівня соціального, економічного, політичного, духовного 

та культурного потенціалу суспільства. Підвищення ролі та значення інформації в 

суспільному житті викликало необхідність виділення інформаційної діяльності в самостійну 

галузь. 

Інформація – це важливий ресурс економіки, товар, який є результатом усієї людської 

діяльності, елемент і основа процесу управління та прийняття рішень. Сьогодні вагоме місце 

займають поняття інформаційна продукція – матеріалізований результат інформаційної 

діяльності призначений для задоволення потреб суб’єктів інформаційних відносин; 

інформаційна послуга – це діяльність з надання інформаційної продукції споживачам з 

метою задоволення їхніх потреб та інформаційна потреба – це усвідомлення користувачем 

необхідності вивчення комплексу даних, що доповнюють початкові знання. 

Маркетинг – це процес, який охоплює розробку й реалізацію ринкової концепції, 

ціноутворення, просування на ринку і збут ідей, товарів і послуг, покликаний забезпечувати 

обмін, що відповідає цілям окремих осіб та організацій. Маркетинг ІПП закономірно 

виділився із загальної теорії маркетингу внаслідок формування інформаційного ринку та 

підвищення рівня його монополізації, а отже, рівня його організації та контрольованості. 

Основними цілями маркетингу ІПП є : підвищення рівня обслуговування , забезпечення 

споживацького задоволення, розширення асортименту ІПП, зростання рентабельності ІПП. 

До функцій маркетингу ІПП слід віднести: аналітичну, стратегічну та виконавську. 

Принципами маркетингу ІПП є: точне врахування попиту, врахування соціальних 

факторів, врахування зовнішніх факторів. 

Завданнями маркетингу ІПП є : підвищення ефективності, зростання 

конкурентоздатності, безпека обслуговування. 

Не можна сказати, що концепція маркетингу ІПП є повністю сформованою, оскільки 

відбувається сьогодні процес емпіричного накопичення знань і факторів про закономірності 

та специфіку економічної діяльності в такій специфічні сфері, якою є інформаційний ринок. 

Очевидним є те, що саме інформаційна сфера на етапі переходу людства до інформаційного 

суспільства є джерелом нових ідей, нетрадиційних підходів до вирішення проблем 

маркетингу, менеджменту, підвищення ефективності господарської діяльності загалом. 

До організації маркетингу ІПП можна використати традиційні методи. Однак не всі вони 

застосовані, з одного боку через специфіку  інформації, як ресурсу і продукту діяльності 

інформаційних структур, а з іншого через специфіку самого ринку ІПП . 

При організації маркетингової діяльності інформаційних структур можна виділити такі 

особливості на вирішення організаційно-економічних та виробничих завдань: 

- інформація не має речовинного змісту, але має завжди речовинне відображення та 

зафіксована у вигляді конкретних матеріальних носіїв, тому в процесі споживання вона не 

утилізується, а накопичені дані не втрачаються. Існує можливість багаторазового 

використання, а отже може бути предметом повторної угоди; 

- користувачі ІПП не завжди усвідомлюють і можуть сформулювати свої потреби, що 

ускладнює маркетингову діяльність, зокрема вивчення інформаційних потреб. А тому 

важливо враховувати особливості тих чи інших груп користувачів, їх індивідуальні потреби. 

Інформаційна фірма повинна виявити свої власні «цільові ринки» вивчити ключові 

інформаційні потреби, які вони покликані обслуговувати. У процесі маркетингової 

діяльності важливо враховувати специфіку кожної цільової групи споживачів, тому що 

існують відмінності в інформаційному обслуговуванні вчених, спеціалістів народного 

господарства, управлінців; 

- актуальність – це одна з найважливіших особливостей ІПП. Утрата актуальності 

означає повну втрату споживчої вартості. Це яскраво виражений індивідуальний характер 

використання інформаційних продуктів. Оскільки користувач має своє уявлення про 

предметну область, а інформація має для нього «виключно індивідуальну цінність». Отже, 
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завдяки адресності та старінню (втраті актуальності) задовольнити потреби в ІПП один раз і 

назавжди неможливо; 

- маркетинг ІПП охоплює значно менше число споживачів, як у випадку із споживчим 

маркетингом; 

- у більшості випадків початковою фазою діяльності інформаційних структур є 

місіонерський маркетинг, який формується за допомогою пояснення переваг та особливостей 

нових ІПП, зокрема, організації курсів навчання користувачів; гарантійного супроводу, 

створення консультаційних пунктів, тощо; 

- в основу створення інформаційних продуктів покладено інформаційно-когнітивні 

процеси, що дають користувачеві знання на базі яких він морже отримати потрібні йому 

відомості. Для інформаційних продуктів споживача вартість має інноваційну природу. За 

визначення ціни на ІПП враховують матеріальний виграш, який буде отримано в разі їх 

використання, а не тільки затрати праці пов’язані з виробництвом; 

- в умовах, коли інформаційні фірми пропонують аналогічні ІПП, найважливішим 

завданням маркетингу ІПП є диференціація, суть якої полягає в пропонуванні таких 

інформаційних товарів, які здатні краще задовольнити інформаційні потреби за рахунок 

надання їм таких рис, як надійність, оперативність, ясність, доступність, стислість; 

- стратегія маркетингу ІПП багато в чому залежить від їх типу: науково-технічні, 

фінансово-економічні, управлінські, соціальні. 

В  інформаційний бізнес залучаються не тільки комерційні інформаційні структури, які 

мають прибуток зі своїх операцій, а й не прибуткові, не комерційні структури: міністерства, 

відомства, підприємства, які мають у своєму складі інформаційні підрозділи. Однак, у деяких 

сферах існують ознаки й елементи маркетингової діяльності. 

Таким чином останні роки спостерігається в інформаційному бізнесі така тенденція: 

обов’язкове розроблення програм маркетингу професійними маркетологами; безпосередня 

участь споживачів ІПП у розробленні програм маркетингу; обов’язкове відображення 

бюджету. 
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СВОБОДА МАС-МЕДІА У КОНТЕКСТІ ПРИКЛАДНИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК МЕДІАПРАВА: СИНЕРГІЯ ПРАВОВОГО  

І СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ЗМІСТІВ 
 

Запропоновано авторське обґрунтування свободи мас-медіа у контексті прикладних 

характеристик медіа права. Проаналізовано синергію комунікаційно-«свобідних» 

потенціалів права та ЗМІ. 

Ключові слова: свобода мас-медіа, прикладні характеристики медіаправа, демократія, 

комунікаційно-«свобідний» потенціал права та ЗМІ, інформаційно-комунікаційні відносини. 

 

The article deals with the author’s grounding of mass media freedom in the context of applied 

characteristics of media law. The synergy of communication and “free” law and mass media 

potentials are analysed. 

Key words: mass media freedom, applied characteristics of media law, democracy, 

communication and “free” law and mass media potentials, information and communication 

relations. 

 

Найзагальнішим теоретико-методологічним засновком обґрунтування синергії правового 

та соціально-комунікаційного змістів свободи мас-медіа є розуміння права як утілення 

свободи, виявом котрої є дія права у різних сферах суспільного життя. Так, на думку 

В.С. Нерсесянца, «незалежність суб’єктів один від одного в межах правової форми їх 

взаємовідносин й одночасно їх однакова, рівна підпорядкованість загальній нормі 

визначають смисл та сутність правової форми, буття і виразу свободи» [11, с. 125]. За 

переконанням науковця, «своїм всезагальним масштабом і рівною мірою право вимірює, 

“відміряє” і оформлює свободу індивідів, свободу у людських взаємостосунках – діях, 

вчинках, поведінці людей» [11, с. 127]. 

З означеної позиції дозволи і заборони права є нормативною структурою та 

оформленістю свободи, її кордонами, межами між свободою і несвободою на певному 

щаблі історичного розвитку [11, с. 128]; єдино можливою дійсністю свободи, позаяк «іншої 

форми буття і виразу свободи у суспільному житті, окрім правової, людство до цих пір не 

віднайшло» [11, с. 129]. Безумовно важливим вважаємо міркування дослідника про зв’язок 

історичного розвитку свободи та права з «прогресом рівності людей у якості формально 

(юридично) рівних особистостей» [11, с. 131] і забезпечення правовою рівністю можливості 

свободи та її дійсності у «всезагальній нормативно-правовій формі, у вигляді певного 

правопорядку» [11, с. 132]. Переконані, що саме внутрішній зв’язок рівності та свободи 

підтверджує тезу, що найповніше медіаправова свобода реалізується у демократичних 

соціально-політичних системах зі здійсненням у позитивному праві природноправових 

принципів та паритетними комунікаційними взаєминами влади, суспільства, ЗМІ.  

Також варто враховувати, що право відображає засадничу для свободи корелятивність з 

необхідністю та виражає останню в опанованій формі. Окреслюючи межі свободи, сприяє 

їхньому усвідомленню. У суспільному бутті слугує гарантією реалізації свободи, засобом її 

захисту та охорони. Не випадково, основний сенс юридичної свободи полягає в убезпеченні 

від зовнішнього свавілля – з боку держави, індивідів, соціальних груп. 

У соціально-регулятивному сенсі істотним є те, що «воля у праві – свобідна воля, яка 

відповідає усім сутнісним характеристикам права й цим відрізняється від довільної волі та 
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протистоїть свавіллю», а право постає «формою свободи людей, тобто свободи їхньої волі» 

[11, с. 134]. 

Отже, згідно з усталеною позицією, свобода входить у поняття права як загального 

масштабу і рівної міри свободи людей, є його якістю та властивістю, а альтернативою 

правовій, тобто окресленій правом свободі, є не абсолютна свобода, а хаос і свавілля. Не 

випадково, «фундаментальне значення свободи для людського буття у цілому виражає разом 

із тим місце і роль права у суспільному житті людей» [11, с. 134]. 

У контексті масовоінформаційних комунікаційних відносин іманентність праву свободи 

та рівності важлива, передусім, співприродністю перфекціоністській моделі комунікації як 

рівного і вільного, заснованого на урахуванні прав та інтересів учасників, обміну 

взаємозначущою, культурно вагомою інформацією. 

Відповідно, можемо зробити висновок, що у правовому забезпеченні свободи мас-медіа 

присутня синергія визначених внутрішньою природою феноменів, «свобідних» потенціалів 

медіаправової та масовоінформаційно-комунікаційної соціальних систем. В аспекті 

реалізації у соціальній дійсності, медіаправо є виразом свободи як осердя 

масовоінформаційно-комунікаційних відносин, чинником її актуалізації, її можливістю та 

дійсністю, нормативним порядком, механізмом її охорони та захисту; «шансом свободи», 

реалізація якого залежить і від представників ЗМІ. Щодо прикладних характеристик 

медіаправа свобода мас-медіа постає наслідком відображення у медіаправі «запитів на 

свободу» з боку соціально-комунікаційної системи та цілеспрямованого впливу права на 

державу, суспільство, ЗМІ з метою якнайповнішої реалізації права на комунікацію в умовах 

правопорядку, комунікаційного балансу та комунікаційного консенсусу. 

Для розкриття соціально-комунікаційних вимірів свободи у контексті прикладних 

характеристик медіаправа з’ясуємо відмінність інтегрального та юридичного розумінь 

свободи ЗМІ. 

Оминаючи детальний розгляд інтерпретацій свободи слова та ЗМІ у світовій соціально-

філософській, філософсько-правовій, політологічній, журналітикознавчій традиціях
1
, 

зазначимо, що у більшості новочасних теорій свобода мас-медіа пов’язується з вільним 

виконанням ними соціально-комунікаційних функцій у системі «ЗМІ – держава – 

суспільство» (відсутністю комунікативних бар’єрів, передусім, з боку уряду; можливістю 

вибору будь-якої позиції /солідарної, контролюючої критичної, опозиційної/ щодо влади без 

негативних наслідків для ЗМІ /Е. Денніс, Д. Мерріл [5, с. 21, 26, 47, 123]; Й.П. Мюллер 

[10, с. 57]; Д. Стюарт-Кларк [16, с. 9]/; безперешкодним задоволенням суспільної потреби в 

інформації та вільному обміні нею, виразом якнайширшого спектра думок і позицій 

громадян /Е. Барендт; Е. Денніс, Д. Мерріл [5, с. 21, 26, 47, 123]; Д. Раз [14, c. 256])/, 

наданням можливості громадянам здійснювати вільний вибір у демократичному суспільстві 

на основі інформації /К. Пек [12, с. 14]/), а її доконечним суспільним призначенням 

визнаються сприяння розбудові демократії, захист демократичного характеру суспільства, 

розвиток самоврядування (Е. Барендт [1, с. 1007], М. Блейр-Сойстер, Р. Блюм [2, с. 14–15], 

Е. Денніс, Д. Мерріл [5, с. 47, 123], Д. Раз [14, c. 256], Д. Стюарт-Кларк [16, с. 9], С. Холдар 

[18], Е. Штратеншульте [20, с. 10]); гарантування захисту інших прав та свобод; убезпечення 

громадян від свавілля з боку уряду (Е. Денніс, Д. Мерріл) [5, с. 123]). У низці дефініцій 

акцентовано на значенні свободи як необхідної умови та принципу функціонування ЗМІ. 

Згідно з одним з небагатьох офіційно прийнятих визначень мас-медійної свободи, 

сформульованим у 1977 р. у Великобританії Королівською комісією у справах преси, 

свобода друкованих засобів масової інформації є таким ступенем «свободи від обмежень, 

котрий дозволяє власникам, редакторам ЗМІ, журналістам захищати суспільний інтерес, 

                                           
1
 Ґрунтовний критичний аналіз зарубіжних концепцій свободи преси в історичній ретроспективі див.: 

Гвоздєв В.М. Свобода преси в сучасному суспільстві: генезис, зміст, структура: дис. … канд. філол. наук: 

10.01.08 – журналістика / КНУ ім. Т. Шевченка. Інститут журналістики / В.М. Гвоздєв. – К., 2004. – С. 37–62. 
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публікуючи факти і думки, без яких свідомий вибір виборців у демократичному суспільстві 

неможливий» [2, с. 201]. 

Назагал наведені дефініції є переважно функціонально-цільовими, комунікаційними і 

відповідають системно-синергетичній комунікаційній моделі свободи та відповідальності 

ЗМІ. 

Певної специфіки, зумовленої перехідним станом соціополітичної системи, осмислення 

свободи мас-медіа набуває у вітчизняному журналістикознавчому дискурсі. Окрім 

відзначених раніше акцентувань на «свободі від» у 1990-х рр., деякої аксіоматичності і 

романтизованості суджень про необхідність утвердження свободи вітчизняних ЗМІ [4, с. 76], 

вкажемо на розгляд питання у контексті розбудови національної державності (В. Лизанчук) 

та протидії іноземним, передусім, російським інформаційним впливам (В. Лизанчук, 

А. Москаленко та ін.). Неабиякого значення українські науковці надають взаємозв’язку 

свободи мас-медіа з розбудовою демократичного суспільства. Так, як інструмент і наслідок 

демократії, її атрибут, постулат, інститут, свобода ЗМІ розглядається у працях 

проф. В.І. Шкляра [19, с. 22]. У теоретичному доробку проф. А.З. Москаленка мас-медійна 

свобода осмислюється як принцип та чинник демократії, її базова цінність, гарантія 

демократичних змін, показник демократичних перетворень [8, с. 12]. У розвідках 

проф. Т.В. Приступенко свобода ЗМІ тлумачиться як одна з фундаментальних людських 

свобод, необхідна умова забезпечення політичного плюралізму та культурної 

багатоманітності, ознака та обов’язковий елемент демократії [13, с. 112], головний принцип 

«функціонування преси, радіо та телебачення у правовій державі» [13, с. 112]. Комунікаційно 

важливим і суголосним концепції свободи та відповідальності мас-медіа як виявам 

диференційних та інтеграційних процесів у межах складноорганізованих суспільних систем є 

міркування Т.В. Приступенко про те, що «свобода преси є не антиподом, а однією з 

найважливіших гарантій інформаційної безпеки, оскільки: по-перше, <…> забезпечує доступ 

громадян до повної, всебічної та достовірної інформації; по-друге, захищає громадську та 

індивідуальну свідомість від впливу пропаганди та інших форм маніпулювання; по-третє, 

стимулює накопичення, оновлення і передачу інформації всередині соціальної системи» 

[13, с. 114].  

За переконанням О.Д. Кузнєцової, «свобода ЗМІ є цінністю, обов’язковим елементом 

демократії й необхідною умовою забезпечення свободи слова, свободи інформації, 

політичного, ідеологічного, економічного й інформаційного плюралізму» [6, c. 15]; основою, 

гарантом та наслідком демократичних перетворень, «конституційності демократичного 

ладу» і побудови громадянського суспільства; одним із принципів професійної 

журналістської етики, «мірою свободи у суспільстві» [6, с. 8, 14]. 

Соціально-комунікаційні та національно-ідентифікаційні аспекти свободи мас-медіа 

увиразнено у працях проф. В.В. Лизанчука. Так, за твердженням ученого, свобода слова як 

гарант розвитку демократії, основа «свободи взагалі» та обов’язкова умова ефективного 

функціонування ЗМІ, підпорядкована інтересам суспільства та необхідності «солідарно 

співпрацювати з іншими членами спільноти для нації як вищої суспільної вартості» [7, с. 52–

53, 58]. Важливим вважаємо судження, що «плюралістичний інформаційний простір без 

глибоко продуманого, прозорого механізму контролю, захисту, регулювання перетворюється 

на непримиренну протилежність», а свобода невід’ємна від відповідальності ЗМІ [7, с. 58]. 

Соціально-комунікаційну предметну специфіку відображено у визначенні В.М. Гвоздєва, 

на думку якого під свободою ЗМІ варто розуміти: 1) їх право «розповсюджувати ідеї, думки, 

інформацію через друковане слово без обмежень з боку уряду (влади)»; 2) «право кожної 

людини вільно одержувати інформацію з усіх загальнодоступних джерел і публічно 

висловлювати свою думку»; 3) свободу журналіста «писати й публікувати все, що він вважає 

за потрібне», свободу «органів друку самостійно приймати рішення»; 4) «право кожного 

оприлюднювати свою думку в пресі безперешкодно і без попереднього дозволу держави» 

[4, с. 81–82]. 
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Як основа демократичного суспільства та конституційного ладу, гарант, показник і 

наслідок демократії, вияв і гарант загальних людських прав і свобод, утілення свободи слова, 

свобода мас-медіа розглядається у публікаціях В. Алексєєва, С. Зиборовіча, В. Карпенка, 

З. Кулика, О. Мелещенка, Н. Петрової, Т. Печончик, О. Скрипнюка, Ю. Фінклера, І. Чиж та 

ін. Переважна частина дефініцій відображає соціально-комунікаційне, функціонально-

цільове призначення мас-медіа, містить вказівки на необхіднісний характер їхньої свободи 

(В. Шкляр), взаємозв’язок свободи і відповідальності ЗМІ (А. Москаленко, О. Кузнєцова, 

В. Лизанчук, Т. Приступенко та ін.). 

У публікаціях проф. В.І. Шкляра підкреслено значення свободи ЗМІ як базового 

елемента верховенства права і захисту прав людини [19]. У доробку проф. А.З. Москаленка 

законодавство про журналістику інтерпретовано як захист свободи журналістської 

діяльності, гарант доступу до інформації, «правова фіксація меж соціально-творчої свободи» 

[9, с. 92]. Професором В.В. Лизанчуком зауважено, що тільки «комплексна законодавча 

база» убезпечує свободу слова, свободу одержання інформації, свободу діяльності ЗМК «від 

випадковостей, тимчасових факторів, особистих уподобань» [7, с. 58]; протидіє 

перешкоджанню професійній діяльності журналіста; узгоджує останню з національними 

інтересами, державницькими завданнями; протистоїть використанню свободи слова для 

задоволення «споживацьких, корумпованих, політичних інтересів» олігархів, чиновників, 

політичних угрупувань [7, с. 54]; сприяє дотриманню морально-етичних принципів; 

забезпечує цілісність національного інформаційного простору. За переконанням науковця, 

«свобода слова мусить бути законодавчо не лише окреслена, а й морально обумовлена, щоб 

не було зловживань, щоб розвивалися кращі традиції демократизму, а не свавілля, 

політичний розбій чи антиукраїнське ідеологічне піратство. Водночас повинен бути 

розроблений ґрунтовний правовий механізм захисту свободи слова від будь-яких 

можливостей обмеження його добротворчої енергії» [7, с. 59]. За переконанням 

В.М. Гвоздєва, законодавство і право є механізмами реалізації свободи преси [4, с. 80]. 

Отже, основними напрямами теоретичного дослідження правового забезпечення свободи 

мас-медіа у вітчизняному журналістикознавстві є: обґрунтування причинно-наслідкового 

взаємозв’язку правового регулювання та свободи ЗМІ (визнання свободи мас-медіа 

підґрунтям верховенства права і захисту прав людини та розгляд законодавства і права як 

механізмів гарантування свободи ЗМІ); осмислення права як механізму інституціоналізації 

свободи мас-медіа у суспільному житті та її убезпечення від ситуативних і суб’єктивних 

чинників; тлумачення права як визначника меж свободи мас-медіа, її узгодження з 

суспільними вимогами. Водночас недостатньо розкритим залишається соціально-

комунікаційне значення правової свободи ЗМІ.  

Зупинимося на правових тлумаченнях свободи, феномені юридичної свободи мас-медіа 

та її соціально-комунікаційному вимірі. У подальшому аналізі взаємозв’язку загальної та 

юридичної свободи ЗМІ розрізняємо два аспекти: 1) гносеологічний, що передбачає 

виявлення співвідношення об’єму понять; 2) онтологічний, зумовлений необхідністю 

визначення онтологічного статусу, місця юридичної свободи у системі інших свобод і 

ширшого явища соціальної свободи. 

Вочевидь, засадничим аргументом на користь виокремлення юридичної свободи мас-

медіа як самостійного соціоюридичного явища, відмінного від інших свобод, є існування 

медіаправа як специфічного феномену соціальної реальності, позначеного формальною 

визначеністю, нормативністю, зв’язком між окремими елементами на рівні правової норми і 

правового інституту, закономірністю виразу правових норм у правових актах [17, с. 34]. 

Щодо визначення місця юридичної свободи у системі інших свобод у науковій традиції 

простежуються два основних підходи. Згідно з першим юридична свобода розглядається як 

вид соціальної свободи [15, с. 2], що, на нашу думку, методологічно виправдано з огляду на 

загальноприйняте виділення в межах соціальної відповідальності правової (юридичної) 

відповідальності ЗМІ.  
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У відповідності до означеної позиції, основним специфікуючим чинником юридичної 

свободи в контексті соціальної визнається її інституціоналізованість, формалізованість, 

менша варіативність вольового аспекту, а причинно-наслідковий зв’язок соціальної та 

правової свобод обумовлюється здатністю правової свободи каталізувати соціальну, 

пов’язану з вільним самообмеженням волі людини [17, с. 41, 62]. Методологічно вагомим 

вважаємо зауваження, що свобода як така реалізується як у внутрішньому, так і в 

зовнішньому регістрах, тоді як правова свобода є переважно зовнішньою свободою, лише 

сприяти якій здатні самоусвідомлення, професійна ідентифікація та корпоративна етика. 

Другий підхід полягає в осмисленні юридичної свободи як такої, що опосередковує 

фактичні вияви інших свобод (політичної, економічної, духовної тощо), які набувають 

форми юридичної свободи. За переконанням науковців, цей зв’язок є обопільним і 

вираженим у категоріях форми та змісту, бо «юридична свобода постає юридичною формою, 

що гарантує певну міру реалізації інших свобод», тоді як інші свободи «створюють необхідні 

умови існування та реалізації юридичної свободи» [17, с. 42]. 

Важливим у дослідженні правового забезпечення свободи видається проекція у правову 

площину усталеної диференціації негативної «свободи від» та позитивної «свободи для». За 

зауваженням Д.О. Толченкіна, «“свобода для” детермінується переважно правовими 

стимулами», «“свобода від” стосовно юридичної свободи проявляється у різних правових 

обмеженнях» [17, с. 40]. Щодо діяльності мас-медіа перші конкретизуються, до прикладу, у 

державній підтримці ЗМІ, другі – у забороні цензури. 

Реалізацією юридичної свободи є суб’єктивні права та юридичні обов’язки, засобами 

об’єктивації – правотворчість, правореалізація, правочинні дії суб’єктів права [17, с. 44, 47, 

51–53]; змістом – «конкретні права, обов’язки, дії суб’єктів права, спрямовані на реалізацію 

своїх прав та обов’язків» [17, с. 52]. Із здійсненням юридичної свободи пов’язана соціально-

правова рефлексія, позаяк лише через пізнання та усвідомлення відображена у праві 

необхідність трансформується в свободу й надає можливість учасникам соціально-

комунікаційних відносин передбачати наслідки своїх дій. 

Важливим є також те, що головним суб’єктом осмислення необхідності у межах 

юридичної свободи постає держава – законодавець та гарант прав і свобод. При цьому 

специфікою юридичної свободи, зокрема мас-медіа, у вимірі «свобода – необхідність» є те, 

що юридична свобода як свобода «формалізована, свобода у координатах суб’єктивних прав 

та юридичних обов’язків, свобода, закріплена в праві, постає як пізнана суспільна, публічна 

необхідність» [17, с. 50]. Не випадково, «держава закріплює у праві ту міру свободи, яка є 

соціально виправданою, необхідною для задоволення соціально значущих потреб: 

економічних, політичних, духовно-моральних тощо» (курсив – Л. Д.) [17, с. 50]. 

Отже, опираючись на визначення юридичної свободи як «гарантованої і забезпеченої 

охороною держави, юридично закріпленої (формалізованої), соціально виправданої міри 

можливої та належної поведінки індивідуальних і колективних суб’єктів права, що 

забезпечує задоволення соціальних потреб» [17, с. 62], висловимо припущення, що 

специфікуючими чинниками мас-медійної юридичної свободи є структурно-функціональні 

особливості мас-медіа як соціального інституту та інформаційно-комунікаційних відносин як 

складника суспільної системи та контексту функціонування ЗМІ. Відповідно, під юридичною 

(правовою) свободою мас-медіа розуміємо гарантовану і забезпечену охороною держави, 

закріплену (формалізовану) у медіа-законодавстві і реалізовану у дії медіаправа соціально 

виправдану міру можливої і належної діяльності мас-медіа, що забезпечує ефективне 

виконання ними соціально-комунікаційних функцій, істотних для задоволення соціальних 

інформаційно-комунікаційних потреб.  

Враховуючи, що як правовий феномен юридична свобода супідрядна праву та його 

функціональним виявам, маємо підстави стверджувати, що основними функціями мас-

медійної юридичної свободи є зумовлені її сутністю, властивостями, соціальним 

призначенням, напрями впливу на масовоінформаційно-комунікаційні соціальні відносини, 
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визначені необхідністю забезпечення зорієнтованої на суспільно значущі цілі, ефективної 

діяльності мас-медіа з урахуванням прав та інтересів учасників інформаційно-комунікаційної 

взаємодії.  

Звертаючись до діахронічного аспекту правового захисту свободи вітчизняних мас-медіа 

зауважимо, що середовище формування юридичної свободи – право, попри безперервність 

дії, є динамічною системою, узалежненою еволюцією суспільних відносин. Отже, історично 

мінливими є вияви юридичної свободи ЗМІ. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АРХІВНОЇ СПРАВИ 

 

Статтю присвячено дослідженню розвитку архівної справи. Подано еволюцію розвитку 

архівів від стародавнього світу до нашого часу. 

Ключові слова: архівознавство, архів, бібліотека, документ, рукопис, книга. 

 

The article is devoted to the study of the development of archival affairs. The evolution of 

archives from the ancient world to our time is presented. 

Key words: archival studies, archive, library, document, manuscript, book. 

 

Архівознавство – це наукова система знань, яка вивчає історію, теорію та практику 

архівної справи, її правові та економічні засади, архівний менеджмент та інформаційні 

системи, принципи формування та використання архівного фонду, технологію зберігання та 

реставрацію документів. Архіви - це один з найважливіших резервуарів пам’яті людства. 

Стародавній Світ. У давніх цивілізацій поняття архіву не було відділене від поняття 

бібліотека, фактично це були сховища змішаного типу. Перші такі установи виникли на 

території Межиріччя, де знаходились держави Шумеру, Вавилону, Ассирії. В Ассирійських 

найбільших архівах удосконалилась система збору та переписування інформації, та 

перевірки правдивості даних. Найбільш досконалою бібліотекою даного регіону варто 

вважати бібліотеку-архів Ашшурбаніпала. Серед архівних систем, які належали до східних 

деспотій, окремо постає єгипетська, яка мала свою специфіку ‒ їхні тексти записувались на 

папірусах, і до нашого часу дійшло мало залишків таких установ. Найважливішим архівом 

був архів Фараона. При дворах існувала спеціальна посада наглядача Будинку книг. Архіви 

були поділені за категоріями, були наявні храмові установи ‒ там зберігались здебільшого 

священні тексти. У архівах фараонів ‒ управлінські праці, дипломатичне листування. Форма 

зберігання еволюціонувала протягом усієї історії Єгипту ‒ спочатку в ящиках, глиняних 

ковшах, пізніше ‒ у нішах стін. Найкоштовніші документи - у алебастрових футлярах. 

Існувала і система каталогів, до нашого часу дійшло шість таких. Варто зазначити, що 

допуск до таких сакральних споруд мало лише жрецтво, писарі або представники роду 

фараона. До архівів перших цивілізацій входили: релігійні книги, медичні та астрономічні 

трактати, математичні праці, державна документація, повчання та моральні настанови, 

поетичні збірки. Це усе у подальшому вплинуло на формування таких систем у Греції та 

Римі. 

Архіви античної Греції пройшли довгий шлях розвитку від глиняних табличок крито-

мікенської доби, царських архівів пізнішого часу до полісних, які зберігалися в храмах тих 

богів, які оберігали відповідний політичний устрій поліса. Архіви елліністичних монархій 

поєднують у собі риси давньо-східних і грецьких традицій. Це насамперед канцелярія 

Олександра Македонського, а також архіви його спадкоємців на місцях. Всесвітньою 

популярністю користуються знамениті бібліотеки елліністичного світу ‒ Александрійська, 

Пергамська і Антіохійська. В Давньому Римі існували дві великі групи архівів: жрецькі та 

цивільні. Одним з найстаріших жрецьких вважається сховище «Сивілиних книг», яке 

знаходилося в храмі Юпітера Капітолійського і починає свою історію з VI ст. до н. е. 

Найважливіший цивільний архів республіки називався Ерарій (скарбниця) при Сенаті, в 

храмі Сатурна. Туди направлялися матеріали Сенату: протоколи засідань, записи рішень і 
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декрети, угоди Риму з іншими державами. На чолі архіву завжди стояли квестори, але вагому 

роль відігравали писарі. В архіві, як персонал, використовували працю і писемних 

державних рабів. Архівні матеріали мали вигляд воскових дерев’яних дощок, які часто 

об’єднували у зв’язки папірусів, пергаментів.  

Середні віки. З розпадом Римської Імперії, приходить у занепад і розвиток архівної 

справи, єдиним продовжувачем давніх традицій стала Візантія, архіви якої можна поділити 

на: державні архіви, архіви різних державних відомств, установи міської та провінційної 

адміністрації, імператорський архів, архіви церковних установ, приватні архіви, така 

кількість архів була пов’язана з наявністю великого землеволодіння та з високим рівнем 

розвитку комерційних відносин, які вимагали ведення письмового діловодства. У Франції у 

VI столітті виникають монастирські архіви, а у XIII столітті ‒ міські. Французький король 

Філіп-Август, розпорядився про організацію архіву французької корони, відомого під назвою 

«Скарбниці хартій», одного з найбільших і цінних архівів середньовічної Європи. У Англії 

розвиток архівної справи бурхливо розпочинається з приходом нормандців. У цей період 

важливі документи ‒ зберігались у скарбниці. Існували архіви і у містах, і при університетах. 

Спроби сортувати документи призвело до створення перших актових книг. У кінці XVI 

століття через появу терміну «державна таємниця», держава створює «Архів державних 

паперів», який знаходився у Лондонському Талері.  

Новий час. У розвитку архівної справи раннього нового часу велику роль відіграли 

мавристи у ХVI-ХVII століттях, вони розробляють принципи організації сховищ документів, 

складання інвентарів, способи зберігання і правила видавання документів, збирають 

рукописи. В ХVI столітті із зародженням національних держав потреба в інформації 

архівних документів стає постійною, а впорядкування та зберігання цих документів 

перетворюються на важливе суспільне завдання. До змін в архівній справі призвела Велика 

французька революція. Архіви були оголошені надбанням нації; документи феодальних і 

церковних архівів стали потужним знаряддям у боротьбі проти феодалізму. 

У Англії хаотичне накопичення документів призводить до створення у 1838 році 

Управління у справах архівів, але були відсутні інструкції щодо того, що варто зберігати, а 

що ‒ знищувати, сама класифікація документів теж була відсутня. З 1852 року у архів 

починають допускати науковців. З 1869 року починає працювати Королівська комісія з 

історичних манускриптів, яка публікує витримки з документів. Національні, а потім 

Установчі збори прийняли рішення про створення Національного архіву Франції. 

Документи, цінні тільки в історичному відношенні, передавалися в Паризьку національну 

бібліотеку. Був також визнаний принцип публічності всіх архівів (всіх державних архівів). У 

ХІХ-ХХ ст. виявляється прагнення до централізації архівів, що проявилося у концентрації 

державних архівосховищ та в підпорядкуванні архівів спеціально створеному органу 

управління. У XIX ст. був визнаний принцип публічності архівів. 

Наприкінці XV століття відбулося об’єднання Іспанії, було створено перший загально 

іспанський королівський архів у фортеці Сіманкас. Наприкінці XVIII століття був створений 

Головний архів Індії в Севільї. Архівна справа перебувала у стані глибокого занепаду аж до 

XIX ст., що було пов’язано з економічною та політичною кризою Іспанської держави. У 1858 

р. створюється центральний адміністративний архів в Алькала-де-Енарес, а в 1866 р. - 

Національний історичний архів у Мадриді. Була створена технічна комісія архівів, бібліотек і 

музеїв та введена посада інспектора архівів, яку займав директор Національного історичного 

архіву. 

Концентрація архівів Італії почалася з окремих італійських держав: в 1808 р. виник 

генеральний Архів у Неаполі, в 1815 р. - Державний Архів у Венеції, в середині XIX ст. - у 

Флоренції. Після об’єднання Італії була проведена реформа в архівній справі. У 1861 р був 

створений Архів Італійського королівства, всі державні архіви були передані в міністерство 

внутрішніх справ. Упродовж XIX ст. до традиційних функцій архівних установ додаються 
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питання комплектування архівів, фондування документів, наукового опису, зберігання, 

експертизи цінності. У країн Сходу в даний період часу передбачається занепад архівної 

справи, тому що вони втрачають власну державність і стають об’єктами колонізаторської 

політики. В Індії організовано в 1857 на основі документації Ост-Індської кампанії ‒ Архів 

Імперії у Калькутті.  

Новітній період. У ХХ столітті архівознавство трансформується в спеціальну 

комплексну наукову дисципліну, що має як загальну теорію, так і теоретичні розробки щодо 

експертизи цінності документів, фондування, опису й пошуку документної ретроспективної 

інформації, її використання на користь науки й практики. У цілому на початок ХХ ст. у 

більшості країн світу були розбудовані власні архівні системи й архівна справа набула 

сучасного вигляду. Сучасні архіви можна розділити на дві категорії: централізовані та 

децентралізовані. 

Централізовані архівні системи існують у Франції, Бельгії, Данії, Нідерландах, Італії, 

Ірландії, Норвегії, Данії, Греції, Люксембурзі, Португалії та інших країнах. У Франції 

архівна справа підпорядкована Міністерству освіти і культури. Державна архівна 

адміністрація Італії формується урядом. В Румунії центральним органом архівної галузі є 

Національний архів Румунії, а також 39 повітових архівів та архів міста Бухарест. Архівна 

система Польщі складалася з трьох рівнів: центральні, воєводські та повітові. Національний 

архівний фонд поділяється на державний і недержавний. У Великій Британії зростання 

архіву і відсутність чітко прописаних правил зберігання документів призвело до реформи 

1958 року. Документи мали передаватись у архів через 30 років, де вони через 50 років, мали 

бути відкритими. Архіви Шотландії і Північної Ірландії ‒ залишались окремими 

структурами. Децентралізованими є архівні системи Німеччини, Швейцарії, Іспанії. Архівна 

справа в Канаді традиційно вкрай децентралізована, чому сприяло паралельне існування в 

країні п’ятьох окремих традицій діловодства. Сьогодні всі провінції й території Канади 

мають власні архівні системи, побудовані на нормах власних законів, загального контролю 

за ними немає. На Сході архівна система знаходить у нерівномірному розвитку ‒ від 

застосування сучасних технологій до занепаду та знищення архівної спадщини. Серед країн, 

які мають найгіршу архівну систему варто виділити Індію, де є проблеми зберігання архівів, 

що пояснюється некомпетентністю працівників, розуміння архіву, як звичайного складу 

макулатури та продовження традицій цензури і контролю над інформацією. Працівники не 

бажають виконувати покладені на них обов’язки ‒ організовуються місячні страйки, через 

запити на документи з боку суспільства. Про катастрофічність ситуації може свідчити 

наявність мавп, термітів і пацюків у приміщені для документації. Головна споруда ‒ 

Національний архів Японії, де зберігається близько 545 тисяч документів з історії Японії та 

Азії, надає їх для перегляду дослідникам та простим громадянам. Містить оригінали 

Імператорських рескриптів, законодавчих актів, конституцій Японії нового і новітнього часу, 

а також бібліотеки академії Сьохедзака та Кабінету Міністрів Японії. Серед технічних 

нововведень ‒ це можливість сканування книги за 1 хвилину, що відбулось завдяки 

працівникам Токійського університету. 

В усі часи до архівної справи люди відносилися серйозно, навіть тоді, коли архівна 

справа була у стані занепаду. Створивши перші архіви, люди зберігали релігійні книги, 

медичні та астрономічні трактати, математичні праці, державну документацію, повчання та 

моральні настанови, поетичні збірки. Пізніше стали зберігати також рукописи. З давніх-

давен і до нашого часу удосконалювалося зберігання документів, додавалися нові способи 

зберігання і правила видавання документів. Але деякі документи не дійшли до нашого часу, 

через непрактичність матеріалів, з яких вони були виготовлені. Також слід зазначити, що в 
архіві, як персонал, використовували працю писемних державних рабів. Вже у Новітній 

період у більшості країн світу були розбудовані власні архівні системи й архівна справа 

набула сучасного вигляду.  
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ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РУСЬКОЇ ТРІЙЦІ У СФЕРАХ 

УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА ТА ЕТНОГРАФІЇ 
 

Стаття присвячена науковим здобуткам діячів «Руської трійці» у сферах українського 
мовознавства та етнографії. Проаналізовано роль членів гуртка на становлення 
національної мови. 

Ключові слова: «Руська трійця», романтизм, національна мова, українська етнографія 
та фольклористика. 

 

The article is devoted to the scientific achievements of the leaders of the "Russian Trinity" in 
the fields of linguistics and ethnography. Тhe role of members of the circle was analyzed on the 
formation of the national language. 

Key words: "Russian Trinity", romanticism, national language, Ukrainian ethnography and 
folklore. 

 

ХІХ ст. було пронизане духом романтизму, який пропагував ідеї народності, 
досліджував і вивчав історичне минуле, захоплювався народною етнографією і 
фольклористикою. Український романтизм формувався у руслі загальноєвропейських 
тенденцій. Його специфіка ґрунтувалася на гострій проблемі розвитку національної мови в 
умовах перебування українських земель під владою двох різноетнічних імперій. 

У той час на теренах Галичини (королівства Галіції та Людомерії), яка перебула під 
владою Австрійської імперії, а саме у Львові в 1833 р. виник, своєрідний гурток, до cкладу 
якого входили два студенти греко-католицької семінарії: 21-річний Маркіян Шашкевич та 
21-річний Іван Вагилевич. Їх обидвох разом з їхнім товаришем 18-річним Яковом 
Головацьким напівсерйозно, напівжартома назвали «Руською трійцею». Причина була 
досить простою: де б ці студенти не гуляли по місті, про що б не говорили в аудиторіях чи в 
гуртожитку, вони послуговувалися руською мовою [1, с. 1-2]. 

Роман Кирчів зазначав, що Руська трійця не була унікальним витвором в цей період на 
теренах Західної України, а наступницею попередніх релігійно-просвітницьких організацій 
(в тому числі Перемишльського гуртка греко-католицького духовенства 1816 року 
створення, на чолі з галицьким митрополитом Михайлом Левицьким). Шашкевич зі своїми 
однодумцями усвідомлювали етнічну і етнокультурну єдність населення західноукраїнських 
земель з українцями з-над Дніпра [2, с. 354]. 

Діячі популяризували відновлення етнічних, «русинських» традицій, дослідження 
історичного минулого нашого народу, усвідомлення свого етнічного індивідуалізму і право 
на власний розвиток, без так званого «покровительства вибраних народів». 
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«Руська трійця» намагалася розвінчати міфи про те, що українці не мають права на 
національне самовизначення та довести, що населення обох берегів Дніпра, а також 
субетноси (такі як: гуцули, бойки, лемки…) є одним народом, зі своїми яскравими, 
неповторними особливостями відповідно до місця проживання, розвитку і зовнішнього 
впливу. 

Для того, щоб довести свою відданість народним принципам, вони поклялися, що вірно 
служитимуть на користь народу і боротимуться за відновлення української словесності, 

також прийняли старослов’янські імена (Шашкевич  Руслан, Вагилевич  Далибор, 

Головацький  Ярослав) маніфестуючи бажання відродити приспану руську націю [1, с. 2]. 
Члени гуртка намагалися відстоювати і очищати українську літературну мову від різних 

впливів і методів її утворення, які суперечили її унікальному становленню. Священики 
УГКЦ, в тому числі і діячі «Руської трійці», різко виступили проти впровадження 
латинського алфавіту в українську мову. Маркіян Шашкевич видав полемічну брошуру 
«Азбука і абецадло» і це посприяло припиненню даного домагання зі сторони влади 

[3, c. 109120]. 
Представники «Руської трійці» розпочали популяризацію української мови з того, що 

самі принципово використовували її в щоденному спілкуванні, будучи 
священнослужителями виголошували українською проповіді, які були зрозумілими для 
простого неосвіченого населення. Діячі видавали свої твори виключно українською мовою, а 
також здійснювали переклади праць на народну мову.  

У 1835 р. Маркіян Шашкевич видає першу свою друковану оду «Голос галичан» 
написану українською мовою. У 1836 р. він уклав першу в Україні «Читанку для малих 
дітей», яка протягом багатьох років служила єдиним підручником для навчання дітей у 
сільських школах грамоті рідною мовою. Іван Вагилевич у 1845 р. написав і опублікував 
«Grammatyku jezyka maloruskiego w Galicji». Яків Головацький склав і видав у 1849 р. 
«Граматику руської мови». Йому також належить один з перших нарисів з історії освіти в 
Галичині «Про перший літературно-розумовий рух русинів у Галичині [1, с. 2]. 

Таким чином, діячі гуртка усвідомлювали важливість освіченості населення задля 
розвитку національної свідомості у пересічних українців, і тому вони пропагують відкриття 
україномовних шкіл. 

Важливою була праця над створенням рукописного альбому «Руська зоря». До нього 
занотовували вичитані або й придумані самими гуртківцями різні образно-художні 
висловлювання. Зокрема, М. Шашкевич записав: «Світи, зоре на все поле, за кіль місяць 
зійде». Зоря, що символізувала краще майбутнє народу, яке треба було наближати 
наполегливою працею, стала назвою другого збірника, запланованого до видання: «Зоря, 
писемце, присвященоє руському язику» (1834). Рукопис відкривався портретом гетьмана 
Б. Хмельницького й нарисом про нього. Далі йшли народні пісні, твори гуртківців, історичні 
й публіцистичні матеріали, що засуджували іноземне поневолення, оспівували споконвічну 
боротьбу українського народу за визволення від польсько-шляхетського гноблення, 
прославляли провідників цієї боротьби Богдана Хмельницького, Северина Наливайка та 
інших, закликали галицьких українців до єднання з братами із Наддніпрянщини. Але цей 
збірник цензура заборонила видавати [1, c. 2]. Поліетнічна держава розуміла небезпечність 
для її цілісності науково-культурного розвитку українців, який би сприяв поширенню 
етнонаціональних ідей. 

Згодом Маркіян Шашкевич з Яковом Головацьким перейменовують «Зорю» на «Русалку 
Дністрову» і друкують цей альманах у Будапешті (Будині) в 1836 р. з датою 1837 р. Кошти 
на видавництво дав Микола Верещинський, директор Головної школи в Коломиї, а також 
певну підтримку надав сербський діяч Георгій Петрович . Зміст альманаху складався з 
народних пісень, творів поезії та прози тощо. Його хотіли зробити періодичним виданням. 
Було створено 1000 примірників, але 800 було конфісковано цензурою. Видавництво було 
заборонено, Шашкевича і Головацького віддано під поліцейський нагляд [4, c. 49-51]. 
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«Трійчани» зробили великий внесок у розвиток української етнографії. Вони 
досліджували пам’ятки народної матеріальної та духовної культури. Іван Вагилевич, Яків 
Головацький та Маркіян Шашкевич вивчали пам’ятки давнього будівництва, типи сіл, одяг і 
його регіональну специфіку, етнографічні групи українців Карпат (гуцулів, бойків, лемків), 
започаткувавши цим українське карпатознавство. 

Члени гуртка цікавилися звичаями українців, особливостями календарної обрядовості 
(традиції та звичаї, які проводяться під час релігійних свят, поєднуючи християнські та 
дохристиянські вірування, певні обряди відносно сільськогосподарських робіт впродовж 
календарного року) [2, c. 355-360]. 

Діячі дослідили всю родинну обрядовість: починаючи від народження дитини 
(спеціально розвідка Івана Вагилевича «Бабини у слов’ян»), продовжуючи весіллям (рецензія 
Маркіяна Шашкевича, стосовно «Руского весіля» Й. Лозинського), і завершуючи 
поховальною обрядовістю (Рукописи Маркіяна Шашкевича та Івана Головацького, в яких 
були виписки і замітки про похоронну обрядовість, зокрема, про побутування в гуцулів і 

бойків ритуальних ігор при покійнику) [2, c. 354360]. «Руська трійця» зробила вагомий 
внесок у дослідження регіональної специфіки звичаїв українського народу. 

Діячі залишили слід в дослідженні української демонології. В своїх рукописах вони 
зазначали про вірування народу у ворожбу, відьом, чари, різних надприродних сутностей. 

Члени гуртка займалися і збиральницькою діяльністю. Вони зафіксовували прислів’я, 
приказки, прикмети, родинно-обрядові та календарно-обрядові пісні. 

Р. Кирчiв своїй монографiї зазначив: “Те, що робила i зробила “Руська трiйця” в галузi 
етнографiї i фольклористики, – велика i дуже iстотна частина загальноукраїнського 
народознавчого доробку першої пол. ХIХ ст. Наголошуємо: не регiонального галицького чи 
захiдноукраїнського, а саме всеукраїнського... Велике значення “Руської трiйцi” i в тому, що, 
пов’язуючи український культурно-нацiональний рух на захiдно-українських землях з 
процесом слов’янського вiдродження, вона водночас переконливо стверджувала, що цей рух 
не iнспiрований, не привнесений ззовнi, а органiчний, живиться корiнням народного життя, 
iсторiї, традицiйної культури, має пiд собою тверду опору на духовнi ресурси народу 
[5, c. 50]. 

Таким чином, «трійчани» сприяли національно-культурному розвитку українського 
народу. Вони популяризували українську мову серед населення, незважаючи на опір 
офіційної влади, а також поляків, які заперечували існування окремого народу як українців. 
«Руська трійця» проводила дослідження звичаїв, традицій населення, специфіки історико-
етнографічних областей.  
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ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ  

ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ 

 

Розглянуто демографічну ситуацію в Україні. Визначено основні чинники, які 

спричиняють погіршення демографічної ситуації, шляхи й засоби впливу на демографічні та 

міграційні процеси.  

Ключові слова: демографічна ситуація, соціальні механізми, міграційна політика, 

сільське населення. 

 

The demographic situations in Ukraine have been considered. The main factors that cause the 

deterioration of the demographic situation, the ways and means of demographic and migration 

processes have been determined. 

Key words: demographic situation social mechanisms, migration politics, and rural 

population. 

 

Сучасна демографічна ситуація в Україні й у світі є складною. З метою подолання 

негативних демографічних тенденцій необхідна активна демографічна політика. 

Демографічна політика – це цілеспрямована діяльність державних органів та інших 

соціальних інститутів у сфері регулювання процесів відтворення населення. Вона покликана 

впливати на формування бажаного для суспільства режиму відтворення населення, 

збереження або зміни тенденцій у сфері динаміки чисельності й структури населення, темпів 

їх змін, динаміки народжуваності, смертності, сімейного складу, розселення, внутрішньої й 

зовнішньої міграції, якісних характеристик населення. 

Цілі та завдання демографічної політики формулюються, як правило, у політичних 

програмах, у законодавчих та інших правових актах, у постановах, які визначають 

впровадження нових або розвиток чинних заходів політики. 

В Україні радянських часів демографічна політика зводилася до заохочення 

багатодітності й здійснення комплексу заходів, що забезпечували матеріальне й моральне 

стимулювання родини. 

Останні 27 років у демографічній історії України були роками боротьби населення за 

виживання. У цей період у демографічному розвитку країни можна було спостерігати більше 

деструктивних моментів, ніж конструктивних а самий його характер слід визначити швидше 

як дефіцитний і витратний, аніж відновлювальний.  

Здобувши державну незалежність у серпні 1991 р., Україна мала на той час одну з 

найбільших у Європі (майже 52 млн осіб) чисельність населення.  

Надто швидка трансформація політичної, економічної та соціальної сфер життя 

спричинила глибоку соціально-економічну кризу, яка вразила всі верстви населення. 

Неготовність та непристосованість основної маси населення до нових умов, з одного 

боку, і різке падіння рівня життя, з другого, спричинили погіршення основних показників 

відтворення населення, стану його здоров’я і в результаті призвели до зниження рівня 

демографічного, трудового та соціального потенціалу країни. Сучасна демографічна 

ситуація, яка склалася в Україні в цілому, в усіх її регіонах визначається як критична, така, 

що здатна загрожувати національній безпеці, соціально-економічній і суспільній стабільності 

країни. 

Передумови сучасних демографічних процесів були закладені ще у 60-70-ті рр. ХХ ст., а 

найбільш негативні тенденції цих процесів набули прискореного розвитку в умовах 

економічної кризи 90-х рр. ХХ ст. Результатом чого стало практичне вичерпання на початку 
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2000-х рр. потенціалу відтворення народонаселення України, який створювався за рахунок 

демографічного накопичення попередніх поколінь. 

Чисельність населення за оцінками Державної служби статистики України станом за 

попередніми підсумками 2017 року склала 42 млн. 584 тис. осіб  

Наразі спостерігається суттєве перевищення кількості померлих над кількістю 

народжених: на 100 померлих – 58 народжених.  

За даними Нолана Петерсона з 1993 по 2013 рік, ще до анексії Криму та початку війни на 

Донбасі, Україна втратила 6,7 мільйона чоловік. Це приблизно дорівнює числу бойових 

втрат українців під час Великої Вітчизняної війни. Оглядач, посилаючись на дані Державної 

служби статистики України, стверджує, що основними причинами смертності в країні є 

серцево-судинні захворювання (68%) і рак (18%). Ситуацію ускладнюють неякісне медичне 

обслуговування і низький рівень життя. Якщо більш детально проаналізувати статистику 

останніх років в Україні, то народжуваність у 2017 року, за даними Держкомстату, склала 

116 907 дітей, у той час як за аналогічний період 2016 року цей показник становив 128 530 

дітей. У 2017 році відзначалось природне скорочення населення на 85 387 осіб, тоді як у 2016 

році цей показник становив 74 379 осіб. При цьому кількість тих, хто приїхали в країну, 

перевищила кількість тих, хто виїхали з країни на 2 612 осіб у 2017 році, за аналогічний 

період 2016 року цей показник становив 6 256 осіб [4]. 

Щоб відтворити кількість населення станом на 1991 р. необхідно підвищити 

народжуваність до 2,2-2,3 дитини на двох батьків. Сьогодні цей показник в Україні майже 

вдвічі менший, ніж у 1990 р. і складає 1,1 дитини на одну сім'ю. Відтак кількість населення 

зменшується щороку майже на 350 тис. осіб. В демографічному відношенні Україна стала 

однією з найгірших країн світу. У першу чергу, це викликано неефективною політикою до 

найменш захищених верств населення. Зниження рівня народжуваності призвело до того, що 

сьогодні близько 30% населення – пенсіонери. На 14 млн. пенсіонерів припадає 18 млн. 

працюючих людей, з них лише 7 млн. у матеріальній сфері виробництва [5]. Якщо така 

тенденція зберігатиметься й надалі, то існує реальна загроза, що до 2025 року кількість 

населення України зменшиться до 25-30 млн.. За таких обставин збереження населення має 

бути основним змістом демографічної стратегії держави сьогодні. 

Таблиця 1 

Чисельність населення України за період 1990-2017 року 

(За даними Державного комітету статистики України www.ukrstst.gov.ua) 

Роки 

Чисельність наявного населення 
Міське  

до сільського, 

разів 
всього  

у тому числі 

міське сільське 

1990 51838,5 34869,2 16969,3 2,05 

1991 51944,4 35085,2 16859,2 2,08 

1992 52056,6 35296,9 16759,7 2,11 

1993 52244,1 35471,0 16773,1 2,11 

1994 52114,4 35400,7 16713,7 2,12 

1995 51728,4 35118,8 16609,6 2,11 

1996 51297,1 34767,9 16529,2 2,10 

1997 50818,4 34387,5 16430,9 2,09 

1998 50370,8 34048,2 16322,6 2,09 

1999 49918,1 33702,1 16216,0 2,08 

2000 49429,8 33338,6 16091,2 2,07 

2001 48923,2 32951,7 15971,5 2,06 

 2002
1
 48457,1 32574,4 15882,7 2,05 

2003 48003,5 32328,4 15675,1 2,06 

http://www.ukrstst.gov.ua/
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2004 47622,4 32146,4 15476,0 2,08 

2005 47280,8 32009,3 15271,5 2,10 

2006 46929,5 31877,7 15051,8 2,12 

2007 46646,0 31777,4 14868,6 2,14 

2008 46372,7 31668,8 14703,9 2,15 

2009 46143,7 31587,2 14556,5 2,17 

2010 45962,9 31524,8 14438,1 2,18 

2011 45778,5 31441,6 14336,9 2,19 

2012 45633,6 31380,9 14252,7 2,20 

2013 45553,0 31378,6 14174,4 2,21 

2014 45426,2 31336,6 14089,6 2,22 

2015
2
 42929,3 29673,1 13256,2 2,24 

2016
2
 42760,5 29585,0 13175,5 2,25 

2017
2
 42584,5 29482,3 13102,2 2,25 

1 
За даними Всеукраїнського перепису населення на 5 грудня 2001 року. 

2 
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і 

м. Севастополя. 

 

Серед основних чинників, які ускладнюють демографічну ситуацію в Україні необхідно 

зазначити такі: 

1. Зниження життєвого рівня переважної більшості населення внаcлідок тривалого 

існування економічно необґрунтованої оплати праці, заниження вартості праці, існування 

диспропорцій розмірів заробітної плати, відсутність умов для формування середнього класу 

(неможливість забезпечити гідний рівень добробуту особі, яка за своїм кваліфікаційним та 

освітнім рівнем у розвинутих країнах становить основу середнього класу). 

2. Масова зовнішня трудова міграція населення репродуктивного віку, як наслідок – 

відкладення народження дітей, еміграція, руйнування сімей, штучне сирітство та ін. 

3. Суттєве погіршення протягом 1990-2000-х рр. якісного складу населення та якості 

демографічного потенціалу і людського капіталу (масова зовнішня трудова міграція 

українців репродуктивного віку, еміграція науковців; зростання рівня захворюваності, 

кількості народжених дітей з вадами розвитку, ВІЛ-інфікованих) 

4. Невирішеність і накопичення екологічних проблем, що суттєво впливає на рівень 

смертності та захворюваності, якісні ознаки рівня здоров’я нових поколінь. За експертними 

оцінками, близько 20% смертей в Україні пов’язані з негативним впливом забрудненого 

середовища. 

5. Соціально-психологічні умови виховання молоді, зокрема, активна реклама та 

пропаганда спиртних і слабоалкогольних напоїв, поширення негативних стереотипів 

поведінки, підлітковий і дитячий алкоголізм (за оцінками експертів, близько 40% осіб віком 

15–16 років регулярно вживають алкогольні напої), наркоманія, недоступність для 

малозабезпечених верств населення закладів спорту, культури, ідеологічний вакуум. 

6. Фактично за роки незалежності в Україні зруйнована система доступного 

дошкільного, спортивного, позашкільного культурно-освітнього виховання 

7. Невідповідний потребам сучасний стан системи охорони здоров’я, фінансова та 

територіальна недоступність і низька якість медичного обслуговування в сільській 

місцевості.  

Отже, аналіз демографічної ситуації в Україні в цілому свідчить, що для ефективного і 

результативного впливу на ситуацію необхідно застосовувати принцип комплексного 

підходу на основі конкретизації заходів державної демографічної політики, які докорінно 

змінили б негативні передумови розвитку демографічних процесів за основними напрямами 
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впливу на демографічну ситуацію: економічні, соціальні, екологічні, медичні передумови та 

чинники.  

З метою покращення демографічної ситуації в Україні необхідно здійснювати: 

– збільшення очікуваної тривалості життя населення за рахунок поліпшення якості 

життя, зниження передчасної, смертності, зокрема такої, якої можна запобігти, у першу 

чергу, в дитячому віці, серед підлітків і осіб працездатного віку; 

– поліпшення репродуктивного здоров’я населення; 

– збільшення тривалості здорового (активного) життя, шляхом скорочення 

захворюваності, травматизму й інвалідності; 

‒ створення передумов для підвищення рівня народжуваності; 

– усебічне зміцнення інституту родини як форми найбільш раціональної життєдіяльності 

особистості ; 

– створення умов для самореалізації молоді; 

– соціальний захист і матеріальне заохочення відповідального батьківства; 

– регулювання імміграційних потоків; 

– створення умов для скорочення еміграційного відтоку, який призводить до скорочення 

науково-технічного, інтелектуального та творчого потенціалу населення країни. 
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ФЕСТИВАЛІ ДУХОВНОГО СПІВУ У РОЗВИТКУ ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА 

РІВНЕНЩИНИ МЕЖІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 
 

Розкрито особливості фестивального руху на Рівненщині на межі ХХ – ХХІ ст., 

охарактеризовано значення у ньому фестивалів духовнопісенної спрямованості. Досліджено 

концептуальні засади та історію проведення основних фестивальних заходів, зокрема 

«Пасхальних співів», «Великодніх піснеспівів», «Коляди», «Різдвяних піснеспівів» та ін. 

Ключові слова: хорове мистецтво Рівненщини, фестивалі, духовний спів, академічні 

хори, самодіяльні хори, дитячі хорові колективи. 

 

Studied the features of the festival movement in the Rivne region at the turn of the XX ‒ XXI 

centuries, characterized the significance of the festivals with spiritual orientation in it. Here was 

researched the conceptual foundations and history of the main festival events, including "Easter 

singing", "Easter chants", "Kolyada", "Christmas chants", etc  

Key words: choral art of Rivne region, festivals, spiritual singing, academic choirs, amateur 

choirs, children's choir collectives.  

 

Вагомим чинником розвитку регіональної хорової творчості став фестивальний рух, що 

останніми десятиліттями активізувався на теренах краю. Незважаючи на те, що за часів 

державної незалежності України виникли нові форми презентації хорових здобутків, загалом 

фестивальна культура Рівненщини вкорінена у міжвоєнний період та фестивальні традиції 

попередньої доби. 

Зокрема хоровому мистецтву 1920–1930-х рр. завдячуємо досвідом змагання 

просвітянських хорів та тією корелятивністю пісенної творчості з ідеєю національного 

відродження, яка нині виявляється у мистецькому житті. Фестивальна практика 1950–1980-х 

рр. важлива, передусім, тим, що періодичні, підпорядковані послідовному методичному 

керівництву і добре фінансовані фестивальні заходи визначили критерії професіоналізму, 

посприяли організації самодіяльних хорів, сформували публіку та мистецько-педагогічні 

кадри, котрі на межі 1980–1990-х рр. концептуалізували сучасні засади фестивального руху, 

зберегли існуючі та створили нові хорові колективи, передали досвід молодому поколінню 

хормейстерів і співаків.  

Порівнюючи етапи фестивального руху, акцентуємо на зміні детермінант фестивальної 

активності, її змістового наповнення, типу координації у національному музичному просторі. 

Зокрема, на відміну від радянських часів, коли фестивалі «планувались» у столицях та 

приурочувались до дат офіційної історії, ювілеїв політичних діячів та з’їздів, сьогодні вони 

набули регіональної своєрідності та національно-культурної спрямованості. Прикметою доби 

стало ініціювання фестивальних подій місцевими ВНЗ, Рівненською єпархію УПЦ КП, 

окремими діячами культури, Обласним центром народної творчості.  

Чільне місце у фестивальному русі межі ХХ – ХХІ ст. посіли мистецькі акції, 

зорієнтовані на відродження духовнопісенної культурної спадщини. Першим кроком на 

цьому шляху став обласний фестиваль колядок та щедрівок, який з ініціативи Є. Шморгуна 

та заслуженого працівника культури України А. Дацкова у грудні 1989 р. в Палаці культури 

«Текстильник» зібрав гурти з усієї області. За підтримки ОЦНТ, Обласного відділення спілки 

письменників України, Рівненської єпархії УПЦ, Рівненського товариства української мови 

ім. Т. Шевченка, у січні 1991 р. обласний огляд колядників і щедрувальників пройшов 
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удруге. На заключному концерті, режисерами якого були Л. Кашперський, А. Дацков та 

В. Підцерковний, виступили хори і гурти Березнівщини, Володимиреччини, Гощанщини, 

Дубенщини, Дубровичиини, Зарічненщини, Кореччини, Костопільщини, Млинівщини, 

Рокитнівщини, Радивилівщини, Сарненщини, м. Рівне та Рівненського району [12].  

Здобутки перехідного періоду відобразив фестиваль «До Бога на різних мовах» (засн. у 

1992 р.), програма якого включала духовну музику різних конфесій, об’єднану «високою 

духовністю та естетичною гармонією» [10, с. 3]. До виступів долучились академічні 

колективи Рівненського інституту культури, парафіяльні та дитячі хорові об’єднання. На 

Першому фестивалі журі відзначило яскравий, професійний спів камерного хору 

«Воскресіння» (кер. О. Тарасенко), гармонійність та злагодженість хорової капели РДІК (кер. 

Л. Ульяновська). Особливо представницьким видався Третій фестиваль (травень 1994 р.), 

коли три вечори поспіль в Залі камерної і органної музики звучали співи архієрейського хору 

«Воскресіння», хорової капели РДІК, камерного хору «Покрова», дитячого хору «Рівненські 

дзвіночки» ДМШ № 2, зразкового дитячого хору «Пролісок» ДМШ № 1, ансамблю 

єврейської пісні Товариства єврейської культури м. Рівне, ансамблю римо-католицької 

парафії, камерного хору СШ № 18. Гостями фестивалю стали хорова капела ім. Лесі 

Українки (м. Одеса), деканальний хор греко-католицької церкви з м. Броди, хор ПК 

«Енергетик» м. Південно-Українськ Миколаївської області [10, с. 3].  

Яскравою подією у фестивальному житті краю став фестиваль «Пасхальні співи» 

(1997)
2
, який актуалізував старовинну волинську співочу традицію й, за твердженням 

О. Тарасенка, спонукав її порівняння «з традиціями центральної та східної України» 

[20, с. 4]. Чотири фестивальні дні перетворились у сповнене просвітленого натхнення 

музичне дійство. Урочистим прологом пролунав гімн рівненського композитора 

О. Калустьяна. Всенічна, фрагменти Літургії, візантійські та Києво-Печерські старовинні 

розспіви прозвучали у півторагодинному концерті хору Київської духовної семінарії та 

академії (регент Д. Болгарський). Сценічне виконання доповнилось церковним: кияни 

виконали Літургію у Почаївській лаврі, Свято-Троїцькому межиріцькому монастирі та 

Всенічну у Свято-Михайлівському храмі Свято-Воскресенського собору. На другий день 

виступили камерний хор «Покрова» (кер. Г. Івченко) та дитячий хор Національної 

радіокомпанії України (кер. Т. Копилова). Завершили фестиваль архієрейський хор 

«Воскресіння» (кер. О. Тарасенко), хор регентського відділення Рівненського державного 

інституту культури (кер. Н. Іваник) та ансамбль народної музики «Канон» з Черкас 

(кер. І. Кожемяка). Фестиваль отримав схвальні відгуки фахівців, ним зацікавились науковці 

з Болгарії та Америки, однак, через фінансову скруту, вперше і  востаннє, він відбувся 1997 

року. 

Відродження фестивальної презентації духовних хорових творів припадає на 2003 р., 

коли з ініціативи кафедри хорового диригування Інституту мистецтв РДГУ, Рівненської 

єпархії УПЦ КП та місцевої влади пройшов Перший Міжрегіональний фестиваль 

«Великодні піснеспіви». Метою заходу стали «відродження і пропаганда кращих зразків 

вітчизняного хорового мистецтва, відкриття та популяризація кращих мистецьких 

колективів, виховання естетичних смаків молоді, активізація культурно-мистецького життя 

Західного регіону України» [3, с. 3].  

Усього відбулося три фестивальні акції (2003, 2004, 2005), у кожній з яких взяли участь 

від 15-ти до 19-ти академічних та фольклорних хорів вищих і середніх навчальних закладів, 

зокрема Інституту мистецтв РДГУ, Рівненського музичного училища та Дубенського 

училища культури, народних самодіяльних колективів міських і районних будинків 

культури, дитячих співочих об’єднань, парафіяльних та монастирських хорів з різних 

                                           
2
 Організатори – «Клубу РОТАРІ» м. Рівне, Рівненського відділення Всеукраїнської музичної спілки та 

архієрейський хор «Воскресіння». 
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куточків області
3
. Виступи відбувались в Залі камерної і органної музики Рівненської 

обласної філармонії, у Свято-Покровському та Свято-Воскресенському соборах. 

Чільне місце у фестивальних програмах посіли стародавні розспіви, пасхальні тропарі, 

вітчизняна та російська духовна хорова класика
4
. Серед значно менш об’ємного 

західноєвропейського духовного репертуару переважали твори Дж. Сарті, Й. Гайдна, 

Г. Генделя, С. Монюшка. Яскраво, однак епізодично, були представлені духовні твори 

сучасних українських композиторів. Зокрема у виконанні жіночого хору «Світанок» 

(кер. Л. Ульяновська) [18, с. 11] прозвучали «Преславна приснодіво Богородице» та 

«Богородице, Діво, радуйся» Б. Фільц. «У царстві Твоїм» Н. Іваник презентував 

архієрейський хор «Знамення» [18, с. 22]. Піснеспіви «Прийдіть до мене», «Який світлий нам 

день настав», «Христос воскрес», «Мир вам», «Втішайтеся», «Радісний день» в аранжуванні 

Т. Рокітинець увійшли до репертуару аматорського камерного хору «Молитва» та дитячого 

гурту «Лебедята» [18, с. 10, 12]. 

Любов до рідного краю відтворили народні пісні, світська українська хорова класика та 

твори сучасних композиторів («Весняна сюїта» / част. 3: «Гримить»/ М. Вериківського, «Три 

тополі» Є. Козака, «Зоряна ніч» М. Колесси; «Білі гуси» Б. Фільц, «Вітер в гаї» Я. Степового, 

«Ой, піду я межи гори» А. Кос-Анатольського, «Жура-журавлики» О. Білаша, «Малювали 

писанку» М. Смик, «Весняна капіж» С. Сосніна, «Рідний край» А. Гелети, «Встала весна» 

Т. Ковтуна, «Веснянка» О. Яковчука та ін.). Відлуннями міжвоєнної доби сповнилась 

популярна на теренах Волині «Закувала та сива зозуленька» (сл. Т. Шевченка, 

муз. П. Ніщинського) у виконанні Народної хорової чоловічої капели «Гамалія». 

Зв’язок духовних та фольклорних хорових традицій з ідеєю розбудови української 

державності засвідчив фольклорний слов’янський фестиваль «Коляда», започаткований за 

підтримки Рівненської єпархії УПЦ КП, обласного і міського управлінь культури. Особливо 

репрезентативною видалась «Коляда – 2004», на якій у верхньому храмі Свято-Покровського 

собору співочу майстерність продемонстрували академічні хори з Рівного, Дубно та Луцька. 

Розпочав програму зведений архієрейський хор УПЦ КП під орудою В. Іваника. У святково 

оздобленому приміщенні, у центрі якого золотосяяв дідух, у присутності кількасот рівнян 

прозвучали «Ой, рано, рано» М. Ступницького, «Хлопці, уставайте, Христа привітайте», 

«Спи, Ісусе, спи». Крім вокальної вправності та багатої тембральності голосів, зачаровувала 

розмаїтість потрактування мелодій. Вишукану гармонію першої колядки змінили запальні 

ритми другої та пронизлива ніжність колискової, у виконанні якої «без зайвих вокальних 

ефектів, а просто природною красою тембру голосу» [6, с. 3] солістка О. Матюшенко 

створила образ юної Діви Марії, що схилилась над колискою Ісуса. Заключним, 

життєстверджувальним акордом прозвучало «Бог ся рождає» в обробці М. Ярої. 

                                           
3
 Зокрема архієрейські хори «Воскресіння» та «Знамення», аматорський камерний хору«Молитва», хор 

духовенства Дубенського благочиння, хор регентсько-катехізаторського училища «Споручниці грішних» 

Свято-Троїцького жіночого монастиря м. Корець, хор Свято-Миколаївського жіночого монастиря с. Городок, 

зведений хор духовенства УПЦ КП (кер. Н. Чобич), чоловічий камерний хор «Софія», камерний хор «Покрова», 

жіночий хор «Світанок», хор студентів кафедри хорового диригування, хор української пісні 

(кер. Л. Сітовський), фольклорний гурт «Горина» (кер. В. Павлюк), фольклорний ансамбль «Джерело»; хор 
«Відродження» та ансамбль пісні і танцю «Душа» Дубенського училища культури (кер. Л. Анікушина); народна 

чоловіча хорова капела «Гамалія» НУВГП (кер. І. Харитон); хор хорового відділення Рівненського музичного 

училища; дитячий хор «Ремісолька» (кер. І. Свиридюк), фольклорний гурт «Веснянка» Рівненського ПДМ, 
дитячий гурт «Лебедята» (кер. Т. Рокітинець), зразковий хор «Фантазія» ДМШ № 2 (кер. М. Грицюк). У різні 

роки гостями фестивалю були зразковий дитячий хор «Щедрик» Стрийської хорової школи (кер. І. Іваницький) 

та хор учителів м. Гуменне (Словаччина) [18]. 
4
 Серед найбільш виконуваних – твори А. Веделя, Д. Бортнянського, О. Архангельського, 

С. Рахманінова, М. Леонтовича, О. Кастальського, М. Вербицького, К. Стеценка, М. Лисенка, М. Яциневича, 

М. Колесси, А. Львова, П. Чеснокова, П. Чайковського, С. Бичковського, Ф. Лісіцина, Ф. Чмільова, 

О. Копилова, В. Багрєцова, П. Будного, П. Речкунова, А. Єгорова, А. Рожнова, П. Гребенщікова, Д. Хрістова, 

П. Діньова. 
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Акварельною камерністю, примхливою чарівною гармонією та красою голосів уразив хор 

«Волинські дзвони» церкви Всіх святих м. Луцька (диплом ІІ ступеня). 

Окрасою фестивалю стали виступи трьох потужних чоловічих хорів: «Софії», 

священиків Дубенського благочиння, зведеного хору духовенства м. Рівного та студентів 

Рівненської духовної семінарії (кер. Н. Чобич). Схвалення журі отримали досконала техніка, 

емоційність виконання та широка тембральна палітра відомого камерного хору Інституту 

мистецтв РДГУ (І премія в номінації «чоловічі хори»). У виступі хору священиків 

Дубенського благочиння полонило вміння передати ту невловиму таїну духовного співу, що 

відкриває трансцендентні аспекти краси. Критика відзначила чисте, соковите звучання 

аматорського хору «Молитва» Свято-Воскресенського собору м. Рівне (кер. Т. Рокітинець), 

високу професійну культуру і м’яку манеру народного аматорського хору с. М. Шпаків 

(кер. С. Якимчук), артистизм і дзвінкість голосів фольклорного ансамблю «Горина» 

(кер. С. Востріков) [6, с. 3]. 

Загалом у фестивальному заході уповні виявились соціально-консолідаційна, 

компенсаторна, культурно-трансмісійна функції народної творчості, вагомою частиною якої 

є піснеспіви різдвяно-новорічного циклу. 

У єдності духовнопісенні та фольклорні традиції представлені на фестивалі «Різдвяні 

піснеспіви», який з ініціативи єпархії УПЦ КП, Інституту мистецтв РДГУ, 

облдержадміністрації та міського відділу культури проводиться в Рівному з 2005 р. Метою 

заходу є сприяння розвиткові духовної хорової музики на різдвяну тематику, залучення 

широкої громадськості до храмів, успадкування та популяризація різдвяних піснеспівів 

дітьми та молоддю [14, с. 4]. Зазвичай фестиваль розпочинається на другий день Різдва 

концертом у Свято-Покровському соборі й завершується на Водохреща – театралізованим 

святом в обласному музично-драматичному театрі з нагородженням кращих учасників. 

Вагома роль у підготовці та проведенні «Різдвяних піснеспівів» належить регенту хору 

Свято-Покровського собору В. Іванику, директору ОЦНТ Ф. Васечку, фахівцям Інституту 

мистецтв РДГУ та Рівненського музичного училища: С. Шевчуку, В. Піддубник, Р. Цапун, 

Т. Свентах та ін.  

Серед учасників мистецької акції – архієрейський хор «Знамення», чоловічий камерний 

хор «Софія», народний аматорський хор «Верес», камерний хор «Покрова», камерний хор 

«Лукаш» Рівненського МБК, хор священиків Дубенського благочиння, хори «Serafin» та 

«Sursum Corde», капела «Пшиязнь», хор викладачів та студентів Рівненської духовної 

семінарії; жіночий камерний хор управління освіти, народна хорова капела «Освітяни»; 

фольклорні ансамблі «Горина», «Елегія», «Джерело»; зразковий дитячий хор «Аве Марія» 

Рівненського ПДМ, дитячі гурти «Фантазія», «Унісон» ДМШ № 1, «Токатіна» ДМШ № 2, 

«Ремісолька» ПК «Текстильник», зразковий художній колектив «Благовіст» ЗОШ № 18 

м. Рівне, дитячий гурт «Лебедята» дитячого будинку с. Колоденка, дитячий хор «Надія» 

Свято-Покровської церкви смт. Млинів, вокальний ансамбль «Осанна» ЗОШ № 12 та гурт 

традиційного поліського співу ЗОШ № 28 м. Рівного, дитячі фольклорні гурти «Уляночка» 

ДМШ № 2 та «Намисто» с. Городок, вокальні ансамблі «Камертон», «Соловейко», 

«Покрівонька»; численні самодіяльні та аматорські хори районних центрів і сіл області; 

парафіяльні хори «Покрова» із Млинова, «Орія» із Гощі, «Благовіст» з с. Острожець 

Млинівського району та ін. У різні роки гостями фестивалю були камерний хор «Capella 

musical antigvae orientalis» з Познані та Житомирська хорова капела «Орея», а кількість 

учасників становила від тридцяти до сорока трьох хорових колективів. 

Крім колядок і щедрівок в обробці класиків української хорової музики (М. Леонтовича, 

П. Демуцького, О. Кошиця, В. Барвінського, О. Нижанківського, К. Стеценка, Я. Яциневича, 

Є. Козака) у виступах звучать піснеспіви, записані на Гощанщині, Сарненщині, 

Костопільщині й аранжовані рівненськими композиторами (О. Тарасенком, П. Невірковцем, 

А. Чайковською). Атмосферу різноголосої святкової стихії відтворюють авторські твори 

різдвяної тематики. 
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Подібно до різдвяних фестивальних заходів в інших містах України
5
, «Різдвяні 

піснеспіви» не обмежені естетично структурованим сценічним простором. Зусиллями 

академічних, народних, парафіяльних та дитячих хорів у Свято-Покровському і Свято-

Воскресенському соборах, Свято-Троїцькій церкві, на майдані Незалежності, у міському 

парку та обласному музично-драматичному театрі відтворюється та всеохопна святкова 

атмосфера, що пронизує різдвяні дні та відлунює у славослов’ї: «Христос народився – 

славімо його!». Типовим для української народної культури є синергія вокального 

виконавства, танцю, театральної дії та автентичних виразних строїв. Ізоморфність народній 

обрядовості відображена в активному залученні численної і різнорідної публіки, яка стає 

співучасником свята, підспівує хорам, вітає щедрувальників на вулицях міста. Фестивальні 

виступи доповнюють тематичні концертні програми: «Небо і земля нині торжествують», 

«Щедрий вечір», «А що третій празник – Святе Водохреща» (2005) тощо. 

З 2006 р., щоразу розширюючи географію своїх учасників
6
, поєднуючи класичні духовні 

твори, колядки та щедрівки, однойменний регіональний фестиваль «Різдвяні піснеспіви», 

відбувається у студентсько-викладацькому храмі ім. Федора Острозького УПЦ КП 

Національного університету «Острозька академія». За словами одного із засновників заходу, 

настоятеля храму та декана гуманітарного факультету Національного університету 

«Острозька академія» В. Жуковського, він є не концертом, конкурсом чи змаганнями, а 

своєрідною формою богослужіння в період святкування Різдва [21]. 

З 2004 р. фестиваль колядок та щедрівок «Добра Новина» проводиться в Успенському 

храмі м. Здолбунів. Метою акції є «розвиток національних різдвяних традицій, звичаїв і 

обрядів, відродження та пошук нових різдвяних пісенних творів з місцевим колоритом 

Волині та Полісся» [11]. У рік заснування учасниками події стали хор Свято-Михайлівської 

церкви с. Здовбиця, дитячий хор с. Уїздці, хори сіл Богдашів, Орестів, М. Мощаниця, 

Новомильськ та Спасів; дорослі та дитячі хори смт. Мізоч та с. Дермань, хори священиків та 

настоятелів районних парафій [2, с. 3]. З часом до пісенного свята приєднались хори з інших 

куточків області. Так, на ювілейному Х фестивалі знання різдвяних традицій демонстрували 

академічний хор здолбунівської Церкви Успіння Пресвятої Богородиці, церковні хори Свято-

Юріївської парафії с. Кунин, Свято-Михайлівської парафії с. Здовбиця, Свято-Успенської 

парафії с. Глинськ, Свято-Троїцької парафії с. Уїздці, Свято-Покровської парафії с. Орестів, 

Свято-Різдво-Богородичної парафії смт. Мізоч, Свято-Іоано-Богословської парафії м. 

Новоздолбунів, Свято-Петро-Павлівської парафії м. Здолбунів, Свято-Преображенської 

парафії с. Новомильськ, Свято-Юріївської парафії с. Степанівка, Свято-Онуфріївської 

парафії с. Дермань-2, Свято-Димитрівської парафії с. Ільпінь, Свято-Хресто-Воздвиженської 

парафії с. Богданів, Свято-Михайлівської парафії с. М. Мощаниця та ін. У 2015 р. до 

фестивалю долучився хоровий колектив Здолбунівської сотні самооборони 

(кер. Ю. Пшеничний). 

До репертуару увійшли різдвяні колядки: «Зірка засіяла», «Нова радість стала», «На 

Різдво Христове», «Свята Варвара», «Коляда, колядка», «Бог ся рождає», «Чудесна зірка», 

«Ой у полі, в полі», «Там за Вифлиємом у полі», «Добрий вечір!», «Нині Адаме, Діва Сина 

породила», «В Вифлиємі днесь Маріє»; «Бо у Вифлиємі», «Нині новина», «Ангели в небі», 

«Ой підемо християни», «Добрий вечір, всім вам!», «Що то за предиво», «Бог предвічний»; 

«В місті Вифлиємі», «Ой видить Бог», «Спи Ісусе спи», «Зірка засіяла»; «Запаліте свічі» та 

                                           
5
 Дніпропетровську, Луцьку, Черкасах, Вінниці, Полтаві, Буковелі, Мукачеві, Львові, Івано-Франківську, 

Чернігові, Новоград-Волинському, Ірпені, Мелітополі тощо. 
6
 Зокрема у 2007 р. участь у заході взяли десять колективів (студентський хор Національного 

університету «Острозька академія», хор духовенства Млинівського благочиння, дитячий хор духовно-

дозвіллєвого центру Острозької академії, церковні хори з Острога, Здолбунова, Могилян, Черняхова, Бродів, 

Нетішина та ін.) [13, с. 3]. У 2013 р. фестиваль відбувся увосьме, залучивши 24 хори з Рівненщини, Львівщини, 

Вінниччини. На ювілейному Х фестивалі (2015 р.) виступили хори з Рівненщини та Хмельниччини. 
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ін. Синкретизм фестивального дійства забезпечили образно-виразові можливості 

національного вбрання та український вертеп у сучасному музичному аранжуванні. 

Крім виступів у Свято-Успенському храмі, щороку в Здолбунівському РБК проходить 

фестиваль різдвяно-новорічних віншувань, піснеспівів та вуличних вертепів «Коляда». 

Різдвяні піснеспіви лунають на уславленій музичними традиціями Дубенщині. 

Дванадцять років поспіль в районному БК відбувається фестиваль колядок і щедрівок 

(з 2007 р.). Зокрема у 2018 р. учасниками заходу стали понад 30 колективів чотирьох 

релігійних конфесій. Активним учасником свята є хор «Відродження» викладачів 

Дубенського коледжу культури і мистецтв РДГУ. 

Фестиваль колядок парафіяльних хорів Млинівського благочиння проводиться у Свято-

Покровському та Свято-Михайлівському [15] храмах смт. Млинів. У рік започаткування 

(2003) до нього долучились колективи з десяти храмів, згодом – більш ніж з 15-ти (дитячий, 

молодіжний та парафіяльний хори Свято-Покровського храму смт. Млинів, парафіяльний 

хор Свято-Введенського храму с. Заслав’є, хор Свято-Троїцького храму с. Новоукраїнка, хор 

Свято-Успенської каплиці с. Підгайці, хори сіл Новини, Озліїв, Острожець, Перевередів, 

Пугачівка та ін.). У 2013 р. учасником святкового дійства став відомий народний 

аматорський хор «Верес» під орудою П. Невірковця. У 2013 рр. фестиваль колядок уперше 

відбувся в церкві с. Підгайці Млинівського району.  

Збереженню та популяризації різдвяних піснеспівів Полісся присвячений районний 

фестиваль «Новорічно-різдвяні піснеспіви» у м. Дубровиця (започ. 2010 р.). Учасниками події 

є аматорські гурти сільських культурно-дозвіллєвих комплексів Дубровицького району
7
, 

народний аматорський фольклорний ансамбль клубу с. Кураш, родинні вокальні об’єднання 

(Олексієвців з с. Залужжя, Чудиновичів з с. Сварицевичі та ін.) [1]. У різні роки до 

фестивалю долучалось від 15-ти до 20-ти співочих колективів, значна частина яких мають 

звання «аматорських народних». Фестиваль вирізняє яскрава самобутня стилістика: 

поєднання традиційного вбрання, хореографії, театралізації і хорового співу відтворюють 

радість Різдвяного свята, а звернення до напівзабутих колядок – неповторний колорит 

регіональних пісенних традицій. 

Однією з найважливіших подій у музичному житті краю став Міжнародний фестиваль 

духовної музики «Блага вість Пересопниці», що має на меті «знайомство з церковно-

співочим мистецтвом слов’янських народів, ознайомлення широкої громадськості України з 

кращими зразками світової та вітчизняної духовної музики, відродження творчих зв’язків з 

діаспорою» [8, с. 16]. На Першому фестивалі, присвяченому 450-річчю Пересопницького 

Євангелія, мистецтво хорового співу православної традиції продемонстрували 11 колективів 

з України, Болгарії, Сербії, Польщі, Росії та Білорусі [9]. Рівне представляли архієрейський 

хор «Знамення» УПЦ КП, архієрейський хор «Воскресіння» Свято-Воскресенського 

кафедрального собору м. Рівне та хор священиків Дубенського благочиння. 

Згідно з європейським форматом, кожен колектив мав по два виступи. Фестивальні 

концерти відбулися в Залі камерної та органної музики Рівненської обласної філармонії, у 

Здолбунові, Костополі, Острозі, Дубні, Корці, Гощі та Млинові [9]. Завершив свято гала-

концерт в історико-археологічному комплексі «Пересопниця» Рівненського обласного 

краєзнавчого музею. Урочистим фінальним акордом у виконанні зведеного хору прозвучало 

«Тебе, Бога, хвалимо» Д. Бортнянського. 

У 2012 р. фестиваль «Блага вість Пересопниці» був перейменований на духовне свято 

«Блага вість» і проводився в менш грандіозному масштабі. Тоді у ньому взяли участь 

художні колективи з Рівного, Острога, Клевані, Дядькович, Грушвиці. У 2013 р. свято 

відбулось на честь 1025-річчя хрещення Русі. 

                                           
7
 Лютинського, Крупівського, Осівського, Трипутнянського, Удрицького, Берестівського, Нивецького, 

Бережківського, Жаденського, Селецького, Колківського, Миляцького, Висоцького, Озерського, Велюнського, 

Туменського СКІК. 
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Відродження традицій духовного співу відобразили дитячі хорові фестивалі та 

конкурси. Починаючи з 2007 р., 7 серпня, у день праведної Анни, у с. Онишківці 

Дубенського району дітей збирає фестиваль недільних шкіл Рівненської єпархії. В огляді 

беруть участь колективи Острога (Воскресенська церква), Оженіна (Михайлівська церква), 

Мізоча (Різдво-Богородична церква), Гільчі (Миколаївська церква), Дерманя (Свято-

Троїцький жіночий монастир), Зорі (Михайлівська церква), Радивилова (Олександро-Невська 

церква), Млинова (Вознесенський монастир), Городка (Миколаївський монастир), 

Здолбунова (Казанська церква), Корця (Варваринська церква) та Рівного (Георгіївська 

церква). 

Розвиткові традицій духовного хорового виконавства сприяє Міжнародний дитячий 

фестиваль-конкурс «Весняні дзвіночки» (засн. 1992 р.). Історія заходу почалася з ініціативи 

Тамари Сапеги – керівника хору «Жайворонок» Палацу культури «Хімік». Популярності 

фестиваль набув із середини 1990-х рр., коли хормейстер М. Гончарова запросила до Рівного 

колективи з міст, у яких вона побувала на гастролях [5, с. 16]. На цей час «Весняні 

дзвіночки» були єдиним щосезонним фестивалем хорової творчості. 

На «Весняних дзвіночках – 96» чи не вперше домінувала духовна музика. У виконанні 

колективів з України, Білорусії та Польщі прозвучали піснеспіви А. Веделя, 

Д. Бортнянського, П. Чеснокова, П. Турчанінова, О. Кошиця, М. Лисенка, В. Макарова 

[17, с. 6]. Фахівці відзначили виступи камерного хору «Аве Марія» з Рівного, хору 

«Кантилена» з Одеси та дівочого хору «Мента» з Мінська. 

З часом фестиваль набув республіканського й міжнародного резонансу. До пісенної акції 

долучились Великий дитячий хор Національної радіокомпанії України (кер. Т. Копилова), 

хорова група дитячої опери м. Києва (кер. М. Петрусенко), дитячий духовний хор Свято-

Іллінського храму м. Києва (кер. О. Маєва) [7, с. 5], хор хлопчиків та юнаків спеціалізованої 

музичної школи-інтернату та хор «Радосинь» м. Києва [4, с. 14], хор хлопчиків та юнаків 

державної академічної чоловічої хорової капели імені Л. Ревуцького (кер. А. Зайцева), 

дівочий хор спеціалізованої музичної школи-інтернату імені М. Лисенка (м. Київ), хорові 

колективи з Бердичева [19], Луцька, Тисмениці, Кам’янець-Подільського, Хмельницька, 

Харкова, Нетішина, Долини, Южноукраїнська, Сімферополя. Окрасою фестивальних 

програм стали виступи співочих об’єднань з Польщі, Чехії, Литви, Латвії, Білорусі, Росії. 

Незмінними репрезентантами хорового мистецтва Рівненщини залишались ініціатори 

проведення фестивалю: зразкові дитячі хори «Аве Марія» ДМШ № 2 (кер. М. Гончарова), 

«Унісон» ДМШ № 1 (кер. Н. Нікітіна), «Жайворонок» ПК «Хімік» (кер. Т. Сапега); зразковий 

хор «Фантазія» ДМШ № 1 (кер. М. Грицюк), дитячий хор ЗОШ № 18. 

У різні роки до журі входили композитор, музикознавець, заслужений діяч мистецтв 

України Б. Фільц, заслужена артистка України, художній керівник дитячого хору 

Національної радіокомпанії Т. Копилова, заслужений діяч мистецтв України О. Тарасенко 

[4, с. 14], професор Київської консерваторії, заслужений діяч мистецтв України Ж. Колодуб 

[17, с. 6], доцент Національної музичної академії імені П. Чайковського, диригент державної 

академічної чоловічої хорової капели імені Л. Ревуцького Ю. Курач [5, с. 16], заслужена 

артистка України М.-Н. Фарина. Виступи оцінювались за дванадцятибальною системою, з 

урахуванням різноманітності репертуару, чистоти інтонування, оригінальності виконавської 

інтерпретації, стильової точності й технічної досконалості. Велике значення надавалось 

акапельному співу. 

Імпрези проходили в актовій залі Рівненської ДМШ № 2, Залі камерної і органної музики 

Рівненської обласної філармонії, у ПК «Хімік», на Театральній площі, у міському парку 

культури та відпочинку ім. Т. Шевченка, у Рівненському обласному музично-драматичному 

театрі. 

Схвальні оцінки фестиваль здобув у середовищі фахівців. Так, за твердженням відомого 

хормейстера О. Тарасенка, «Весняні дзвіночки» сприяють підтримці рівненської хорової 

школи, створюють «інтонаційне поле дитячого хорового “завтра”» [16]. На думку 
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заслуженого діяча мистецтв України Ю. Курача, подібна мистецька акція «не має рівних в 

Україні <…>. Тут не тільки можна почути різноманіття творів для хорового виконання» 

[5, с. 16], а й простежити збереженість традицій різних народів. Подібної точки зору 

притримується керівник хору хлопчиків та юнаків державної академічної чоловічої хорової 

капели імені Л. Ревуцького А. Зайцева, за переконанням котрої, фестиваль «є 

найпрестижнішим у своєму роді» [5, с. 16].  

Отже, аналіз фестивального життя Рівненщини доби державної незалежності України 

засвідчує розмаїтість репрезентації духовного хорового співу, актуалізацію регіонального 

духовнопісенного спадку, його контекстуалізацію у світову музичну традицію. Важливим є 

також те, що фестивалі духовного хорового виконавства охопили всі регіони області та усі 

типи хорових колективів (академічні, народні; дорослі, дитячі; світські, парафіяльні й 

монастирські). Провідна роль у піднесенні рівня фестивальних заходів належить 

академічним хорам, які не лише демонструють високі художні здобутки, а й формують 

критерії вокального професіоналізму.  
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ 

«МЕТАЛОЗНАВСТВО» У МЕТАЛУРГІЙНОМУ КОЛЕДЖІ 

 

Розглянуто актуальне питання щодо використання проблемних завдань та 

ситуативних виробничих задач на заняттях з металознавства для студентів металургійних 

спеціальностей. 

Ключові слова: практичні питання, проблемне навчання, проблемна ситуація. 

 

A pressing question is considered in relation to the use of problem tasks and situation 

productive tasks on employments after physical metallurgy for the students of metallurgical 

specialities. 

Keywords: practical questions, problem studies, problem situation. 

 

Суспільству потрібні творчі люди з розвиненими здібностями самостійно мислення і дії, 

які керуються в практичній діяльності досягненнями науки і техніки, власним досвідом, 

заснованим на міцних знаннях і твердих переконаннях. 

Для успішного розвитку особистості дослідженнями психологів встановлено, що 

навчання повинно включати проблемні ситуації, в умовах яких учень самостійно або за 

допомогою викладача вирішує проблему [1, с. 79]. 

При такому навчанні в структурі пізнавальної діяльності повинна лежати важлива 

психологічна закономірність ‒ проблемний характер мислення. У засвоєнні учнями знань, 

умінь і навичок в процесі навчання провідне значення належить розумової діяльності. 

Особливість розумового процесу полягає в тому, що він направлений на вирішення якої-

небудь задачі. Усередині кожного завдання є мета, до досягнення якої спрямований 

пізнавальний процес індивіда [1, с. 56]. Без урахування умов, в яких протікає розумовий 

процес, важко досягти вирішення поставленого завдання. Ось чому початковим моментом 

розумового процесу зазвичай є проблемна ситуація. 

Теорія проблемного навчання передбачає різні типи проблемних ситуацій, наприклад: 

1. Проблемна ситуація виникає, коли учні зустрічаються з необхідністю використовувати 

раніше засвоєні знання в нових практичних умовах. Доцільно створювати такі умови, щоб 

учні застосовуючи отримані раніше знання, відчули їх недостатність. 

2. Проблемна ситуація виникає, коли є протиріччя між теоретичним можливим шляхом 

вирішення і його практично неможливістю здійснити. 

3. Проблемна ситуація виникає внаслідок суперечності між практично доступним 

результатом і відсутністю знань для теоретичного обґрунтування. 

4. Проблемна ситуація виникає, якщо учень не знає способу вирішення поставленого 

завдання, не може дати пояснення новому факту в навчальній і життєвій ситуації, тобто 

усвідомлює недостатність колишніх знань для пояснення нового матеріалу. 

Щоб розв'язати проблемну ситуацію, потрібно активізувати відповідну частина знань 

учнів, розкрити невідомі для них факти, необхідні для подолання труднощів. Наприклад, 

щоб сформулювати відповідь на проблемне завдання: які умови необхідні для здійснення 

цементації стали, потрібно активізувати знання про дифузію. Міркуючи, учні приходять до 

висновку, що процес дифузії залежить від часу, температури, хімічного середовища. В 

результаті учні засвоюють нові факти, дізнаються час, температуру цементації, хімічне 

середовище. Рішення проблеми здійснюється за допомогою багаторазових пізнавально-

практичних дій, абстрактного мислення і підтвердження того, що відкрито на практиці. Тут 

проблемне навчання близько до наукового дослідження, яке складається з спостереження, 
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висування гіпотези і експериментальної перевірки. У цьому полягає творчий характер 

проблемного навчання, яке дозволяє формувати навички самостійного пошуку. 

Залежно від мети проблемні ситуації використовуються для створення інтересу до нової 

теми, оволодіння новими знаннями на заняттях, закріплення і узагальнення знань.  

Розглянемо докладніше кожен вид ситуацій стосовно занять металознавства. 

Мета цієї ситуації - утворити психологічну основи свідомої і активної участі студентів в 

отриманні нових знань. Її можливо створити, використовуючи демонстрацію або бесіду. 

Заняття, присвячене цементації стали, доцільно почати з показу зубчастих коліс, осей і 

валів, ставлячи при цьому наступні питання: при яких умовах працюють ці деталі?; з якого 

матеріалу треба їх зробити, щоб отримати пластичну серцевину і зносостійку поверхню?; як 

на практиці отримують низько вуглецеву сталь для серцевини і високо вуглецеву для 

поверхні? 

Вирішення цієї проблемної ситуації вводить студентів в розгляд нової теми "цементація 

сталі». 

Наведений вище приклад ілюструє спосіб виявлення головної проблеми уроку. Кожна 

головна проблема має свої під проблеми за допомогою яких здійснюються окремі цілі 

навчального процес. Підпроблеми зазвичай збігаються з питаннями плану уроку [1, с. 119]. 

Для вирішення підпроблем треба шукати відповідні опорні точки. Наприклад, на занятті 

"Методи контролю металів" одна з проблем пов'язується з оглядом зварювального шва. 

Учням дається завдання розглянути різні за якістю зварювальні шви і самостійно визначити 

дефекти. Опорними точками в цьому випадку є знання про дефекти металів: неметалеві 

включення, тріщини, пори та інш. Чи при вивченні "Методи дослідження структури металів і 

сплавів" видаються злами металів і дається завдання розглянути ці злами і встановити наявні 

дефекти, вид і характер зламу. 

Закріплення і узагальнення представляють логічну обробку набутих знань. Проблемна 

ситуація на цьому етапі заняття виникає тоді, коли потрібно застосувати знання для 

вирішення практичних питань [3, с. 17]. 

Заняття по темі "Діаграма стану залізо-вуглець" можна закінчити показом фотографій 

мікроструктур і запропонувати учням відібрати фотографії мікроструктур сталей і чавунів, 

визначити: від чого залежить збільшення твердості вуглецевої сталі і чому?; порівняти перліт 

і ледебурит: який їхній склад і чому є відмінності у властивостях?; зобразить криву 

охолодження сплаву з вмістом вуглецю 1,5% і т.п. 

При закріпленні тем "Термічна обробка" "Хіміко-термічна обробка" викладач може 

створити практичні ситуації. Наприклад: вал, виготовлений зі сталі 10, працює на знос 

(з поверхні) і в той же час відчуває вигинаючи і крутячи навантаження. Яку обробку слід 

зробити для того, щоб вал міг працювати в заданих умовах? 

Таким чином, включення питань при проведенні занять, що викликають виникнення 

труднощів проблемного характеру, призводить до підвищення ефективності пізнавальної 

діяльності студентів. На прикладі деяких тем показана можливість використання 

проблемного навчання у викладанні «Металознавства». Необхідно також відзначити, що 

проблемне навчання не слід розглядати як універсальний метод активізації пізнавальної 

діяльності учнів. З цією метою необхідно використовувати і інші методи психолого-

педагогічного впливу, не випускаючи з поля зору і традиційні класичні методи навчання, 

спрямовані на накопичення фактичного матеріалу. 
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ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ  

ДИСЦИПЛІНИ «ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ»  

 

Розглянуто актуальне питання щодо методів мотивації студентів до навчання під час 

вивчення дисципліни «Всесвітня історія» 

Ключові слова: взаємонавчання, комунікативна атака, мотив, мотивація, проблемно-

пошукові ситуації. 

 

A pressing question is considered in relation to the methods of motivation of students to the 

studies during the study of discipline «World history»  

Keywords: mutual studies, communicative attack, reason, motivation, problem searching 

situations. 

 

Людина, що не знає нічого, може навчитися,  

справа тільки в тому, щоб запалити в ній бажання вчитися. 

Д. Дідро 

 

В основі успішної навчальної діяльності закладений мотив або мотивація. Поняття 

«мотив» походить з лат. movere – рухатись. Мотив (франц. motif, лат. motus ‒ рух) ‒ 

спонукання до діяльності, пов'язане із задоволенням потреб людини. Мотивами можуть бути 

потреби й інтереси, прагнення й емоції, установки й ідеали. З психологічного погляду 

мотиви є внутрішніми рушіями навчальної діяльності. 

Розглянемо такі види мотивів: 

1) мотив самоствердження (потяг затвердити себе у соціумі) – пов’язаний з почуттям 

власної гідності, честолюбством, самолюбством, коли людина прагне довести оточуючим, 

що вона на щось здатна, прагне отримати або підтримати високий соціальний статус, 

позитивну оцінку оточуючих, бажає, щоб її поважали і цінували 

2) мотив ідентифікації з іншою людиною – прагнення бути схожим на героя, кумира, 

авторитетну особу (батька, викладача і т.п.) 

3) мотив влади – потяг суб’єкта до впливу на людей, керування людьми, визначати і 

регламентувати їх діяльність 

4) мотив саморозвитку, самовдосконалення - потяг до повної реалізації своїх здібностей і 

бажання відчувати свою компетентність. Проявляється у прагненні до всього нового 

(інформації, нових форм діяльності і завдань) 

5) мотив досягнення ‒ потяг досягти високих результатів і майстерності в діяльності, що 

проявляється у виборі складних завдань і потягу їх виконати. 

6) суспільно значущі мотиви – мотиви, пов’язані з усвідомленням суспільної значущості 

діяльності, з почуттям боргу, відповідальності. 

7) негативна мотивація – це дії, викликані усвідомленням можливих неприємностей, 

незручностей, покарань, які може викликати невиконання (або неякісне виконання) 

діяльності. 

Але мотиви – це не єдині збуджуючі фактори діяльності. Крім мотивів нами рухають 

також потреби, бажання, інтереси, цілі, наміри та інше. 

Сукупність внутрішніх факторів, що обумовлюють поведінку і діяльність людини і 

підтримують її на необхідному рівні, називається мотивацією [1, 34]. 

Пропоную розглянути такі прийоми та методи мотивації. Комунікативна атака – це 

метод швидкого включення, мобілізації групи до навчання; зацікавлення, дія якого 

ґрунтується на активізація емоційної сфери студента - викликання його подиву, захоплення 
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через використання ефекту новизни, несподіваності. В навчанні історії цікавість є 

поштовхом до навчання історії, опорою емоційної пам’яті, умовою запам’ятовування 

важкого матеріалу. Як правило увагу студентів викликають цікаве запитання, сюжетна 

розповідь, опора на наочно-художні розповіді, краєзнавчі. Комунікативна атака може 

здійснюватись на будь-якому етапі в навчанні, але найбільший ефект вона дає на вступно-

мотиваційному етапі (на початку вивчення дисципліни, теми, заняття). Найбільший ефект 

цей метод надає серед емоційних, допитливих слухачів. Прийоми комунікативної атаки: 

ефектна цитата; розповідь казки, анекдоту ( правові, історичні анекдоти, притчі); цікаве 

запитання (при вивченні теми «Соцбудівництво в СРСР. Політика прискореної 

індустріалізації» даю таке завдання: підготувати короткі відповіді про землі героїв 

індустріалізму Макара Мазая та Якова Гугеля); особисте зацікавлення (щось близько 

пов’язане з інтересами студентів, питання до аудиторії. На прикладі тієї ж теми підготувати 

короткій виступ «Моє ставлення до методів індустріалізації. Яка точка зору вам здається 

більш вірною та чому»); приклад, опис ситуації з власного життя. 

Доведення та переконання – це пояснення необхідності навчального матеріалу для 

життєдіяльності. Застосування цього методу вимагає високого рівня свідомості студентів, їх 

логічного мислення, розвиненої сили волі. Нема сенсу доводити щось людини, яка байдужа 

до свого майбутнього. 

По можливості підкреслюю зв'язок знань з повсякденним життям, практичну 

спрямованість навчання (де це знадобиться, для чого вивчаємо). Прийоми: посилання на 

негативні наслідки незнання, позитивні наслідки знання; посилання на авторитети та 

авторитетні джерела; використання аналогій та порівнянь; підкреслення актуальності та 

практичності (можливість на практиці перевірити свої знання, легке впровадження; засіб 

вирішення особистих проблем); прийом «бумерангу» - відповідь запитанням на запитання, 

аргументом на аргумент. 

Метод долання перешкод ‒ активізувати розумову діяльності студентів через створення 

спеціальних умов виконання завдань. Потребує достатньої свідомості і зрілості студентів, їх 

здатності до долання спеціально висунених перешкод.  

Створюю проблемно-пошукові ситуації. Прийоми застосування цього методу: завдання 

на вирішення певних навчальних задач, ситуацій, виконання тестів, які неможливе виконати 

без вивчення матеріалів теми; стимулювання часом (обмеженість в часі, чи нагорода за 

швидкість); удавана недовіра до слухачів (підкреслюється складність завдання та низька 

ймовірність його виконання). 

Метод делегування - залучення студентів до будь-якого етапу управління процесом 

навчання. Потребує свідомості, відповідальності та зрілості студентів, їх здатності до 

самоорганізації, вдалого керівництва з боку викладача. Наприклад, разом із студентами 

визначаємо мету, очікувані результати (Що будемо вивчати? Навіщо? З чим асоціюється 

дана тема?): звертання за порадою до групи; сумісне планування навчання (відбір змісту; 

форм та методів навчання, контролю); взаємоперевірка; взаємонавчання. 

Метод закріплення позитивного враження – спосіб мотивації і стимулювання подальшої 

самостійної роботи студентів, підтримки їх позитивного враження від заняття, теми, 

дисципліни. Найчастіше застосовується на завершальному етапі. Важливу роль у цьому 

методі грає ефект здивування. 

Для стимулювання цього використовую крилаті висловлювання, уривки з документів – 

спогадів, проблемне завдання на початку заняття, методику незакінченої розповіді, з 

подальшим посиланням на джерело, де можна отримати необхідну інформацію. Часто це 

викликає живий інтерес, вигуки: «А розкажіть, що ж було далі, яка ж була причина», або на 

наступне заняття «А ми знайшли…». 

Включення студентів в колективні форми діяльності. Індивідуальна, фронтальна форма 

навчання поступається груповій, колективній, роботі над проектом. На етапі вивчення нового 

матеріалу організовую роботу в групах: отримали завдання, розподілили обов’язки 
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підготували відповідь, виступили перед групою, оцінили свою роботу. Найбільш 

ефективними є підходи, які направлені на те, щоб залучати студентів у активне, спільне і 

засноване на критичному аналізі навчання. 

Застосовую форми і методи, що включають у себе спільну групову роботу, дебати, 

моделювання, рольові ігри, дискусії, індивідуальні й групові творчі роботи. На прикладі теми 

«Передумови, характер та прояви Холодної війни»: холодна війна – випадковість чи 

закономірність; хто винуватий в розв’язанні холодної війни; існували чи ні можливості 

запобігання холодної війни.  

Ці методи навчання не тільки підвищують інтерес студентів до дисципліни, але й 

забезпечують глибоке засвоєння змісту. Вважаю, що для активізації пізнавальних інтересів 

студентів слід з довірою ставитись до дитини і поважати її свободу, неподібність до інших, 

відходити від стандартів, частіше запрошувати студентів до діалогу, дискусії. Але все це 

потрібно робити в межах правил, не забуваючи, що навчання – це робота для студентів, а не 

розвага. 

Метод пізнавальних ігор. Основною перевагою методики рольової гри є те, що вона 

приносить задоволення як студентам, так і вчителю. Таким чином, досягається триєдина 

мета навчального процесу: створюються стимули для вивчення дисципліни, проявляється 

мотивація для підготовки до занять; емоційне залучення до заняття допомагає студентам 

довго після закінчення занять тримати у пам'яті весь пройдений матеріал; рольова методика 

дає студентам навички активної практичної участі в житті суспільства. 

Використання різних форм навчання дає можливість простежити за роботою студента 

при вивченні певної теми, об`єктивно оцінити його навчальну діяльність. Сприяє виявленню 

глибини знань для створення проблемної ситуації. Посилене створення таких ситуацій 

показує усвідомлення студентами програмного матеріалу, відсутність прогалин. Проблемні 

ситуації дуже різноманітні за тематикою, змістом та складністю. Студенти досягнуть 

творчих результатів з історії тільки тоді, коли викладач буде усвідомлювати, що дитина 

постійно перебуває під тиском потоку інформації, яка впливає на її свідомість і почуття. 

Таким чином, мотиви – головні сили, що рухають дидактичний прогрес. Вони посідають 

перше місце серед факторів, що визначають його продуктивність [4]. Вивчення і правильне 

використання вже діючих мотивів, формування необхідних, що спрямовують розвиток 

особистості та її рух, ‒ серцевина педагогічної праці. 
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Наталія Ващенко 

(Петрівка) 

 

ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ТА ІГРОВИХ ПРИЙОМІВ  

ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ 

 

Для розвитку творчих здібностей у математиці потрібно вийти за межі самої 

математики і розвивати у людини загально культурні цінності, можливо інтерес до 

мистецтва. Математичний розвиток людини неможливий без підвищення рівня його 

загальної культури. Необхідно прямувати до гармонійного розвитку особистості. 

Односторонній розвиток можливостей людини не дає бажаних результатів в 

математичній діяльності, тому сучасним методом навчання і виховання, що сприяє 

оптимізації та активізації навчального процесу та дозволяє показати цікаві й захоплюючі 

грані математики, є дидактична гра. 

Ключові слова: навчальний процес, математичний розвиток, ігрові форми, дидактична 

гра, ігрові прийоми, пізнавальна активність студента. 

 

For development of creative abilities in mathematics it is necessary to go beyond the limits of 

mathematics itself and to develop in the person of general cultural values, perhaps interest to art. 

Mathematical development of a person is impossible without raising the level of his general culture. 

It is necessary to follow the harmonious development of personality. One-way development of 

human capabilities does not give the desired results in mathematical activity, therefore the didactic 

game is a modern method of teaching and upbringing, which helps to optimize and activate the 

educational process and allows you to show interesting and exciting faces of mathematics. 

Key words: educational process, mathematical development, game forms, didactic game, game 

receptions, cognitive activity of the student. 

 

Сучасні умови вимагають нових підходів до організації навчання і виховання, які б 

сприяли формуванню і розвитку студентів в тісному і постійному взаємозв'язку з природним 

та соціальним середовищем, здатності до соціально-значимої діяльності, швидкої адаптації 

під час зміни життєвих обставин. Досягненню мети навчання математики та реалізації 

особистісно-спрямованого навчання, яке на перший план висуває завдання створення 

сприятливих умов для виявлення і розвитку творчих здібностей навчаючих, задоволення їх 

потреб та інтересів, розвитку пізнавальної активності і творчої самостійності сприяє 

використання дидактичних ігор. Застосування дидактичних ігор на заняттях математики ‒ 

суттєвий резерв підвищення ефективності навчально-виховного процесу та взаємодії і 

взаєморозуміння між викладачем і студентом. Гра, якщо вона правильно організована, 

більше ніж яка-небудь інша діяльність дозволяє всебічно та з більшою повнотою розвивати 

самостійність і самодіяльність навчаючих. Звернення до дидактичної гри під час навчання 

математики оправдане загостренням суперечностей між зростаючими вимогами, які 

ставляться суспільством перед навчальними закладами, та наявним в її розпорядженні 

арсеналами для їх задоволення, а також результатами досліджень, що стосуються ролі гри в 

навчально-пізнавальній діяльності взагалі та вивчення математики зокрема. Тому проблема 

вивчення видів дидактичних ігор при викладанні математики має велике значення у 

навчально-виховному процесі, оскільки сприяє більш продуктивному засвоєнню навчального 

матеріалу. 

Ігри мають чимале значення у всіх народів світу. Це й засіб фізичного удосконалення 

людини, розвиток рухливості, моторності, краси руху, кмітливості, військових здібностей – 

влучності, винахідливості, спритності і рішучості, чинник національного єднання, зростання 

національної свідомості. 
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Гра є історичним явищем у людській діяльності. У глибоку давнину ігри виникли як 

стихійне наслідування дій дорослих. В іграх молоде покоління готувалося до праці, 

полювання, війни, виконання норм поведінки, тобто гра мала важливі соціальні функції. 

Гра – це не вікове явище або данина незрілим потребам. Це важлива форма 

життєдіяльності людини, з якою вона не розлучається впродовж життя, лише змінюються 

мотиви гри, форми, тривалість, ступінь залежності і вираження почуттів. У зв’язку з цим 

постає потреба педагогічного керівництва грою. Його сутність полягає не в контролі за 

поведінкою у грі, а в тому, щоб їх прилучити до “добрих” і розвивальних ігор, збагатити 

гарним змістом, позитивними почуттями, загальністю. 

Ігри бувають різні: сюжетні, копіювальні, рухливі, музичні, дидактичні, пізнавальні та 

інші. Сучасним методом навчання і виховання, що сприяє оптимізації та активізації 

навчального процесу та дозволяє показати цікаві й захоплюючі грані математики, є 

дидактична гра. 

Дидактична гра ‒ це вид діяльності, призначення якої полягає в імітації й моделюванні 

навчальних ситуацій через гру. Поєднання навчальної спрямованості ігрової форми дозволяє 

стимулювати невимушене оволодіння конкретним навчальним матеріалом. Дидактична гра 

має чітку структуру, що вирізняє її з-поміж іншої діяльності. Основні структурні компоненти 

дидактичної гри: ігровий задум, правила, ігрові дії, пізнавальний зміст або дидактичне 

завдання, обладнання, результат гри. На відміну від ігор взагалі дидактична гра має суттєву 

ознаку – наявність чітко визначеної мети навчання і відповідного їй педагогічного 

результату, що можуть бути обґрунтовані, подані наочно і характеризуються пізнавальною 

спрямованістю.  

Ігровий задум ‒ перший структурний компонент гри, закладений у дидактичнее 

завдання, що необхідно виконати під час навчання. Ігровий задум найчастіше виступає у 

вигляді питання або загадки, що ніби проектує хід гри. Це надає грі пізнавального характеру, 

висуває до її учасників певні вимоги щодо знань. 

Кожна дидактична гра має свої правила, що визначають порядок дій і поведінку 

студентів у процесі гри, сприяють створенню на занятті робочої атмосфери. Тому правила 

дидактичних ігор розробляються із урахуванням мети занять та індивідуальних можливостей 

студентів. Це створює умови для проявів самостійності, наполегливості, розумової 

активності, виникнення в них почуття задоволення, успіху. 

Крім того, правила гри виховують уміння керувати своєю поведінкою, узгоджувати та 

підпорядковувати її до вимог колективу. 

Суттєвими в дидактичній грі є дії, що регламентуються правилами гри, сприяють 

пізнавальній активності, надають їм змогу виявити свої здібності, застосовувати наявні 

знання, вміння і навички для досягнення цілей гри. Дуже часто ігровим діям передує 

розв'язання задачі. 

Викладач, керуючи грою, спрямовує її в належне дидактичне русло, за необхідності 

активізує її хід різноманітними прийомами, підтримує інтерес до гри, підбадьорює 

відстаючих і т. ін. 

Основою дидактичної гри є пізнавальний зміст, що полягає у засвоєнні тих знань і вмінь, 

які застосовуються під час розв'язування навчальної проблеми, поставленої грою. 

Обладнання дидактичної гри значною мірою включає в себе обладнання заняття. Це 

наявність технічних засобів навчання, кодопозитивів, діапозитивів, проекторів для 

демонстрування презентацій, а також різноманітні наочні засоби: таблиці, роздатковий 

дидактичний матеріал, тощо. 

Дидактична гра має певний результат ‒ фінал, що надає їй завершеності. Він виступає 

перш за все у формі розв'язання поставленного навчального завдання і приносить студентам 

моральне і розумове задоволення. Для викладача результат гри завжди є показником рівня 

досягнень студентів у засвоєнні та застосуванні знань. 
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Усі структурні елементи дидактичної гри пов'язані між собою і відсутність основних з 

них руйнує гру. Без ігрового задуму, дій та правил, дидактична гра стає або неможливою 

взагалі або втрачає свою специфічну форму, перетворюється на виконання вказівок, вправ, 

тощо. Тому, готуючись до заняття, що містить дидактичну гру, необхідно скласти сценарій, 

вказати, скільки часу відводиться на її проведення, врахувати рівень знань та настрій, 

реалізувати міжпредметні зв'язки. 

Поєднання цих елементів, а також їх взаємодія підвищують організованість гри, її 

ефективність, що призводить до бажаного результату. Цінність дидактичної гри полягає в 

тому, що граючи, значною мірою відбувається самостійне набуття нових знань, а також 

виховується почуття згуртованості, колективізму, тощо. Використовуючи дидактичну гру, 

викладач має зберегти інтерес навчаючих до неї. За згасання або за його відсутності в 

жодному разі не треба примусово нав'язувати гру, оскільки примусова гра втрачає своє 

дидактичне та розвивальне значення, у цьому випадку з ігрової діяльності випадає 

найцінніше ‒ емоційний компонент. Важливим є яскраве проведення гри. Крім того, 

викладач повинен і сам залучатися до гри, інакше його вплив і керівництво будуть виглядати 

не досить природно. Вміння залучатися до гри ‒ також один з показників майстерності. 

Проводячи дидактичні ігри, слід поєднувати цікавість і навчання таким чином, щоб вони 

не заважали, а навпаки, допомагали одне одному. Засоби й способи, що підвищують 

емоційне ставлення до гри, слід розглядати не як самоціль, а як шлях, що веде до виконання 

дидактичних завдань. 

Математичний бік змісту гри завжди повинен чітко висуватися на перший план. Лише за 

цієї умови гра буде виконувати свою роль у математичному розвитку і вихованні інтересу до 

математики. 

Визначення кількості гравців. Кожна гра потребує певної мінімальної або максимальної 

кількості учасників. Це слід враховувати під час організації гри. 

Доцільність використання дидактичних ігор на різних етапах заняття різна. Наприклад, 

під час засвоєння нових знань можливості дидактичних ігор значно поступаються більш 

традиційним формам навчання. Тому ігрові форми занять частіше застосовують під час 

перевірки результатів навчання, опрацювання навичок, формування вмінь. 

Визначення місця дидактичної гри у структурі заняття і поєднання елементів гри з 

навчанням значною мірою залежить від правильного розуміння викладачем функцій 

дидактичних ігор та їх класифікації. У першу чергу колективні ігри слід розподілити за 

дидактичним завданням заняття. Це ігри навчальні, контролюючі, узагальнюючі, що 

ефективно можна використовувати під час організації дидактичних ігор на заняттях, що 

сприяють вихованню інтуїції, розвитку евристичного мислення, фантазії, елементарних 

дослідницьких навичок, уміння оперувати образами, постійно захоплює гравця 

перспективою, швидкою зміною зображень, персонажів, прихованих стимулів. 

Найдоцільнішими для використання під час проведення дидактичних ігор на заняттях 

виявилися програми GRAN1, GRAN-2D, GRAN-3D. 

Проблема вивчення видів дидактичних ігор при викладанні математики має велике 

значення у навчально-виховному процесі, оскільки сприяє більш продуктивному засвоєнню 

навчального матеріалу. 

Предметом дослідження є методика використання дидактичних ігор під час вивчення 

студентів алгебри та геометрії. 

Мета дослідження полягає в теоретичному та експериментальному обґрунтуванні 

методики навчання алгебри та геометрії з використанням дидактичних ігор, розробці 

методичного забезпечення використання дидактичних ігор, виявленні доцільного місця і 

часу для їх проведення під час вивчення. 

Проблему вивчення дидактичних ігор вивчали Т.А. Губенко, О.П. Яновська, 

М.І. Менчинська, О.П. Кисіль та інші. 
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Правильно організовані і вдало здійснені дидактичні ігри виконують такі дидактичні 

задачі:  

‒ забезпечують реалізацію особистісно-орієнтованого навчання насамперед через 

можливість стимулювання в студентів різних за природою мотивів;  

‒ зменшують імовірність появи негативних побічних продуктів навчання (втоми, нудьги 

тощо), або значно відсувають момент їх появи, оскільки специфікою дидактичної гри є те, 

що забезпечуваний нею пізнавальний ефект хоча і є головним продуктом, але він не виступає 

в грі основною метою діяльності студентів; 

‒ розвивають у навчаючих дослідницькі навички, постійно захоплюючи гравця своєю 

перспективою, невпинною зміною ролей, персонажів, потайних стимулів;  

‒ дають гарну нагоду відволіктися від цілеспрямованого натиску навчально-пізнавальної 

діяльності, домінуючих впливів, заглибитися у змодельоване грою середовище;  

‒ розвивають їх розумові, психічні, вольові якості та функції;  

‒ змінюють позицію щодо сприйняття оточуючого світу та відшукання свого місця в 

ньому. 

Ігри, організовані викладачем у процесі навчально-пізнавальної діяльності студентів, 

сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу, розвивають творчі здібності, навички 

організації сумісної діяльності. Вони виховують волю і характер навчаючого, наполегливість 

і посидючість, витримку і винахідливість, вміння володіти собою за різних обставин. 

Особливістю дидактичних ігор є те, що вони й у відношенні до змісту, й у відношенні до 

методики та правил розробляються викладачем з дидактичною метою.  

Отже, дидактичні ігри входять безпосередньо до складу заняття і послуговують 

вивченню, закріпленню, повторенню, контролю чи систематизації навчального матеріалу. У 

цьому розумінні вони не є в повній мірі результатом вільної творчості, оскільки навчаючі не 

наповнюють гру змістом і не проявляють у цьому відношенні самодіяльність і здібності, але 

отримують умови гри від викладача в готовому вигляді. Саме з цієї причини деякі 

дослідники називають їх не іграми, а ігровими ситуаціями, тобто спеціальною формою 

інтелектуальних занять, які проводяться ігровим методом. 

Основні вимоги до системи дидактичних ігор: 

‒ система повинна сприяти розвиваючому навчанню; 

‒ ігри повинні бути узгоджені з матеріалом підручника; 

‒ система повинна забезпечувати зростання активності студентів на занятті; 

‒ система має бути зручною для викладача. 

Дидактична гра має відповідати певним вимогам: 

‒ у ній мають пропонуватися вправи, корисні для розумового розвитку; 

‒ обов’язкова наявність захоплюючої задачі, розв’язання якої вимагає розумових зусиль, 

подолання деяких труднощів; 

‒ дидактизм (навчання) у грі має сполучатися з цікавими моментами, витівкою, гумором. 

Надзвичайну важливу роль в ігровій ситуації відіграють правила. Це організаційний 

елемент, засіб керування грою. Правила визначають способи дій, їх послідовність, вимоги до 

поведінки учасників, регулюють взаємини між гравцями, сприяють вихованню 

наполегливості, чесності, кмітливості.  

Вимоги до проведення дидактичних ігор: 

‒ проводити ігри цілеспрямовано і систематично; 

‒ забезпечити умови для проведення гри; 

‒ ігровий матеріал повинен відповідати грі; 

‒ ігри повинні бути цікавими, сприяти розвитку математичних здібностей. 

Загальні правила для гравців можна сформулювати так:  

‒ потрібно уважно слухати й запамятовувати хід гри; 

‒ уважно слухати відповідь товариша, щоб у разі потреби виправити або доповнити 

його; 
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‒ дотримуватися своєї черги, не заважати товаришам, не робити зайвих рухів, бути 

дисциплінованим. 

‒ бути наполегливим: якщо щось не виходить, терпляче домагатися успіху, вміти 

вчитися на власних помилках; 

‒ чесно визнати свою помилку, якщо товариші довели, що ти неправий; 

‒ прикро, коли програєш, але не треба сердитися, треба бути стійким, не сумувати через 

невдачі; 

‒ якщо виграв, радіти, але не зазнаватися. Треба вчити інших того, що вмієш сам. 

Ці правила допоможуть навчаючим ставити розумні й обґрунтовані вимоги до поведінки 

один одного. Вони ніби узаконена норма, за допомогою якої встановлюються правила 

взаємин між гравцями. Кожен має можливість порівняти свою поведінку з поведінкою інших 

та з існуючими нормами, що відбиваються в правилах. 

За характером ігрових дій дидактичні ігри розподіляються на: 

‒ ігри-подорожі, 

‒ ігри-доручення, 

‒ ігри-бесіди, 

‒ ігри-змагання. 

Ігри-подорожі покликані підсилити враження, звернути увагу на те, що знаходиться 

поруч. Вони загострюють спостережливість, полегшують подолання труднощів. 

Ігри-доручення за змістом простіші, за тривалістю – коротші. В їх основі – дії з 

предметами, словесні доручення. 

Ігри-бесіди. Їх основа – спілкування. Головним є безпосередність переживань, 

зацікавленість, доброзичливість. Така гра виховує вміння слухати запитання та відповіді, 

зосереджувати увагу на змісті, доповнювати висловлене іншими гравцями, доводити власну 

думку. 

Ігри-змагання. Змагання підсилюють емоційний характер ігор. Гравці не тільки прагнуть 

добре виконати завдання, а й спонукають до цього своїх товаришів, допомагають їм. 

Дидактичні ігри можуть бути організовані суто у словесній формі (ігри-загадки, 

завдання), у сполученні слів та друкованої продукції (або ігрового реквізиту), у сполученні 

слів та практичних дій. У творчих сюжетно-рольових іграх можна водночас використовувати 

і слова, і натуральні об’єкти і практичні дії.  

Студентам дуже подобається брати участь в іграх, правила яких максимально наближені 

до умов тих ігор, за якими вони мають можливість спостерігати з екранів телевізорів. Такими 

іграми є “Перший мільйон”, “Поле чудес”, “Слабка ланка” та інші. 

Творчі здібності, як і інші здібності людини, вимагають постійного тренування. Завдання 

викладача – збудити здібності своїх підопічних, виховувати в них сміливість думки і 

впевненість у тому, що вони розв’яжуть кожну задачу, у тому числі і творчого характеру. 

Отже, потрібно не формальне, а творче, розумне засвоєння і застосування педагогічного 

досвіду.  
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(Львів)  

 

САМОДІЯЛЬНА ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ СТУДЕНТІВ ЯК ЧИННИК 

ЕСТЕТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

 

Розглядається проблема естетичної соціалізації студентів у художній творчій 

діяльності. Здійснено аналіз останніх наукових досліджень з проблеми творчої діяльності як 

складової професійної підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах. 

Обґрунтована необхідність розробки нових підходів естетичної підготовки фахівців.  

Ключові слова: естетична соціалізація, студент, виховний процес, майбутній фахівець, 

самодіяльність, творча діяльність. 

 

The problem of aesthetic socialization of students in creative activity is considered. The 

analysis of recent scientific research on the problem of creative activity as a component of 

professional training of future specialists in higher educational institutions is carried out. The 

necessity of developing new approaches of aesthetic training of specialists is substantiated. 

Key words: aesthetic socialization, student, educational process, future specialist, amateur 

action, creative activity. 

 

Вступ. У процесі розбудови Української правової держави на засадах гуманізму і 
демократії, активного процесу національно-культурного відродження актуалізується 
проблема людини як суб’єкта творчості. Відбувається зміна концептуально-світоглядного 
ставлення до людини, а саме – перехід від психології людини-виконавця до дійсно 
гуманістичного усвідомлення сутності людини як людини-творця.  

Метою статті є дослідження реального стану художньої творчої студентів діяльності у 
вищих навчальних закладах. Вивчення проблеми засвідчило, що вирішенню поставленого 
завдання перешкоджає низка суперечностей, зокрема, між індивідуальною природою творчої 

діяльності та масово-репродуктивним характером підготовки майбутніх фахівців в умовах 
вищого навчального закладу; між сучасними вимогами суспільства до формування та 
розвитку творчих, з нестандартним мисленням молодих людей і стандартними формами 
позанавчальної соціально-виховної роботи вищого навчального закладу; між усвідомленням 
значення сприятливого соціального середовища для розвитку студентської молоді та 
відсутністю оптимальних соціально-педагогічних умов його створення і функціонування. 
Подолання означених суперечностей потребує впровадження технологій соціально-виховної 
позанавчальної роботи, спрямованих на створення у вищому навчальному закладі 
комфортного соціального середовища для розвитку творчого потенціалу, обдарувань і 
талантів студентської молоді.  

Наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні положення щодо самодіяльної 
художньої творчості як одного з важливих факторів формування ціннісних орієнтацій 
молоді, необхідності удосконалення технології педагогічного, методичного та 
організаційного забезпечення художньої творчої діяльності студентів.  

Методи дослідження та виклад матеріалу. Для розв’язання проблеми 

використовувався пошуково-бібліографічний метод, вивчення бібліотечних каталогів, 
фондів, описів, бібліографічних видань; історико-педагогічний, порівняльний та 
статистичний аналіз фактів, явищ, у їх розвитку та взаємозв’язку. Дослідження технологій 
навчання і виховання передбачає осмислення прогресивних ідей минулого з погляду 
сьогодення. Проблеми естетичного виховання молоді розглядалися вченими у діалектичній 
єдності з художньою творчістю. Історичну еволюцію умов естетичного виховання, його 
сутність і зміст розкрито в філософській, педагогічній, психологічній літературі. 
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Філософський аспект художньої творчості досліджували Арістотель, М. Бердяєв, Г. Гегель, 
Л. Коган, А. Лосєв, А. Луначарський, Г. Плеханов, В. Скатерщиков, І. Франко. Педагогічні 
основи художньої творчої діяльності як складової підготовки майбутнього фахівця 
аналізували П. Блонський, І. Зязюн, П. Каптерєв, Я. Коменський, А. Макаренко, М. Пирогов, 
В. Сухомлинський, С. Шацький. Психологію творчого процесу розкрили у своїх працях 

Г. Балл, І. Бех, Л. Виготський, Г.Костюк, С. Рубінштейн, В. Семиченко. Теоретичне 
осмислення художньо-творчого досвіду ХІХ–ХХ століть знайшло відображення у працях 
Г. Ващенка, О. Кульчицького, В. Липинського, І. Огієнка, С. Русової, Лесі Українки, 
В. Яніва. В даних дослідженнях відображено теоретичне осмислення художньо-творчого 
досвіду українського народу, розквіт української духовної культури і самодіяльної творчості. 
Сучасні освітні вимоги до організації навчального процесу у вищих навчальних закладах 
сприяють розробленню нових підходів до професійної підготовки фахівців високої якості із 
сформованою морально-естетичною культурою, здатних швидко адаптуватися до суспільних 
змін, які б мали змогу самовдосконалюватися в подальшій професійній діяльності.  

У вітчизняній науковій, філософській, соціологічній, психологічній та педагогічній 
літературі під соціалізацією розуміють процес становлення особистості, навчання і засвоєння 
індивідом цінностей, норм, установок, зразків поведінки, властивих даному суспільству, 
соціальній спільності, групі. «Соціалізація (від латинського socialis – громадський) – процес 
залучення індивіда до системи суспільних відносин, формування його соціального досвіду, 

становлення і розвитку як цілісної особистості, – зазначено в українському педагогічному 
словнику. – Соціалізація передбачає взаємодію людини з соціальним оточенням, яке впливає 
на формування її певних соціальних якостей та рис, на активне засвоєння й відтворення нею 

системи суспільних зв’язків» 4, с. 314. 
В історії людства мистецтво завжди мало великий вплив на духовний стан суспільства. 

Пошук і творення краси, прихильність до неї, потреба естетичного переживання є 
вродженою в людині. «Інстинктивність естетичних прагнень, яка існує в людях, є 

психологічний факт, що не підлягає сумніву», – вважав К. Ушинський 10, с. 179. Естетичні 

прагнення реалізуються в наших будівлях, в убранні, в поезії, звичаях і навіть в науці – 
стихійно і «ненавмисно». Іншим важливим моментом у педагогічному трактуванні 
мистецтва є те, що краса, яку воно репрезентує, і добро тут завжди йдуть у парі. 
Спілкуючись з мистецтвом, людина нагромаджує свій естетичний досвід. І в цьому сенсі 
доцільно наголосити саме на естетичній соціалізації особистості, що має надзвичайно 
важливе значення для підготовки майбутнього фахівця у вищій школі. Йдеться про те, щоб 
формувати не лише носія знань, а й творчу особистість, здатну використовувати отримані 
знання для конкурентоспроможної діяльності у будь-якій сфері суспільного життя, тобто для 

інноваційного розвитку суспільства. У сучасних наукових дослідженнях формування творчої 
особистості пов’язується з проблемою гуманізації освіти. Гуманістична орієнтація 
суспільства має на меті втілення в практику освіти пріоритетів загальнолюдських цінностей, 
здобутків національної культури й світового культурно-педагогічного досвіду. 
Актуалізуються соціальна педагогіка і психологія, зокрема проблема естетичного виховання, 
творчої самореалізації особистості. 

Освіта, як один з найважливіших соціальних засобів відтворення людини у суспільстві, а 
через людину – культури і форм людської свідомості, ґрунтується на єдності емоційно-
почуттєвого та раціонального начал. Врівноваження цих складників є одним з важливіших 
вихідних положень філософії освіти, предмет якої осягається передусім уникненням 
конфліктних ситуацій, причиною яких є протилежності. Вибудована на раціоналізмі, система 
освіти, як правило, конфліктна, суперечлива, недосконала. Останнім часом розробляється 
принципово інший підхід до освіти, до освітніх технологій, які розв’язують проблему 
розвитку особистості у площині парадигми гуманізації освіти. «Гуманістична концепція, – 

писав академік І. Зязюн, – виключає безособистісний підхід до науки, до людини і 
намагається знайти істину на шляхах пошуку смислу людського буття, самоактуалізації 
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творчості, свободи вибору, цілісності, інтегративності мислення і переживань, управління 
людини власним розвитком. Успішним і ефективним розвиток молодої людини буде лише в 
тому разі, якщо освіта, навчання і учіння супроводжуватимуться позитивними емоціями і 

почуттями» 5, с. 11–12. 

Процес пізнання відбувається в діалектичному взаємозв’язку чуттєвого (відчуття, 
сприйняття, уявлення), раціонального (поняття, судження, умовивід), пізнання й практики. З 
цього постає висновок щодо самого змісту освіти, важливості двох інформаційних потоків, 
які цілеспрямовано розвивають чуттєве та раціональне пізнання. Визнання того, що 
розвинена чуттєвість спонукає дію інтелекту, а це має безпосереднє відношення до 
суспільної практики і повинно широко втілитися у систему освіти. У формуванні творчої 
особистості студента, саморозвитку його естетичних здібностей чимала роль належить 
позанавчальній діяльності, заняттям художньою творчістю. Процес естетичної соціалізації 
має включати весь величезний потенціал національної культури – багатющі засоби рідної 
мови, історію рідного народу, етнографічне, літературне, фольклорне краєзнавство, 

національну міфологія, фольклор, національну символіку, релігійні та виховні традиції, 
національні звичаї і обряди, народну творчість, і, звичайно, національне мистецтво. 
Дослідники підкреслюють, що «як окрема творча особистість, так і масова творчість молоді 
найуспішніше формуються на основі практичного оволодіння різноманітними видами, 
жанрами народного та професійного мистецтва» [9, с. 121–127]. 

Студентська самодіяльна творчість активізує процес пізнання прекрасного, усвідомлення 
власної причетності до культури свого народу, сприяє естетичній соціалізації, впливає на 
формування у студентів національної самосвідомості, історичного мислення, почуття 
патріотизму. Студентство належить до молоді, специфічної соціальної групи. Серед 
характерних ознак студентства дослідники виділяють спільність основного виду діяльності – 
навчання, короткочасність перебування у даному соціальному середовищі (студентському 
колективі), можливість подальшого удосконалення набутих знань, певну молодіжну 
субкультуру, потреби й інтереси. До основних видів діяльності студентів належать навчання, 

науково-дослідницька робота, художня самодіяльність, заняття фізичною культурою і 
спортом, участь у громадських та політичних організаціях, молодіжних клубах. 

Підкреслюючи роль духовного начала у саморозвитку естетичних здібностей молодої 
людини, М. Боришевський доводить, що духовність – складна й багатовимірна система, у 
якій виявляються свідомість і самосвідомість людини, віддзеркалюються її найважливіші 
потреби, інтереси, цілі, ставлення до навколишньої дійсності й до себе самої як соціального 

індивіда 1, с. 3. 
В естетичній соціалізації студентів важлива роль належить мистецтву. Загальновідомо, 

що мистецтво активізує розвиток таких елементів творчого мислення, як асоціативність, 
образність, уява, фантазія. Безпосередньо діючи на почуття, а через них на інтелект, 
мистецтво глибоко впливає на соціальну практику. Універсальну функцію виконує 
продуктивна (творча) уява, об’єднуючи чуттєве і логічне пізнання, активізуючи пошуки 
нестандартних рішень у будь-якій сфері практичної діяльності. Відомий педагог і філософ 
С. Гессен наголошував, що особистість твориться лише через працю. Одним з головних 
завдань освіти є саморозвиток естетичних здібностей, самореалізація особистості, 
самодіяльність як вияв усієї людської суб’єктивності. Тут першочергове значення мають 
культура, мистецтво, мораль, етика, естетика, художня самодіяльна творчість, адже 
відбувається прилучення вихованця «до творчого потоку, до культурних, наукових 
досягнень людства і одночасно формування високоморальної, вільної і відповідальної 

особистості» 3, с. 379. 

Професійна підготовка, естетичне виховання студентів розглядаються в сучасних 
психолого-педагогічних дослідженнях як сфери й організаційно-педагогічні форми освітньо-
виховної діяльності, спрямованої на оволодіння професією. Це, на думку академіка 
Н. Ничкало, – складний і багатогранний комплекс соціально-педагогічних і виробничих 
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проблем. В сучасних умовах інформаційно-технологічна революція вносить радикальні 
зміни в різні сфери життєдіяльності людей. Адже з’явилися принципово нові напрямки в 
галузі науки і техніки, стали реальністю комп’ютерна революція, нові технології 
виробництва, спілкування і споживання духовної продукції. В усіх цивілізованих країнах 
посилюється інтелектуалізація праці, прискорюється творення та впровадження нової 

техніки і технологій, відбувається їх швидке оновлення й зміна» 7, с. 44–45. Педагоги 
здавна замислювалися над пошуками раціональних методів організації системи освіти. 
Особливу увагу приділяли засобам впливу на розвиток і розквіт людських здібностей і 
таланту. Виховання естетичних почуттів – це один із засобів утвердження творчої 
особистості. Естетичні почуття, – писав М. Овсянников, – позбавлені безпосередньо 
споживацького характеру, грунтуються на відносній свободі людини, її вільної 

самодільяності, на грі духовних та фізичних сил людини 8, с. 21. 

Розглядаючи проблеми творчості, І. Франко привертав увагу до ролі суб’єктивного 
фактора у становленні творчого таланту. Щира, доброзичлива підтримка, професійна 
настанова, запалення факела творчої наснаги в душі початківців є тими чинниками, які 
скорочують час становлення творчих індивідуальностей. У педагогічній спадщині С. Русової 
знаходимо продовження ідей Гербарта щодо «розвитку естетичного інтересу, обік з етичним, 
науковим і релігійним», в душах молодих людей маємо випещувати естетизм заради 
«почуття краси, вимоги гармонії в житті і вчинках».  

Спілкуючись з мистецтвом, молода людина нагромаджує свій естетичний досвід, що має 
двоїстий характер: пасивний та активний. По-перше, вона сприймає мистецтво – поверхнево 
чи глибоко, залежно від власного естетичного розвитку – і завдяки цьому розвиває в собі 

його розуміння, нарощує досвід такої діяльності. Добра музика, наприклад, має іноді 
глибокий збудливий вплиів на емоції, веде до удосконалення смаків; вона може також 
унормовувати і урівноважувати почуття, облагороджувати душу. По-друге, коли студент 
бере безпосередню участь у мистецькій творчості, це зумовлює розвиток його власних 
творчих можливостей. Немає сумніву, що з-поміж цих двох аспектів естетичного життя 
участь у художній творчості має вирішальне значення для розвитку особистості. Пасивне 
сприймання краси веде лише до запозичення естетичних можливостей. Щоб розвиватися, 
душа повинна працювати, і чим важче, тим більше здобутків доможеться. Активна участь 
молодої людини у духовному процесі впливає на її душу глибше і швидше нагромаджує в 
ній активні сили, ніж під час «пасивного» сприймання мистецтва. У нашій виховній традиції 
могутнім засобом естетичного виховання завжди був хоровий спів, особливо в церквах і 
читальнях, драматичні аматорські гуртки, уроки малювання і співів у школі, писанкарство, 
піснею супроводилися польові роботи, толоки, вечорниці тощо. Все це передбачало активну 

участь людини у творчості. 
Увага сучасних зарубіжних педагогічних досліджень спрямована на виявлення 

доцільних форм і методів естетичного виховання, становлення людської особистості у її 
найрізноманітніших естетичних проявах, що має актуальність і для української педагогічної 
науки. Зокрема, професор з Великобританії Пітер Еббс вважає, що найбільш 
фундаментальною властивістю людської особистості є естетичне почуття. Оперуючи 
поняттям «естетичний розум», тобто властивістю збалансованої психіки, яка сформована у 
гармонійному навчальному процесі, британський естет визначає, що будь-яка художня 
діяльність ґрунтується на двох джерелах: біологічному і культурологічному. То ж якщо 
студент співає, танцює, малює, займається самодіяльною художньою творчістю, то він 
реалізує внутрішній чуттєвий імпульс через культурні форми, вже набуті людством, 
своєрідно трансформуючи їх. Кожен окремий вид мистецтв (музика, живопис, театр, 
хореографія, поезія) має власне естетичне поле, використання якого у добре збалансованому 
навчальному плані, програмі, педагогічній системі забезпечує гармонійне виховання творчої 

особистості. Культурологічна ж творчість є рухом від традиції до інновацій 6, с. 171–173. 
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Розвиток естетичних здібностей студентів – один із напрямів їхнього гармонійного 
розвитку. У вихованні української молоді, зазначав Г. Ващенко, гармонійність треба 
розуміти не як розвиток всіх властивостей людини до однакового рівня, а як певну цілість, 
при якій кожна здібність посідає в особі те чи інше місце у зв’язку з роллю її в нашому житті 
і діяльності: «Людину можна визнати за гармонійно розвинену лише при тій умові, коли 

якась властивість її посідає центральне місце в її психічному житті і відіграє роль стрижня, 

навколо якого органічно об’єднуються особисті властивості людини» 2, с. 183. 
Для студентської молоді важливо не лише засвоїти культурні здобутки попередніх 

поколінь, а й рухати культуру вперед, а це можливо лише при наявності творчих здібностей. 
Тут особлива роль належить фантазії і логічному мисленню. «Без фантазії неможлива творча 
робота в жодній галузі культури. Фантазія потрібна не лише для письменника й поета, а й 
для історика, соціолога, географа, математика. Людина без творчої фантазії може діяти лише 

за певним шаблоном і не здатна до винахідництва» 2, с. 185. 

Висновки. Отже, творча діяльність, само-діяльна художня творчість, громадська, 
волонтерська діяльність студентів спричиняє саморозвиток творчих здібностей і поряд з 
глибокою професійною підготовкою дає простір фахового розквіту, стимулює особистість до 
самовияву у громадському житті, сприяє її естетичній соціалізації, викликає потребу душі в 
активній діяльності на користь суспільства. Тому надзвичайно важливо не чекати закінчення 
вузу, а саме в студентські роки набувати професіоналізму. Потрібна щоденна і наполеглива 
праця над розвитком своїх здібностей, формуванням професійної позиції у процесі 
органічної взаємодії навчання та виховання. 

Важливо в сучасних умовах створювати умови для самореалізації молоді, уможливити її 

власний внесок у процес розвитку суспільства творчою працею. Не лише суспільство 
шляхом освіти і виховання соціалізує молодь, але й молодь, несучи нові ідеї та погляди, в 
свою чергу, змушує суспільство пристосовуватися до неї, змінюючи і розвиваючи його. 
Становлення естетичної соціалізації особистості передбачає соціокультурний процес 
взаємовпливу суспільства та людини. Перспективи подальшого дослідження набувають 
проблеми самодіяльності студентів, пов’язані з естетичною підготовкою майбутніх фахівців 
у вищій школі, їхньої здатності до творчості та конкурентоспроможності на ринку праці. 
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ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ ФАХІВЦІВ 

АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА 
 

Прогресивний розвиток економіки України у зв’язку з її особливим географічним 
положенням, перш за все, пов’язаний з сільським господарством. Його технологічна і 
екологічна відсталість може бути подолана, в першу чергу, за рахунок підготовки і 
перепідготовки фахівців, зайнятих у цій галузі. Це робить проблему екологічної освіти і 
виховання фахівців агропромислового виробництва особливо сучасною і актуальною, що 
вимагає комплексного підходу. 

Ключові слова: екологічне виховання, екологічна освіта, екологічна культура, фахівець. 
 
The progressive development of the Ukrainian economy due to its special geographical 

situation is primarily related to agriculture. It's technological and environmental backwardness can 
be over come, first of all, through the training and retraining of specialists employed in this branch. 
This makes the problem of environmental education and education of specialists in agro-industrial 
production especially modern and relevant, which requires a comprehensive approach. 

Keywords: ecologica lupbringing, ecological education, ecological culture, specialist. 
 

Природа – такий самий унікум, як картина Рафаеля. 
Знищити її легко, відновити неможливо. 

І.П.Бородін 

 
Екологічна проблема в Україні на сьогодні розгортається особливо гостро. Її головними 

чинниками є надмірна концентрація екологічно небезпечних виробництв, застаріле та 
неефективне природоохоронне обладнання на завершальних стадіях технологічної 
послідовності, ненадійність технічних систем і недостатня кваліфікація фахівців на 
підприємствах з підвищеним екологічним ризиком. Критичної межі досягло забруднення 
природного середовища – забруднення вод, атмосферного повітря, грунтів. Загострилась до 
меж вибухово небезпечної проблема утилізації твердих відходів гірничопромислового, 
хіміко-металургійного, машинобудівного, паливно-енергетичного, будівельного, целюлозо-
паперового та агропромислового комплексів. Серйозну загрозу екології становить сміття, яке 
нагромаджується на звалищах, 80% яких експлуатується без дотримання запобіжних заходів. 
Не відповідає технічним і екологічним умовам також технологічне обладнання на 
сміттєспалювальних заводах. 

Суспільство стурбоване обставинами, які змушують людство замислитися над 
необхідністю свідомого підходу до таких питань, як використання природних ресурсів, 
вплив розвинутого сільськогосподарського і промислового виробництва на стан природного 
середовища і здоров’я людей.  

Сучасні масштаби екологічних змін створюють реальну загрозу життю людей, тому 
навчально-виховна діяльність вищих навчальних закладів має бути спрямована на виховання 
екологічної культури студентів, щоб виростити покоління, яке охоронятиме довкілля. 

Екологічне виховання – це процес систематичного та цілеспрямованого впливу на 
духовний і фізичний розвиток особистості на всіх етапах її життя з метою формування 
сучасного світогляду, підготовки до виробничої, громадської та культурної діяльності, яка 
сприятиме гармонізації взаємовідносин із довкіллям на базі екологічної свідомості, 
екологічної культури, екологічної поведінки, екологічної відповідальності. 

Свідоме засвоєння й оволодіння екологічною культурою має розпочатися ще з 
дитинства, одночасно з засвоєнням положень загальної культури. Першооснови екологічного 
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мислення закладаються в сім’ї, яка покликана прищепити дітям систему екологічних 
цінностей, норм поведінки у природному середовищі. 

Школа покликана виховувати школярів у дусі любові до рідної природи, охорони 
навколишнього середовища. Початкова школа – початкова ланка формування екологічної 
культури, екологічного мислення, засвоєння екологічних знань. 

Шкільний етап екологічного виховання є базою для подальшого поглиблення 
екологічної освіти та виховання у ВУЗах. 

До основних напрямів виховання у вищій школі відносять виховання розумове, духовно-
моральне, працелюбне, економічне, естетичне, етичне, фізичне, екологічне, санітарно-
гігієнічне. 

Екологічне виховання має сформувати екологічну культуру людини, для якої характерні 
різнобічні, глибокі знання про навколишнє середовище (природне і соціальне); екологічний 
стиль мислення, що передбачає відповідальне ставлення до природи та свого здоров’я; 
наявність умінь і досвіду вирішення екологічних проблем (насамперед на місцевому рівні); 
безпосередня участь у природоохоронній роботі, а також здатність передбачати можливі 
негативні наслідки природо-перетворювальної діяльності людини. 

Студенти повинні усвідомити цілісність природи Землі, єдність її процесів, зв’язок 
людини з природою. Майбутні працівники агропромислового виробництва мають знати, що 
їхня фахова діяльність, поведінка щодо природи повинні узгоджуватися з її законами. Лише 
за таких умов у майбутніх фахівців сформується почуття відповідальності за долю 
природного оточення. 

Екологічне виховання – тривалий багатофакторний цілеспрямований процес формування 
екологічної свідомості й екологічної культури. 

Екологічну свідомість можна визначити як сукупність знань, уявлень людини про його 
взаємини, взаємозв’язки, взаємозалежності, взаємодії зі світом природи. На цій основі 
формується відповідне позитивне ставлення до природи, а також усвідомлення людиною 
себе як її частини. 

Формування екологічної свідомості – тривалий і поступовий процес, що припускає добре 
організовану систему поетапно проведених заходів для засвоєння екологічних знань і 
виховання екологічно правильної поведінки. 

Провідними елементами формування екологічної свідомості є: 
‒ знання (засвоєння основних наукових понять про природу, екологічних проблем); 
‒ усвідомлення (виховання свідомого ставлення до довкілля); 
‒ ставлення (розуміння природи як унікальної цінності і джерела матеріальних і 

духовних сил людини); 
‒ навички (здатність практичного засвоєння довкілля і його охорони); 
‒ діяльність (участь у вирішенні екологічних проблем). 
Ефективна реалізація в навчально-виховному процесі функцій екологічної свідомості 

веде до формування в людини екологічної культури, яка включає екологічні знання. 
Зацікавленість у природоохоронній діяльності, компетентне її здійснення, багатство 
морально-естетичних почуттів, емоцій, переживань. 

Результатом екологічного виховання людини є формування мотивів, потреб, звичок 
цілеспрямованої екологічної поведінки та природоохоронної діяльності, здорового способу 
життя. 

Екологічне виховання студентської молоді передбачає: 
‒ формування основ глобального мислення та екологічної культури; 
‒ оволодіння майбутніми фахівцями знаннями та практичними вміннями раціонального 

природокористування; 
‒ виховання почуття відповідальності за природу, як національне багатство; 
‒ виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності. 
Головне завдання екологічного виховання фахівців агропромислового виробництва 

спрямоване на формування системи знань, умінь і навичок, які забезпечують 
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відповідальність за стан навколишнього середовища, готовність поліпшувати шляхи 
прийняття необхідних екологічно грамотних рішень на основі нового стилю мислення й 
життя у гармонії з природою. 

Специфіка екологічного виховання полягає у формуванні молодої людини з новим, 
високим рівнем екологічної освіти та культури. Екологічна освіта та енергетична безпека 
спрямовані на формування у фахівців всіх напрямів підготовки нового ставлення до природи 
та її ресурсів, сприяння усвідомленню необхідності переходу до ефективних моделей 
виробництва і споживання, нової системи цінностей, що відповідає принципам 
збалансованого розвитку. 

Завданнями екологічного виховання є постійне інформування студентів про проблеми 
природного походження та їх вплив на рівень здоров’я населення країни і світу; 
інструктування їх з приводу поведінки у зонах різнорідних природних катастроф; залучення 
до поширення знань серед населення про бережливе ставлення до навколишнього світу; 
спонукання до примноження природних багатств;поновлення знань з екології шляхом 
ознайомлення з науковими та науково-популярними джерелами відомих вітчизняних учених. 

Зазначені завдання реалізуються під час лекційних і практичних занять та екологічних 
конкурсів; заходів, присвяченихпам яті жертв трагедії на Чорнобильській АЕС; громадських 
акцій з озеленення населених пунктів. Практичні вміння раціонального 
природокористування студенти здобувають під час навчальних практик. 

Для підвищення екологічної культури студентської молоді й ефективності екологічного 
виховання потрібно здійснити ряд заходів: 

‒ збільшення ваги екологічних питань як у рамках певних предметів, так і за допомогою 
налагодження внутрішніх та міжпредметних зв’язків; 

‒ створення в закладах освіти відповідної навчально-матеріальної бази: куточків охорони 
природи, живих куточків та ін.; 

‒ удосконалення форм і методів екологічного виховання, активне залучення вихованців 
до природоохоронної роботи; 

‒ формування мотивів відповідального ставлення до природи, прагнення глибше пізнати 
її, приумножувати її багатства. 

Шлях до високої екологічної культури лежить також через ефективну екологічну освіту. 
Екологічна освіта, з одного боку, повинна бути самостійним елементом загальної 

системи освіти, а з іншого боку - виконує інтегративну роль у всій системі освіти. Ця мета 
досягається поетапно, шляхом вирішення освітніх і виховних завдань та вдосконалення 
практичної діяльності. 

В основу екологічної освіти покладені принципи гуманізму, науковості, неперервності, 
наскрізності та систематичності. Екологічна освіта спрямовується на поєднання 
раціонального й емоційного у взаємовідносинах людини з природою на базі принципів добра 
й краси, розуму і свідомості, патріотизму й універсалізму. Наукових знань і дотримання 
екологічного права. 

Практична реалізація завдань і мети екологічної освіти у вищих навчальних закладах 
грунтується на засадах взаємоз’язку теоретичних знань із практичною діяльністю студентів у 
цій сфері; включенні екологічних аспектів у структуру предметних, спеціальних 
узагальнюючих тем; поєднанні аудиторних занять із безпосереднім спілкуванням з 
природою; використанні проблемних методів навчання; поєднанні аудиторної і 
позааудиторної природоохоронної роботи. 

Таким чином, виховання людини, формування особистості є невід’ємною складовою 
ідеології та культури суспільства. Розбудова української держави неможлива без виховання 
справжнього патріота рідної землі. 

Екологічне виховання молоді передбачає формування екологічної культури особистості, 
усвідомлення себе частиною природи, відчуття відповідальності за неї як за національне 
багатство, основу життя на землі, залучення вихованців до активної екологічної діяльності, 
нетерпиме ставлення до тих, хто завдає шкоди природі. 
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Екологічна освіта і виховання фахівців агропромислового виробництва відіграють 
важливу роль у становленні спеціалістів. Виховна робота у вищих навчальних закладах 
складається з багатьох напрямів. Одним із них є екологічне виховання молоді. Питання 
екологічної освіти та виховання – одне з найважливіших питань на сучасному етапі ліквідації 
екологічної кризи, від вирішення якого залежить, значною мірою, оздоровлення соціально-
економічного стану держави, відтворення природно-ресурсного потенціалу України. 

Підготовка студентів із високим рівнем екологічних знань, екологічної свідомості і 
культури на основі нових критеріїв оцінки взаємовідносин людського суспільства й природи, 
повинна стати одним із головних важелів у вирішенні надзвичайно гострих екологічних і 
соціально – економічних проблем сучасної України.  
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

ЯК СКЛАДОВА ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ОСВІТИ 
 
У статті висвітлюються питання теоретичного обґрунтування особливості 

формування ключових компетентностей учнів при вивченні природничо-наукових дисциплін. 
Продемонстровано на прикладах використання інформаційно-комунікативних технологій 
та соціальних форм роботи для формування ключових компетентностей на уроках 
природничо-наукових предметів. Показано можливості оновлення змісту освіти на засадах 
компетентнісного підходу. 

Ключові слова: компетентність, соціальна, інформаційна, природничо-науковий, 
освіта, ключова компетентність, компетентнісний підхід. 

 
The article highlights the issue of theoretical justification features of formation of key 

competencies of students in the study of natural sciences. Demonstrated by the use of information 
and communication technologies and social forms of work for the formation of key competencies in 
lessons of natural science subjects. The possibilities of updating the content of education based on 
competence approach. 

Keywords: competence, social, informational, natural sciences, education, key competence, 
competence approach. 
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Актуальність дослідження визначається потребами сучасного українського освітнього 

процесу й основними програмними документами загальноосвітньої школи, які зумовлюють 

роботу над подальшим удосконаленням системи вивчення природничо-наукової освіти, 

пошук шляхів формування й розвитку ключових компетентностей. 

Пріоритети вітчизняної освітньої політики сьогодні спрямовують діяльність педагогів на 

реалізацію компетентнісно орієнтованої освіти, яка «у кінцевому підсумку повинна не 

просто дати людині суму знань, умінь і навичок, а сформувати її компетентності, як 

самоздатність до оптимальних дій» [4]. Компетентісний підхід в освіті об’єктивно відповідає 

і соціальним очікуванням, і інтересам учасників освітнього процесу. Разом з тим цей підхід 

вступає в протиріччя з освітніми стереотипами, що склалися в освіті, існуючими критеріями 

оцінки навчальної діяльності дітей, педагогічної діяльності педагогів, роботи шкільної 

адміністрації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 

проблеми... 

Питання щодо вдосконалення системи освіти шляхом упровадження компетентнісного 

підходу активно розглядається у педагогічній науці: Дж. Равена, A.Л. Андреєва, 

І. О. Зимньої, А. В. Хуторського, Г. Селевка, О. І. Пометун, Р. Пастушенка, О. Овчарук та 

інших вітчизняних і закордонних дидактів стали першосновою в розв'язання окресленої 

проблеми. Осмислення методологічних засад компетентнісного підходу, досвід його 

впровадження в освіті представлено  в дослідженнях Н. Бібік, Л. Ващенка, І. Єрмакова, 

І. Зимньої, О. Локшиної, Л. Паращенко, О. Савченко, С. Трубачевої та ін. 

Мета і завдання дослідження. Розглянути і теоретично обґрунтувати особливості 

формування ключових компетентностей учнів при вивченні природничо-наукових 

дисциплін. Продемонструвати на прикладах використання інформаційно-комунікативних 

технологій та соціальних форм роботи для формування ключових компетентностей на 

уроках природничо-наукових предметів. 

Показати можливості оновлення змісту освіти на засадах компетентнісного підходу. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  У Державному стандарті базової і повної 

загальної середньої освіти (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 

23 листопада 2011 р. № 1392) дається тлумачення понять "компетентність", "ключова 

компетентність", "компетентнісний підхід"[1]: 

‒ компетентність ‒ набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається 

із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на 

практиці; 

‒ ключова компетентність ‒ спеціально структурований комплекс характеристик 

(якостей) особистості, що дає можливість їй ефективно діяти у різних сферах 

життєдіяльності і належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів; 

‒ компетентнісний підхід ‒ спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення 

результатів, якими є ієрархічно підпорядковані ключова, загальнопредметна і предметна 

(галузева) компетентності; 

Компетентнісний підхід означає поступову переорієнтацію домінуючої освітньої 

парадигми з переважною трансляцією знань, формуванням навичок на створення умов 

життєдіяльності для оволодіння комплексом компетенцій, що означають потенціал, здатність 

випускника до виживання й стійкої в умовах сучасного соціально-політичного, ринково-

економічного, інформаційно- і комунікаційно-насиченого простору [2]. 

Компетентнісний підхід у вищій освіті, як стверджують І. Зимняя, А. Маркова, Л. Мітіна, 

К. Скала, Г. Халаж, В. Хутмахер, А. Хуторський та ін., ‒ це методологічний та організаційно- 

педагогічний орієнтир, що акцентує увагу на меті і результатах професійного навчання і 

виховання. 

Як доводять у своїй колективній монографії Н.Бібік, Л. Ващенко, О. Локшина, 

О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, О. Савченко, С. Трубачева, немає сумніву в тому, що 
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компетентнісний підхід ‒ не лише один з тих чинників, що сприяють модернізації змісту 

освіти [2]. На їхню думку, він передусім доповнює ту низку освітніх інновацій і класичних 

підходів, що допомагають освітянам гармонійно поєднувати позитивний досвід для 

реалізації сучасних освітніх цілей. Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і 

предметних компетентностей. 

Українські вчені-педагоги визначили три основні галузі компетентностей, що можуть 

відповідати перелікам ключових компетентностей: 

1. Соціальні (пов'язані з оточенням, життям суспільства, соціальною діяльністю 

особистості): здатність до співробітництва, вміння розв'язувати проблеми в різних життєвих 

ситуаціях, навички взаєморозуміння, комунікативні навички, мобільність, вміння визначати 

ролі в суспільстві тощо. 

2. Мотиваційні (пов'язані з внутрішньою мотивацією, інтересами, індивідуальним 

вибором особистості): здатність до навчання, винахідливість, уміння досягати успіху в житті, 

інтереси та внутрішня мотивація, особисті практичні здібності, вміння робити власний вибір. 

3. Функціональні компетентності (пов'язані зі сферою знань, умінням оперувати 

науковими знаннями та фактичним матеріалом): лінгвістична компетентність, технічна та 

наукова компетентність, уміння оперувати знаннями в житті та навчанні, вміння 

використовувати ІКТ тощо. [5] 

Як вважає О.Савченко: «Компетентісна освіта орієнтована на одержання особистісно 

конкретних навчальних результатів – знань, умінь, навичок, ставлень, досвіду, рівень 

засвоєння яких дозволяє їй діяти адекватно» [6]. 

Діяти адекватно та ефективно, тут і тепер, можна, тільки здобувши три основні групи 

компетентностей:  

 Компетентності, які стосуються до самого себе;  

 Компетентності, які стосуються взаємодії з іншими людьми;  

 Компетентності, які стосуються діяльності у всіх її типах і формах.  

Загальнопедагогічні проблеми формування компетентностей школярів розглядають 

Н. Бібік, С. Бондар, М. Гончарова-Горянська, Л. Гузєєв, І. Гушлевська, О. Дахін, І. Єрмаков, 

О. Локшина, А. Маркова, О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, О. Савченко, Дж. Рамен, 

С. Трубачова, П. Хоменко, А. Хуторськой, С. Шишов. Отже, презентованість і в директивних 

і концептуальних документах, і в наукових розвідках вітчизняних і зарубіжних педагогів 

свідчить про те, що компетентнісний підхід до навчання став освітянською реалією [8].  

Радою Європи запропоновано формувати в учнів середньої школи сім груп ключових 

компетентностей.  

У новому Державному стандарті введено та розкрито значення таких понять як: 

 інформаційно-комунікаційна компетентність ‒ здатність учня використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистісних і 

суспільно значущих завдань; 

 соціальна компетентність ‒ здатність особистості продуктивно співпрацювати з 

партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі. 

Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, зміст якої є 

інтегративним, відбувається у результаті застосування під час вивчення всіх предметів 

навчального плану діяльнісного підходу. Навчальними програмами обов’язково 

передбачається внесок кожного навчального предмета у формування зазначеної 

компетентності. Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, 

компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в 

результативних складових змісту базової і повної загальної середньої освіти [7]. 

Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування 

здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та 

природного середовища. 

http://shag.com.ua/referat-ciklu-naukovih-prace-k-e-n-mandzika-valeriya-mikolajov.html
http://shag.com.ua/zaspivajmo-pro-ruyinu-pro-karpatseku-ukrayinu-doslidniceko-pos.html
http://shag.com.ua/pres--byuletene.html
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Суспільство і час ставлять перед школою нові завдання, вирішення яких вимагає нових 

підходів до навчання. Змінюються програми, з'являються нові підручники, технології, моделі 

навчання, що вимагають від учителя оволодіння та застосування в своїй практиці інновацій. 

Що ж дає інформатизація в сфері освіти, зокрема вчителю? 

По-перше, істотно змінює на краще зміст і форми навчального процесу; 

по-друге, дає можливість вирішувати завдання інтенсифікації та індивідуалізації 

навчання, формування пізнавальних здібностей учнів, поліпшення організації навчального 

процесу… Комп'ютерні технології навчання ‒ це процеси підготовки і передачі інформації 

учневі, засобом здійснення яких є комп'ютер. 

Комп'ютерна технологія може здійснюватися в кількох варіантах, один з яких 

використовують вчителі природничо-наукового циклу предметів на своїх уроках. Це 

використання комп'ютера при вивченні окремих тем, розділів, вирішення дидактичних 

завдань. 

Використовуючи ІКТ, розв'язуються наступні задачі: 

 забезпечення оперативного оволодіння викладачем досягнення сучасної педагогічної 
науки інноваційної практики вітчизняного та зарубіжного досвіду; 

 розвиток творчої ініціативи учителя. 
Розвиток інтелектуальних здібностей учнів проходить шляхом: 

 створення оптимального емоційного фону на уроці; 

 використання проблемних форм навчання; 

 нестандартних форм навчального процесу, які активізують мислення учнів, 

мотивують їх на творчість. 

Метод використання ІКТ на уроках природничо-наукового навчаня допомагає учителю 

не тільки активізувати пізнавальну діяльність, але й у короткий проміжок часу засвоїти, 

опрацювати та використати у практичній діяльності величезні масиви інформації. Процес 

навчання організований так, що учень із зацікавленістю та захопленням працює на уроці, і 

бачить плоди своєї праці та може їх оцінити. 

Учитель уміло об'єднує традиційні методи навчання із сучасними інформаційними 

технологіями, в тому числі комп'ютерними. Використання комп'ютера на уроці дозволяє 

зробити процес навчання мобільним, суворо диференційованим та індивідуальним. Цьому 

методу навчання учитель надає перевагу, він допомагає краще оцінити здібності та знання 

учнів, зрозуміти його, змушує учня шукати нові, нетрадиційні форми та методи навчання. 

Використання інтерактивних і традиційних форм та методів навчання з використанням 

ІКТ дає можливість учителю створити особистість, яка уміло адаптується до нових умов 

життя, може аналізувати ситуацію та адекватно змінювати свою діяльність, оцінювати 

проблеми, які виникають, та приймати правильні рішення. 

Таким чином, використання сучасних ІКТ на уроках природничо-наукового навчання 

дозволяє значно підвищити ефективність подання інформації за рахунок забезпечення її 

корисності, доступності, своєчасності й оперативності, адаптації темпу подання навчальної 

інформації до швидкості її засвоєння, врахування індивідуальних особливостей учнів, 

ефективного поєднання індивідуальної та колективної форм навчання, методів і засобів, 

організації навчального процесу. Це сприяє формуванню ключових компетентностей 

сучасного учня. 

Використання комп'ютерної техніки справді робить урок цікавим і по-справжньому 

сучасним, контроль і підбиття підсумків проходять об'єктивно і своєчасно. 

Головною метою учителя, який використовує інформаційно-комунікаційні технології на 

уроці, має бути ‒ створення сприятливих умов для активного розвитку пізнавальної 

діяльності, успіх якої значною мірою залежить від різноманітності пізнавального простору. 

З метою соціального становлення особистості, її життєвої компетентності вчителям 

необхідно використовувати різноманітні форми і методи кооперативної діяльності. Групову 

роботу організовувати у парах, парах змінного складу, малих групах. Під час її виконання 
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учні навчають один одного і, навчаючи, вчатся. При цьому використовуються інтерактивні 

технології: “Мікрофон”, “Карусель”, “Мозковий штурм”, дискусії, дебати, “Коло ідей”, 

“Акваріум” та ін. Результатом роботи стають створені учнями проекти, презентації, 

публікації, що сприяло формуванню навичок розв’язування  практичних проблем. 

Однією із найбільш продуктивних технологій для формування компетентностей є 

проектна технологія, освітньо-виховний потенціал якої полягає у створенні інноваційно-

розвивального середовища в школі, на основі: 

 діяльнісного підходу, спрямованого на формування комплексу різноманітних умінь та 
навичок, необхідних для успішної самореалізації; 

 створення мотиваційної ситуації та підтримання її у процесі роботи; 
 набуття учнями знань, умінь і навичок як самостійного, так і колективного пошуку, 

постійної актуалізації їх застосування; 

 формування нового досвіду та розвитку необхідних психологічних якостей; 

 орієнтації на особистісний та колективний успіхи; 
 розвитку самостійності, відповідальності, уміння планувати, приймати рішення, 

оцінювати результати; 

 набуття досвіду вирішення реальних проблем у майбутньому самостійному житті 
тощо. 

Протягом експерименту були розроблені і реалізовані навчальні  проекти 

різноманітного змісту і призначення : 

- «Народні свята», Собіщанська В.І., вчитель хімії та біології СЗШ №2 м.Покров; 

- «Зелена весна Дніпропетровщини», Федотова Л.А., вчитель хімії та екології еколого-

економічної школи №67 м. Дніпро; 

- «Історія розвитку інформатики для допитливих», вчитель інформатики Безрук Тетяна 

СЗШ №31 м. Дніпро; 

У рамках експерименту з метою набуття професіонального досвіду вчителі природничо-

наукового циклу предметів беруть участь у роботі обласних семінарів і круглих столів 

обласного інституту:  

- «Проведення експериментальної роботи: результати та перспективи роботи»,  

- «Впровадження проектної методики в навчально-виховний процес»,  

- «Організація науково-експериментальної діяльності в закладах освіти», 

- «Компетентнісний підхід у навчанні та вихованні учнів. Формування комунікативної і 

соціальної компетентностей». 

Експеримент ужиткового характеру сприяв створенню життєвих ситуацій, для реалізації 

яких учні мобілізували свої знання, вміння, досвід. Такий експеримент формував навички 

екологічно грамотної поведінки в побуті та довкіллі. З метою розвитку експериментальних 

умінь, формування наукового світогляду учня, його життєвої та соціальної компетентностей 

вчителі приділяли увагу пошуково дослідним методам навчання, надаючи перевагу таким 

формам організації навчального процесу, які створювали умови, близькі до умов наукової 

роботи. Учні під керівництвом учителів географії і біології, хімії, фізики створили проекти: 

«Водойми рідного краю», «Червона книга України», «Парад квітів біля школи». Розпочато 

роботу над довготривалим практико-орієнтованим проектом зі створення електронного 

навчального посібника «Географія Дніпропетровської області» із залученням учнів 9-х 

класів. Учні 10-11 кл. працювали над науково-дослідницьким проектом «Забруднення 

навколишнього середовища міста Вільногірська». Залучали учнів до участі в обласному 

конкурсі «Квітуча Дніпровщина». Формування еколого-компетентної особистості на засадах 

випереджаючої освіти для сталого розвитку. ‒ Підгородецька О.В., вчитель біології та хімії 

Аульської СЗШ Криничанського району. Вчитель хімії та біології Масалова В.О разом з 

учнями розробила і провела тематичну екскурсію «Організація дослідницької роботи учнів 

на екологічній стежці. 
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Вчителі природничо-математичного профілю області, формуючи під час занять 

комунікативну і соціальну компетентності, надавали перевагу співробітництву, пошуку 

шляхів розв’язання проблеми, встановленню причинно-наслідкових зв’язків, коментуванню 

учнями розв’язаних ними задач і креслень, формуванню адекватної оцінки і самооцінки, 

особистої точки зору, адаптації в предметному середовищі, організації парної та групової 

роботи, випуску тематичних газет під час проведення тижня. Залучали учнів до участі в 

Міжнародному конкурсі шкільних проектів з енергоефективності, в обласному конкурсі 

«Космос. Людина. Духовність», «Діти за чисту енергію». Були створені проекти з Еколого-

еволюційний підхід до інтеграції знань про живу природу (Ляшенко А.Х., директор 

Дніпровської багатопрофільної ЗСПШ Верхньодніпровського району).  

Висновки. Отже, зважаючи на сказане, робимо висновок, що формування соціальних та 

інформаційних компетентностей як складової природничо-наукової освіти 

продемонстровано на прикладах використання інформаційно-комунікативних технологій та 

соціальних форм роботи, які показують можливість оновлення змісту освіти на засадах 

компетентнісного підходу.  

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо:  пошук нових педагогічних 

ідей, технологій, методів та підходів, до поширення і запровадження передового 

педагогічного досвіду, що буде сприяти формуванню ключових компетентностей сучасного 

учня, активізації їх творчого потенціалу. 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА  

1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [Електронний ресурс]. 

‒ Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011. 

2. Зламанюк Л.М. Особливості професійної діяльності сучасного вчителя хімії // Біологія 

і хімія в школі. – 2011. ‒ № 3. – С.18 – 20. 

3. Зламанюк Л.М. Інтерактивні техніки як засіб розвитку самостійного творчого 

мислення учнів // Біологія і хімія в сучасній школі. ‒ 2012. ‒ №5. – С.14-16. 

4. Зламанюк Л.М. Мотивація до навчання як умова розвитку творчого мислення учнів 

різних вікових груп // Біологія і хімія в сучасній школі. ‒ 2013. ‒ №4. – С.16-18. 

5. Зламанюк Л.М., Зламанюк Є.М. Інформаційно-комунікативні технології в освіті // 

Матеріали ІІ веукраїнської наукової конференцї. 22 жовтня 2016 р., м. Дніпро. Ч. І. / Наук. 

ред. О.Ю. Висоцький. ‒ Дніпро: Роял Принт, 2016. – 292 с. 

6. Лебедєв О. Е. Компетентностный подход в образовании / О. Е. Лебедєв // Школьные 

технологии. ‒ 2004. ‒ № 5. ‒ С. 3.-12. 

7. Локшина О. І. Європейська довідкова система як інструмент упровадження 

компетентнісного підходу в освіту країн – членів Європейського Союзу / О. І. Локшина // 

Педагогіка і психологія. – 2007. – № 1. – С. 131–142. 

8. Олійник І. М. Особливості впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в 

післядипломній освіті / І. М. Олійник // Компетентно орієнтована освіта: досвід, проблеми, 

переспективи: міжнародна наук.-практ. конф., 5-6 листоп. Т. 2. – Донецьк, 2008. ‒ С. 162-167. 

9. Олійник І. М. Формування навчально-пізнавальної компетентності молодших 

школярів: Спецкурс для вчителів початкових класів. Посібник для установ післядипломної 

педагогічної освіти / І. М. Олійник. ‒ Рівне: РОІППО, 2009. ‒ 68 с. 

10. Савченко О.Я. Компетентнісний підхід у сучасній вищій школі // Педагогічна наука: 
історія, теорія, практика, тенденції розвитку. ‒ 2010. ‒ №3. – С. 124-126. 

11. Химинець В. Компетентнісний підхід до професійного розвитку вчителя [текст] / 
В. Химинець // Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakinppo.org.ua/2010-01-18-13-44-15/233-2010-08-25-07-10-49 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011
http://intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science/
http://intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science/
http://zakinppo.org.ua/2010-01-18-13-44-15/233-2010-08-25-07-10-49


Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку 
 

 

97 

 

Катерина Калініна 

(Маріуполь) 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ  

У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ 

 

Розглянуто актуальне питання щодо використання сучасних комп’ютерних інтернет-

технологій у навчальній діяльності студентів коледжу. 

Ключові слова: блог, інтернет-технології, інтернет-ресурси, онлайн-сервіси, соціальні 

сервіси.  

 

A pressing question is considered in relation to the use of modern computer internet-

technologies in educational activity of collegians. 

Keywords: blog, internet-technologies, інтернет-ресурси, onlineservices, social services. 

 

Об’єктивними умовами самореалiзацiї особистості в професiйнiй дiяльностi у 

ХХI столітті є доступність необхідного освiтньо-iнформацiйного поля, озброєння 

кваліфікованих робітників не стiльки готовими знаннями, скільки способами здобуття, 

осмислення та використання цих знань у професійній діяльності. Сучасна цивiлiзацiя з її 

гуманiзацiєю i демократизацією суспільних відносин, швидкою зміною техніки i технологій, 

iнтелектуалiзацiєю виробничих процесів передбачає необхiднiсть широкого використання 

ІКТ у процесі навчання [1, c. 16].  

Розвиток засобів телекомунікацій та інтернет-технологій за останні десятиліття привів 

до широкого використання віддалених мережевих ресурсів. Багато провідних IT-компаній, 

серед яких Google, Microsoft, Amazon, мають власні «хмарні» сервіси, більшість із яких є 

безкоштовними.  

Ми погоджуємося з думкою авторів монографії «Інформаційно-комунікаційні технології 

у професійно-технічній освіті» стосовно того, що стрімкий розвиток ІКТ сприяв активізації 

комунікативних аспектів навчальної діяльності студентів. Нині в мережі наявна низка 

технологій, за допомогою яких здійснюється інтерактивне спілкування між учасниками 

навчального процесу, обговорюються різноманітні проблеми, створюються інтелектуальні та 

творчі цінності, здійснюється обмін досвідом та інформацією [2, с. 304].  

Сьогодні нові інформаційні технології - невід'ємна частина нашого життя. Маючи в 

своєму розпорядженні комп'ютер, можна інтенсифікувати процес навчання. Особливого 

значення набуває нині використання мережевих соціальних сервісів як програмного засобу з 

метою спілкування та взаємодії учасників за допомогою набору стандартних послуг, серед 

яких В. Осадчий виокремлює такі [3]:  

1. Засоби для збереження закладок (Delicious, Bibsonomy, Zeto, Symbaloo, Бобр Добр та 

ін.) – онлайн-засоби для збереження посилань на веб-сторінки, які регулярно відвідуються.  

Такий засіб надається і звичайним браузером, за допомогою якого переглядає Інтернет-

ресурси користувач, проте нові соціальні засоби зберігання закладок мають принципові 

відмінності, а саме:  

 посилання можна додавати з будь-якого комп’ютера, підключеного до мережі 

Інтернет;  

 посилання доступні з будь-якого комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет.  

Кожна закладка повинна бути позначена одним або кількома тегами (мітками). 

Користувачеві пропонується присвоїти один або кілька тегів до кожної закладки, які будуть 

описувати її зміст. Якщо закладка, яку Ви збираєтеся додати, вже знаходиться в чиїйсь 

колекції, то вам відразу буде запропоновано прийняти популярні теги.  

2. Соціальні мережеві сервіси для зберігання мультимедійних ресурсів (YouTube, iTunes, 

Scribd, Flicker, SlideShare, Picasa та ін.) – засоби мережі Інтернет, які дозволяють 
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безкоштовно зберігати, класифікувати, обмінюватися цифровими фотографіями, аудіо- і 

відеозаписами, текстовими файлами, презентаціями, а також організовувати обговорення 

ресурсів.  

Як правило, деякі сайти сервісів встановлюють обмеження на обсяг (тривалість 

відеороликів), які можна завантажувати на Інтернет-сервер.  

3. Мережеві щоденники (блоги) (Twitter, Blog.com, Blogger, Livejournal (Живий Журнал) 

і ін.) – сервіс Інтернет, що дозволяє будь-якому користувачеві вести записи з довільної 

тематики. За аналогією з особистими щоденниками блоги називають мережними 

щоденниками.  

Людина, яка веде щоденник (блогер) може керувати доступом до своїх записів: робити їх 

відкритими всім бажаючим, визначеному колу користувачів або зовсім приватними.  

Блогери можуть об’єднуватися в співтовариства і організовувати спільні записи та 

обговорення.  

4. ВікіВікі (WikiWiki, Wikipedia) – соціальний сервіс, що дозволяє будь-якому 

користувачеві редагувати текст сайту (писати, вносити зміни, видаляти, створювати 

посилання на нові статті).  

Різні варіанти програмного забезпечення Вікі дозволяють завантажувати на сайти 

зображення, файли, що містять текстову інформацію, відеофрагменти, звукові файли і т. д.  

5. Соціальні геосервіси (Panoramio, Google Earth, Umapper та ін.) – сервісмережі 

Інтернет, які дозволяють знаходити, відзначати, коментувати, доповнювати фотографіями 

різні об’єкти на карті Землі з досить високою точністю. Використовуються реальні дані, 

отримані за допомогою навколоземних супутників.  

6. Соціальні сервіси, що дозволяють організовувати спільну роботу з різними типами 

документів (Googledocs, Stixy, Prezi і ін.) – інтегровані сервіси Інтернет, орієнтовані на 

організацію спільної роботи з текстовими, табличними документами, іншими 

корпоративними завданнями. Так, наприклад, можливе спільне редагування документа, 

викладеного в мережі Інтернет декількома користувачами одночасно. При цьому всі зміни 

будуть зафіксовані за часом їх внесення і за змістом.  

Можна використовувати унікальні характеристики соціальних сервісів в такий спосіб:  

1. Використання відкритих, безкоштовних і вільних електронних ресурсів. У результаті 

поширення соціальних сервісів в мережевому доступі виявляється величезна кількість 

матеріалів, які можуть бути використані в навчальних цілях.  

2. Самостійне створення мережевого навчального змісту. Нові сервіси соціального 

забезпечення радикально спростили процес створення матеріалів і публікації їх в мережі. 

Кожен може не тільки отримати доступ до цифрових колекцій, а й взяти участь у формуванні 

власного мережевого контенту. Сьогодні новий контент створюється мільйонами людей.  

3. Освоєння інформаційних концепцій, знань і навичок. Середовище інформаційних 

додатків відкриває принципово нові можливості для діяльності, в яку надзвичайно легко 

втягуються люди, що не мають ніяких спеціальних знань в галузі інформатики. Нові форми 

діяльності пов’язані як з пошуком в мережі інформації, так і зі створенням і редагуванням 

власних цифрових об’єктів – текстів, фотографій, програм, музичних записів, 

відеофрагментів.  

4. Спостереження за діяльністю учасників спільноти. Мережа Інтернет відкриває нові 

можливості для участі школярів у фахових наукових співтовариствах. Цифрова пам’ять, 

агенти і мережу дивно розширюють не тільки наші розумові здібності, але і поле для 

спільної діяльності і співпраці з іншими людьми.  

Нині найпопулярнішими є такі онлайн сервіси Веб 2.0 для створення і публікації 

дидактичних матеріалів:  

– онлайн-сервіс для створення інтерактивних Flash-ресурсів і, перш за все, дидактичних 

ігор для уроків ClassTools.NET http://www.classtools.net. Його розробник – англійський 

педагог Рассел Тарр. За допомогою цього сервісу можна в лічені хвилини створити свою 
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дидактичну гру або навчальну діаграму, скориставшись одним із шаблонів. Алгоритм роботи 

досить простий. Потрібно набрати за шаблоном питання і відповіді. За допомогою 

генератора ігор підібрати відповідний варіант гри. Запустити. Є можливість зберегти гру на 

комп’ютері у вигляді .htm файлу, розмістити на сторінках сайтів і блогів, поділитися 

посиланням. Більшість дидактичних ігор можна успішно використовувати з інтерактивною 

дошкою;  

– онлайн-сервіс JeopardyLabs http://www.jeopardylabs.com призначений для генерації 

тематичних вікторин. Для початку роботи на сервісі не потрібно реєструватися, необхідно 

ввести пароль для редагування. Після заповнення даними сервіс запропонує посилання для 

роботи з вікториною; 

– онлайн-сервіс для генерації пазлів з вихідних графічних зображень (фотографій) 

JigsawPlanet http://www.jigsawplanet.com/. Для початку роботи необхідно зареєструватися. 

Потім користувач створює альбом (и) і завантажує тематичні зображення, з яких сервіс 

пропонує створити різні за складністю та формою пазлів гру. Створені роботи можна 

зберігати на сторінках сайтів у вигляді альбомів і як окремі роботи. Можна поділитися 

роботами в соціальних сервісах і за допомогою електронної пошти. Роботи можна 

створювати із загальним доступом (публічні) – для тих, хто має посилання, і приватні;  

– онлайн-сервіс LearningApps http://learningapps.org призначений для створення 

інтерактивних вправ із різних предметів. Сервіс заснований на роботі з шаблонами 

(заготовками) для створення роботи. Тематика різноманітна: від роботи з картами до 

розгадування кросвордів і створення карт знань. Для початку роботи необхідно 

зареєструватися. Будь-який викладач який має мінімальні навички роботи з ІКТ, може 

створити свою інтерактивну вправу для пояснення нового матеріалу, закріплення, тренінгу, 

контролю знань, та зробити це на досить якісному рівні;  

– онлайн-сервіс для створення дидактичних матеріалів (робочих листів, головоломок, 

вправ, карток та ігор) WordLearner http://www.wordlearner.com. Для початку роботи 

необхідно зареєструватися. Сервіс англійською мовою, підтримує кирилицю. Є можливість 

створювати групи, класи, реєструвати студентів і вести статистику роботи в групі. 

Отже, інтерактивні технології – це творчий, цікавий підхід до організації навчальної 

діяльності студентів. Інтерактивне навчання – це таке навчання, за допомогою якого 

студенти в процесі бесіди, дискусії, розмові одержують нові знання, закріплюють та 

узагальнюють їх.  

За умов такого навчання кожен учень відчуває себе залученим до всієї роботи та 

необхідним. Студенти вчаться вільно висловлювати свої думки, не боятись говорити, та 

вміти слухати інших. Існує велика кількість інтерактивних методів. Кожен викладач має 

обрати ті, які будуть відповідати віковим та індивідуальним особливостям студентів, а також 

які будуть відповідати певному завданню.  
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УДК 373.2.091.4(Сухомлинський) 

Лілія Капусняк 

(Львів) 

 

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ МЕТОДОМ ПРАЦІ  

У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО 
 
У статті розглянуто роль та значення праці як одного з найважливіших методів у 

системі морального виховання дітей за Василем Сухомлинським, що  зумовлюється 
підвищенням уваги суспільства до вирішення етичних проблем й необхідністю нового 
обґрунтування моральних цінностей та ідеалів людини XXI століття. 

Ключові слова: праця, моральне виховання, мораль, дитина, Василь Сухомлинський. 
 
The role and value of work as one of the most important methods in the system of children’s 

moral education by Vasyl Sukhomlynskyi are considered in this article. It is caused by raising 
society's attention to the solutions of ethical problems and the necessity for new arguments of the 
moral values and ideals of the 21st century man. Key words: work, moral education, morality, 
child, Vasyl Sukhomlynskyi. 

 
Процес морального виховання є передачею від покоління до покоління моральних 

цінностей людства [5, с. 155]. В основу морального виховання особистості видатний педагог 
Василь Сухомлинський поклав не класову ідеологію, а загальнолюдські цінності, що 
знайшли своє відображення в його, на перший погляд, простих, але глибоких за 
філософським змістом п’яти заповідях: 

1. Ти живеш серед людей. Не забувай, що кожний твій вчинок, кожне твоє бажання 
позначається на людях, що тебе оточують. Знай, що є межа між тим, що тобі хочеться, і тим, 
що можна. Перевіряй свої вчинки, запитуючи сам себе: чи не робиш ти зла, незручності 
людям? Роби все так, щоб людям, які тебе оточують, було добре. 

2. Ти користуєшся благами, створеними іншими людьми. Люди дають тобі щастя 
дитинства. Плати їм за це добром. 

3. Усі блага і радощі життя створюються працею. Без праці не можна чесно жити. Народ 
вчить: хто не працює, той не їсть. Назавжди запам’ятай цю заповідь. Нероба, дармоїд – це 
трутень, що пожирає мед працьовитих бджіл. Навчання – твоя праця. 

4. Будь добрим і чуйним до людей. Допомагай слабким і беззахисним. Допомагай 
товаришу в біді. Не завдавай людям прикрості. Поважай та шануй матір і батька – вони дали 
тобі життя, вони виховують тебе, вони хочуть, щоб ти став чесним громадянином, людиною 
з добрим серцем і чистою душею. 

5. Не будь байдужий до зла. Борись проти зла, обману, несправедливості. Будь 
непримиренним до того, хто прагне жити за рахунок інших людей, завдає лиха іншим 
людям, обкрадає суспільство [3, с. 43]. 

У праці «Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості» В. О. Сухомлинський 
пише: «Праця і тільки праця – основа всебічного розвитку особистості. Не може бути й мови 
про всебічний розвиток, якщо людина не пізнала радості праці». Заслугою вченого є 
розроблення ним, у книзі «Павлиська середня школа» принципів трудового виховання: 
єдність трудового виховання і загального розвитку особистості – морального, 
інтелектуального, естетичного, фізичного; розкриття та розвиток індивідуальності в праці; 
раннє включення у продуктивну працю; різноманітність видів праці; постійність, 
неперервність праці; елементи продуктивної праці дорослих у дитячій праці; творчий 
характер праці; поєднання зусиль розуму і рук; спадкоємність змісту трудової діяльності; 
цілісний характер продуктивної праці; посильність трудової діяльності; єдність праці та 
багатогранного духовного життя [2, с. 307-308].  
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Педагог писав, що праця – корінь моральності. У сфері праці – широке поле для тієї 
духовної боротьби, яка є важливою умовою становлення морального обличчя людини. 
Моральний сенс праці полягає в тому, що людина здобуває найвищу радість оптимістичного 
світосприймання – радість творення. Це, по суті, і є самовиховання [5, с. 155]. Залучення 
дітей до суспільно корисної праці В. О. Сухомлинський вважав основною педагогічною 
проблемою, яка повинна бути в центрі уваги сім’ї. Праця у нього – найвищий моральний 
принцип, обов’язок перед суспільством. В. О. Сухомлинський надавав трудовому вихованню 
підростаючого покоління величезне значення [1, с. 12-13]. Уже в ранньому віці дитина 
повинна усвідомлювати, що джерелом матеріальних і духовних благ є праця. Ті батьки, які 
не залучають до неї дітей, задовольняють усі їх примхи, докладаючи всіх зусиль, щоб їхні 
діти були «не гіршими за інших», оберігають їх від життєвих труднощів, завдають їм 
непоправної шкоди. Якщо ж батьки прагнутимуть задовольняти всі бажання дітей, вони 
виростуть «рабами примх і тиранами ближніх». Дитина з ранніх років повинна навчитися 
платити добром за добро, брати посильну участь у суспільно корисній праці [1, с. 14-15]. 
Василь Сухомлинський домагався того, щоб діти бачили в праці основне джерело радості, 
щоб труд викликав у них глибокі естетичні переживання. Людина повинна працювати не 
лише для задоволення утилітарних потреб, тобто, щоб мати хліб, житло, одяг, а й створювати 
відповідну естетику середовища та міжлюдських стосунків своєю творчою працею. Ще в 
ранньому віці вона повинна навчитися приносити своїм трудом радість іншим людям і сама 
одержувати від нього задоволення. Тоді праця набуває творчого характеру і перетворюється 
в духовну потребу. Лінощі часто процвітають тому, що робота не захоплює, не надихає 
людину [1, с. 21]. 

Тому В. О. Сухомлинський робив усе можливе, щоб у дитячі роки його вихованці 
переживали натхнення, дивувалися красі природи і величі  людського генія, створювали 
красу своїми руками. Праця стає могутнім вихователем, коли розвиває допитливість, 
цікавість, жадобу знань, відкриває красу в навколишньому світі. Саме в дитячі роки всі ці 
якості слід формувати, розвинути. Чим глибша радість від процесу праці і її результатів, тим 
більше діти дорожать власною гідністю, честю, тим більшою мірою вони виявляють 
активність і ініціативу, свої нахили і здібності. «Праця в нашому суспільстві стає 
найважливішим джерелом щастя людини, джерелом радощів творення, сферою 
найповнішого виявлення індивідуальних задатків, здібностей, нахилів» [1, с. 22]. 

Було б помилкою твердити, що праця є легкою справою. Але найважчий труд стає 
піснею, коли в нього вкладається душа [1, с. 23]. Радість праці й гордість за наслідки праці 
приходять лише до тих, хто матеріальні наслідки добув нелегкими зусиллями, хто землю 
зросив потом, пережив незрівнянне почуття духовної єдності, об’єднання вольових сил. 
Спогади про години найважчої праці в роки дитинства й отроцтва – найсвітліші спогади. Бо 
це – моральне багатство, моральне надбання. І якщо ми хочемо дати молодому поколінню це 
багатство, то неможна оберігати його від щастя подолання труднощів [4, с. 498].  

В. О. Сухомлинський вважав, що в праці найбільш повно й яскраво розкриваються 
природні задатки й схильності дитини. Тому, готуючи молоду людину до самостійного 
життя, слід думати про те, яку користь принесе вона суспільству своєю працею і що дасть їй 
певний вид професійної діяльності для духовного життя. Кожна дитина має задатки певних 
здібностей. Завдання педагога полягає в тому, щоб допомогти молодій людині обрати серед 
безлічі життєвих шляхів той, на якому найяскравіше розкриваються її творчі сили і здібності 
[1, с. 24]. Праця, у якій людина досягає досконалості, є наймогутнішим джерелом її 
виховання. Відчуваючи себе творцем, людина прагне стати ще кращою, досконалішою, 
моральнішою [1, с. 14-15]. 

Отже, праця є одним із найважливіших та необхідніших методів морального виховання.  
Вона сприяє розвитку у дитини естетичних почуттів, розумових здібностей та природних 
задатків і схильностей. Василь Сухомлинський наголошує на ранньому привчанні дітей до 
праці, що становить підгрунтя для формування морально досконалої особистості людини, 
яка приносить радість і користь суспільству. 
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Розглянуто питання щодо важливості використання різних форм позааудиторної 

роботи у формуванні особистості студента. 
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самореалізація. 

 

Considered the importance of using different forms of non-auditing work in the formation of a 

student's personality. 

Keyword: extra-curriculum work, personality development, development of abilities, self-

realization. 

 

Серед основних завдань, які постають перед вищою школою, є розвиток і формування 

особистості майбутнього фахівця. Сучасний професіонал повинен не тільки мати високий 

рівень знань, а також бути конкурентоспроможним. Для цього в процесі навчання студенту 

необхідно набути комплексу важливих професійних якостей, серед яких: самостійність, 

цілеспрямованість, комунікативність, ініціативність, організаторські здібності, здатність 

постійно підвищувати свій професійний рівень. Важливу роль у формуванні цих якостей 

займає позааудиторна робота. Для визначення можливостей позааудиторної діяльності 

необхідно розглянути сутність поняття, з'ясувати її структуру, розглянути основні форми 

роботи та обґрунтувати їх використання.  

Аналіз сучасної науково – педагогічної літератури свідчить, що питання позааудиторної 

діяльності досліджувались у різних напрямках. Цю діяльність розглядали як фактор 

професійного самовизначення студента (Т. Іванайська), розвиток творчих умінь 

(О.Медведєва), формування міжособистісних взаємин студентів (Н.Руденко) 

організаторських здібностей (Н.Галєєва). Всі погляди дослідників вірні та важливі, бо 

названі напрямки є складовими позааудиторної діяльності. Згідно з визначенням, поняття, 

яке дає Педагогічний словник, ‒ «позааудиторна діяльність – це спеціально організовані та 

цілеспрямовані позааудиторні заняття, система пізнавальних, виховних заходів, метою яких 

є поглиблення й розширення знань, одержаних в умовах навчального процесу, формування 

творчих здібностей, наукових інтересів, різноманітних умінь і навичок» [1, с. 111-113]. 

Узагальнюючи дослідження сучасних науковців, можна дійти висновку, що метою 

позааудиторної діяльності є створення умов для всебічного особистісного розвитку студентів 
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та їх самореалізації. Ця діяльність дає змогу студентам реалізувати внутрішній потенціал, 

задовольняє ті потреби, які не завжди задовольняються в процесі аудиторної роботи [3, с. 35-

38]. Як вважають багато дослідників, позааудиторна робота виконує важливі завдання:  

1. Закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих в процесі 

навчання,застосування.їх..на..практиці;  

2.Формування у студентів інтересу до різних галузей науки;  

3.Набуття..вмінь.і..навичок..самоосвіти;  

4.Виявлення..та..розвиток..творчих..здібностей;  

5.Організація..дозвілля,культурного..відпочинку..студентів.  

Узагальнюючи погляди науковців на структуру позааудиторної діяльності студентів, 

робимо висновок, що вона включає наступні групи:  

1. Самостійна навчальна робота студентів;  

2. Навчально-дослідна та науково-дослідна робота; 

3. Культурно-дозвільна діяльність;  

4. Студентське самоврядування. 

Практично вся позааудиторна діяльність базується на самостійній роботі студента. Під 

самостійною навчальною роботою розуміємо підготовку до аудиторних занять, виконання 

завдань до самостійної роботи з навчальних дисциплін, виконання індивідуальних завдань, 

пов'язаних з науково - дослідною роботою і культурно-дозвільною діяльністю студентів. 

Навчально-дослідна та науково-дослідна робота передбачає участь студентів у різних 

наукових об'єднаннях і гуртках, конференціях, олімпіадах, конкурсах [2, с. 81-82]. 

Культурно-дозвільна діяльність передбачає участь студентів у різноманітних виховних 

заходах ВНЗ та об'єднаннях різного типу і напряму, конкурсах, змаганнях тощо. Студентське 

самоврядування розуміємо як самостійне вирішення проблем життєдіяльності студентської 

групи, колективу, гуртожитку тощо. За кількістю учасників можна виділити індивідуальні, 

групові та масові форми. Сучасні науковці [5, с. 81-82] до індивідуальних форм 

позааудиторної роботи відносять: роботу з навчальною, довідниковою, науковою, науково-

популярною літературою, складання конспектів; роботу з електронними підручниками та 

посібниками; роботу в електронній мережі Інтернет; підготовку повідомлень, рефератів, 

презентацій, курсових робіт; складання та розв’язування задач, виконання вправ; складання 

та розв’язування кросвордів тощо. Цілеспрямована індивідуальна робота необхідна для того, 

щоб кожен студент міг повною мірою розкрити і розвинути свої здібності, виразити свою 

індивідуальність. Студент вчиться аналізувати, класифікувати, робити певні висновки. Ця 

діяльність виховує такі важливі якості, як організованість, цілеспрямованість, активність у 

вирішенні поставлених завдань [4, с. 33-34].  

До групових форм відносяться: гуртки та клуби, факультативні заняття; творчі ігри; 

екскурсії, виховні години. Групова робота охоплює порівняно невелику кількість студентів і 

сприяє поглибленню знань з дисципліни, збагачує інформацією, формує професійні вміння, 

розвиток інтересів та творчих здібностей студентів. Також групові форми виховують 

навички комунікації, тому що ця діяльність потребує тісного спілкування студентів, 

викладачів. Особливо важливо, що, беручи участь у роботі гуртків творчого напряму, 

студенти реалізують потреби творчого самовираження. Важливою ланкою групової роботи є 

робота студентського самоврядування. Активісти займаються суспільною діяльністю, 

благодійними справами, розвитком волонтерського руху. Ця діяльність дає можливість стати 

більш ініціативною людиною, розвивати організаторські здібності. До масових форм роботи 

відносяться: лекторії, конференції, олімпіади, конкурси, фестивалі, декади (тижні), 

вікторини, КВК, тематичні концертні програми тощо. Масові форми роботи належать до 

числа найпоширеніших у вищих навчальних закладах і розраховані на одночасне охоплення 

великої кількості студентської молоді. Ці форми мають як пізнавальний, так і розважальний 

характер і дають широкі можливості для активізації діяльності студентів [6, с. 147-148]. 

Фахові знання та навички студенти виявляють беручи участь у конференціях та олімпіадах. 
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Також навчаються виступати публічно, що необхідно кожному сучасному фахівцю 

незалежно від роду його діяльності. Участь у творчих конкурсах, іграх КВК, концертних 

програмах допомагає студентам розвивати творчі здібності, ставати більш кмітливими та 

ініціативними особистостями.  

Удосконалення загальної культури фахівців є важливим завданням сучасної професійної 

освіти. Вивчення дисципліни «Культурологія» допомагає студентам набути знання про 

основні форми і закономірності світового процесу, розвитку культури, оцінити власний 

культурний досвід. Враховуючи важливість цих знань для формування особистості, викладач 

повинен докласти максимум зусиль для того, щоб зацікавити студента даною дисципліною. 

Згідно з начальним планом дисципліни «Культурологія» близько 33% годин відводиться 

самостійній роботі студента. У зв’язку з цим набуває особливого значення використання 

можливостей позааудиторної.роботи. У своїй діяльності я використовую різні форми роботи: 

індивідуальні, групові, масові. Але зараз хочу виділити масові , бо, на мій погляд, частіше 

саме вони є найбільш дієвими. Ці форми мають як пізнавальний, так і розважальний характер 

і завдяки цьому дозволяють у більш доступній формі донести інформаційний матеріал до 

студентів. Також, беручи участь у підготовці та проведенні будь-якого заходу, кожен 

учасник має можливість самореалізації. Студенти можуть проявити себе у різних якостях 

відповідно до здібностей. Або набути бажаних вмінь та навичок. Важливою складовою таких 

заходів є залучення студентів у творчий процес, який зазвичай приносить задоволення 

[7, с. 17]. 

У своїй діяльності я використовую різноманітні форми роботи, це:  

1. Вікторини. Наприклад, до теми «Культура Античності» підготували та провели 

вікторину «Свята Давньої Греції»;  

2. Ігрові програми. Свято до Дня слов’янської писемності та культури або Масляної. Це 

комплексний захід, який складається з концертної програми, підготовленої студентами 

коледжу, та ігрової програми, яка основана на традиційних народних іграх слов’ян. Студенти 

заздалегідь отримали завдання ознайомитися з традиціями, обрати ігри . А потім колективно 

обирали кращі варіанти, склали і провели ігрову програму. 

3. Конкурсна програма «Лицарський турнир». До теми « Культура Середньовіччя» 

складається програма на основі знань Середньовічної Лицарської культури. Проводилася 8 

березня і була присвячена найкращій половині людства.  

4. Театралізований концерт . Наприклад, « Новий рік крокує планетою». Студенти різних 

груп отримали завдання ознайомитися з традиціями святкування Нового року в різних 

країнах планети. І підготувати свій блок про свято в обраній країні. Програму доповнили 

номерами художньої самодіяльності, представили пісні та танці країн світу. Таким чином, 

розглянувши теоретичний та практичний аспекти позааудиторної діяльності можна зробити 

наступні висновки: усі види позааудиторної діяльності сприяють розвиткові комунікативних 

здібностей студентів, які необхідні кожному майбутньому фахівцю. Також формують у 

студентів творчий підхід до вирішення професійних завдань, виховання почуття 

відповідальності. Позааудиторна робота активізує діяльність студентів, сприяє формуванню 

в них власної життєвої позиції. Активність і самостійність ‒ якості, що у подальшому 

забезпечують молодого фахівця потребами в постійному оволодінні знаннями і застосуванні 

їх на практиці. Залучення студентів до позааудиторної роботи дозволяє готувати фахівців 

більш високого рівня, спроможних стати конкурентоспроможними на сучасному ринку 

праці. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ХОРОВИХ ДУХОВНИХ ТВОРІВ 

М. ЛЕОНТОВИЧА ТА К. СТЕЦЕНКА 

В КОНТЕКСТІ ПРАВОСЛАВНОЇ ЛІТУРГІЇ 

 

У статті обґрунтовується необхідність вивчення хорових духовних творів у контексті 

православної літургії як великого обрядового дійства, для якого вони були створені. На 

думку автора, метою такого вивчення має бути виявлення стильових рис творчості 

композитора. Стаття містить приклади стислого аналізу окремих розділів літургії, 

складеної з творів М. Леонтовича та К. Стеценка.  

Ключові слова: М. Леонтович, К. Стеценко, хорова духовна музика, православна 

літургія, музична література, аналіз хорових духовних творів.  

 

Протягом кількох століть хорова духовна музика українських композиторів була 

важливою складовою частиною духовного життя нашого народу. Тому вивчення кращих 

зразків цього жанру в курсі музичної літератури має бути обов’язковим, адже ці твори 

допоможуть не тільки збагатити світогляд майбутніх професійних музикантів, але й 

вплинуть на формування національної свідомості підростаючого покоління. 

Як відомо, діючі учбові програми з музичної літератури для ПСМНЗ і вишів I-II рівня 

акредитації пропонують учням досить детальне ознайомлення з католицькою месою (тобто 

Месою сі мінор І. С. Баха й «Реквіємом» В. А. Моцарта). А от головне богослужіння 

православної церкви ‒ літургія, на жаль, залишається поза межами учбового процесу. І хоча з 

терміном «літургія» діти зустрічаються ще в музичній школі [3, с. 84], однак ані школа, ані 

музичне училище не дають їм цілісного уявлення про це велике обрядове дійство. Такий 

недолік в учбових програмах стає особливо відчутним з появою в сучасній українській 

музиці літургій Л. Дичко, М. Скорика, Є. Станковича та інших. 

Але, якщо ми на уроці просто ознайомимо учнів з тими обрядовими діями, які 

супроводжують кожний хоровий духовний твір під час церковної служби, то цього буде явно 

недостатньо. Для повноцінного відновлення рівноваги між месою і літургією ми маємо 

показати учням такі хорові духовні твори, в яких би яскраво проявлялися стильові риси 

їхнього автора (подібно до того, як проявляються вони у Високій месі І. С. Баха або в 

«Реквіємі» В. А. Моцарта).  
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Найбільш «придатними» для цього здаються дві суміжні теми, присвячені, відповідно, 

двом сучасникам, справжнім майстрам української хорової духовної музики ‒ 

М. Леонтовичу та К. Стеценку. Їхній великий творчий доробок у цьому жанрі дозволить 

викладачу відібрати найбільш цікаві та яскраві твори таким чином, щоб переважна їх 

більшість була б не «культового», а «концертного» типу, адже саме в них проявляються 

стильові риси творчості кожного з композиторів. Отже, розташувавши ці твори у потрібному 

(тобто канонічному) порядку, викладач міг би скласти свою власну «літургію». (Час для її 

вивчення можна вивільнити шляхом деякого перерозподілу учбового матеріалу [див. табл. 1] 

та за умови самостійного знайомства учнів з біографіями композиторів). 

Тоді в процесі вивчення даної теми викладач може вирішити цілий комплекс важливих 

навчальних завдань, а саме: 

1) дати учням цілісне уявлення про Літургію як велике обрядове дійство;  

2) вдосконалити навички учнів з аналізу хорової музики (на слух та в нотах); 

3) навчити учнів розрізняти хори «культового» та «концертного» типів; 

4) приділяючи особливу увагу творам «концертного» типу, підвести учнів до визначення 

стильових рис творчості кожного з композиторів; 

5) навчити знаходити спільне та відмінне у творчих підходах композиторів до створення 

духовної музики. 

Для вивчення даної теми знадобиться допоміжний матеріал ‒ молитовні тексти та 

стислий опис основних церковних обрядів Літургії св. Іоанна Золотоустого [1, с. 35-50; 

2, с. 344-378].  

Дана тема має бути завершальною у вивченні творчості М. Леонтовича та К. Стеценка, 

щоб учні вже вільно володіли б наступною інформацією: 

а) спільні факти у біографіях двох композиторів, які сприяли їхньому зверненню до 

хорової духовної музики: походження зі священицьких родин, любов до хорового співу, 

професійна музична та релігійна освіта (духовна школа, семінарія, а у К. Стеценка ‒ навіть 

духовна академія), багаторічне керування релігійними та світськими хоровими колективами;  

б) провідні жанри творчості кожного з композиторів, які вплинули на їхню духовну 

музику, ‒ це обробки народних пісень, опери, а для К. Стеценка ‒ це ще й солоспіви; 

в) характерні риси провідних жанрів творчості М. Леонтовича: індивідуальний підхід до 

розкриття образного змісту твору, широке використання поліфонічних прийомів, 

«багатокольорова» гармонія, звукозображальність та «хорова оркестровка»; 

г) характерні риси провідних жанрів творчості К. Стеценка: переважання лірико-

психологічних образів, використання декламації (вплив його музично-театральних жанрів), 

використання народнопісенних інтонацій; схильність до наскрізного типу розвитку. 

Наведемо приклад стислого аналізу окремих розділів літургії, складеної з творів 

М. Леонтовича та К. Стеценка. 

1) «Велика єктенія » М. Леонтовича. Хор «культового» типу. Про це свідчить сувора 

псалмодія баса з її традиційними каденціями, а також доволі прості й одноманітні хорові 

«відповіді». Музика емоційно стримана, майже невиразна, як того й вимагає церковний 

канон.  

2) «Благослови, душе моя, Господа» К. Стеценка. За церковною традицією, це антифон, 

тобто діалог соліста й хору. На перший погляд, композитор дотримується цієї традиції: твір 

складається з майже незмінних унісонних фраз («заспівів»), які кожного разу 

«розшаровуються» на декілька голосів і тим самим утворюють «хорові підхвати». Але в 

процесі розвитку ці «хорові підхвати» стають дедалі вищими за теситурою, складнішими з 

точки зору гармонії, а тому й більш напруженими. Отже, церковний антифон К. Стеценко 

майстерно перетворює на народну пісню(!), в якій з одного й того ж «зерна» щоразу виростає 

нова, ще більш яскрава «квітка».  

3) «У царстві Твоїм» М. Леонтовича. Протягом майже усього твору звучить псалмодія 

тенора на фоні витриманих хорових акордів. Як і «Велика єктенія», цей хор належить до 
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«культових», і його художні якості разом із творчою індивідуальністю композитора 

підпорядковуються тут завданням богослужіння. 

4) «Трисвяте» з Літургії № 2 К. Стеценка. Ще один хор «культового» типу. Спокійна, 

прозора печаль цієї музики знову повертає нас в атмосферу церковної служби і нагадує, що 

видатний композитор К. Стеценко був ще й протоієреєм(!), який протягом багатьох років 

правив службу божу у власній парафії.  

5) «Херувимська» К. Стеценка. Відразу ж відчуваємо «концертний» тип твору. У цьому 

переконує поступове підсилення емоційної напруги з кульмінацією в кінці. Плачові інтонації 

першого розділу надають йому скорботного характеру. Другий, мажорний розділ («Яко до 

царя») утворює яскравий «концертний» контраст із першим, але його наспівність теж 

нагадує про народнопісенне «походження» цієї музики. 

6) «Вірую» М. Леонтовича. Аскетичній псалмодії баса відповідає така ж сувора хорова 

псалмодія. Але хорові фрази поступово припиняють своє «тупцювання» на одному місці, 

стають більш наспівними, обростають іншими голосами: утворюється спочатку двоголосся в 

терцію, потім триголосся і, нарешті, септакорди, які роблять гармонію цього твору 

неповторною.  

7) «Милість споко ю» К. Стеценка. Хор являє собою монументальну музичну фреску, в 

якій молитва органічно поєднується з тужливою піснею та плачем, а псалмодія тенора 

перетворюється на схвильовану декламацію (розділ «Пісню перемоги співають»). В 

результаті цей хор стає дуже схожим на оперну сцену з яскравими відхиленнями в гармонії 

та потужною драматичною кульмінацією (розділ «Свят, Свят»). 

8) «Достойно є» М. Леонтовича. Твір привертає увагу своїм звукозображанням 

церковних дзвонів. Майстерна «хорова оркестровка» дозволяє чути великі та середні дзвони 

(чоловіча група хору), які утворюють супровід для малих дзвонів (жіноча група хору). 

9) «Отче наш» М. Леонтовича. «Улюблене» композитором перетворення «культової» 

музики на яскраво індивідуальну тут відбувається навіть у межах окремих розділів. 

10) «Многая літа» М. Леонтовича. Композитор будує твір, так би мовити, «у 

протилежному напрямку», тобто від оригінально-авторської «барвистої» гармонії він 

поступово приходить до канонічного, «культового» звучання музики (сувора псалмодія 

тенора), отже пишна «квітка» тут «складає свої пелюстки» й перетворюється на скромний 

«бутон». 

Підсумки. У творчих підходах М. Леонтовича та К. Стеценка до створення духовної 

музики можна відзначити спільне та відмінне.  

Спільним є те, що в їхніх творах «концертного» типу яскраво проявилися практично всі 

риси, характерні для інших жанрів кожного з композиторів. Отже, тепер їх можна сміливо 

вважати стильовими рисами творчості М. Леонтовича та К. Стеценка. 

Відмінне полягає в тому, що М. Леонтович, як правило, будує свої композиції за 

принципом: від «культової» музики до оригінально-авторської (рідше навпаки), а 

К. Стеценко постає перед слухачем як майстер музично-драматичного жанру, а також як 

чудовий знавець народної пісні.  

Слід додати, що в процесі вивчення теми цікавим і корисним було би порівняти деякі 

хори М. Леонтовича та К. Стеценка з однойменними творами композиторів інших країн, 

наприклад: твір М. Леонтовича «Вірую» ‒ з найбільш відомими хорами частини «Credo» з 

Меси сі мінор І. С. Баха, або твір «Благослови, душе моя, Господа» К. Стеценка ‒ з 

однойменним хором зі «Всенощної» С. Рахманінова.  

Подібні порівняння допоможуть учням переконатися, наскільки різними можуть бути 

втілення однієї й тієї ж молитви в музиці. Більш того, вони дозволять досягти ще однієї, 

мабуть, найважливішої мети: дати учням можливість «побачити національне у контексті 

всесвітнього» [3, с. 3]. Хай це допоможе їм не тільки більш глибоко сприймати хорові 

шедеври світової музичної скарбниці, але й відчувати гордість за власну національну 

музичну культуру. 
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Таблиця 1 

Варіант перерозподілу учбового матеріалу в темах «М. Леонтович» та «К.Стеценко» 

№ 

уроку 

Назва теми Кількість 

годин 

23 М. Леонтович. Короткий огляд творчості.  

Хорові обробки українських народних пісень. 

2 

24 М. Леонтович. Хорові поеми.  

К. Стеценко. Короткий огляд творчості. Хорові твори.   

2 

25 К. Стеценко. Солоспіви.  

Хорова духовна музика М. Леонтовича та  

К. Стеценка. Православна Літургія. 

1 

1 

26 Хорова духовна музика М. Леонтовича та  

К. Стеценка. Православна Літургія (продовження). 

2 
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ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА І ПРОГНОЗИ МАЙБУТНЬОГО ЛЮДСТВА 

 

Розглянуто прогнози нещасть для землян фізика С.Хокінга, популярного 

інтерпретатора природознавства. Його прогноз про падіння великих метеоритів не є 

новим, передбачення 2014 року про псування Всесвіту експериментами з бозоном Хіггса, на 

щастя, виявився помилковим. Залякування людей інопланетянами визнано 

необґрунтованими. Прогноз перенаселення Землі належить Мальтусу (1796). У Європі біла 

раса чисельно зменшується. Роботи-генії створені не будуть. Парниковий ефект, 

спричинений жадібністю підприємців, буде ліквідовано навчанням молоді християнської 

етики і заміни ними старих керівників в усіх країнах. 

Ключові слова: Стівен Хокінг, метеорити, інопланетяни, перенаселення, геніальні 

комп’ютери, парниковий ефект, християнська етика.  

 

В [1] згадувались фізики, які називають закони природи Божим розумом: Ейнштейн, 

Шредінгер, Паулі, Хокінг та ін. У [2] повідомлено про страшні прогнози для людства 

Нобелівського лауреата Стівена Хокінга. В Біблії [3], серед перекладачів якої був відомий 

фізик-українець Іван Пулюй (у 1882 р. відкрив Х-промені, названі у 1895 році 

рентгенівськими), говориться про єдиний Страшний суд. А Хокінг говорить про сім 

страшних судів, отже, семикратно підтверджує біблійський вирок людству. До другого суду 

Хокінга людина доживе, а може й до третього. Думаємо, що шість страшних судів мудре й 

сильне людство теж переборе. А останнього суду не переживе ніхто, бо все смертне: Сонце, 
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Молочний Шлях, Всесвіт (проіснував 13,7 млрд. років, залишилось 30 млрд. років [4]). Ще 

М.Лєрмонтов говорив вбивцям О.Пушкіна: «Но есть, есть Божий суд, напёрстники разврата. 

Есть Божий судия, он ждёт. Он недоступен звону злата. И мысли и дела он знает наперёд». 

Усіх чекає Божий суд. 

Біблія [3] гуманно обіцяє праведникам жити в раю після останнього суду, але не в 

тілесному стані, а у душевному. Що таке «душа» знають богослови [5]. Природознавці ще не 

зробили відкриттів у цій сфері. Відомо багато публікацій про дослідження «життя після 

смерті», але не в раю, а на Землі. [5]. Мета доповіді – розгляд семи страшних прогнозів 

Стівена Хокінга, аби ослабити їх вплив на посилення песимізму до життя і навчання деяких 

школярів. 

1. Астероїди. «Ми повинні, ‒ каже Хокінг, ‒ вивчати Всесвіт, тому що якщо ми 

чекатимемо дуже довго, ці феномени вдарять нас на Землі… Закони фізики та імовірність 

гарантують, що якщо ми залишимось на Землі, то ризикуємо бути знищеними». Куди 

подітися людям? Полетіти на Марс? Там теж метеорити загрожуватимуть життю. Тому 

астрономи розробляють захист від них на Землі. 

03.03.2005 року по телебаченню повідомили, що енергія метеориту Апофіз переважить 

енергію усіх ядерних бомб, які є у запасниках [4]. Паніки не трапилось. А от люди із 

вразливою психікою даремно не спали, коли почули, що Апофіз впаде на Землю 13.04.2029 

року. Він не впаде, лише наблизиться до Землі. Вчені працюють над тим, як метеориту 

підправити траєкторію, щоб він у майбутньому не бомбардував нашу планету. Як сказав 

завідувач кафедри астрономії та фізики космосу Київського університету імені Тараса 

Шевченка В. Івченко [6], «астрономія схожа на первак: у малих дозах веселить, а у великих - 

засмучує». Стівен Хокінг здійснив значущі відкриття в теорії чорних дір. Він знає у «великих 

дозах», тому астрономія його засмучує. І він попереджає людство про небезпеки. Але якщо 

про невідворотню катастрофу повідомляють з датою і годиною її здійснення, то вона нагадує 

картину І. Рєпіна «Відмова від сповіді перед стратою». Прогнозом про страшну подію не 

можна лякати людей. Про неї необхідно повідомляти спеціалістів, здатних послабити біду. 

Наприклад, Біблія [3] вчить, що Бог повідомив не всіх людей про всесвітній потоп, а лише 

Ноя, не всіх лякав загибеллю Содому і Гоморри, а лише Авраама і його племінника 

праведного Лота. Содом і Гоморра були знищені зливою сірки і вогнем. На їх місці виникла 

впадина (може від удару метеорита), а в ній – Мертве море. Якщо на Білорусь впаде Апофіз, 

то в «Живому морі» потоне Польща, Литва і Україна. 

2. Женевський адронний коллайдер. Це прискорювач атомних ядер, що назустріч 

розганяються по колу 28 км завдовжки і руйнують одне одного при зіткненні. С.Хокінг у 

вересні 2014 року прогнозував, що при цьому може виникнути нестабільна елементарна 

частинка, яка називається бозоном Хіггса, і Всесвіт перевернеться догори дном. На щастя 

бозон відкрили, не знищивши життя навіть у Женеві. Більшість науковців не розуміють, як у 

просторі величиною 13,7 млрд. світлових років з центром у Женеві миттєво пролетить хвиля 

перетворення Всесвіту в ніщо. Невже в неї буде швидкість, що в мільйони разів перевершує 

швидкість світла, яка вважається у фізиці граничною? А як же Бог? Невже Він допустить 

винищення людей в мільярдах галактик Всесвіту? 

3. Інопланетяни. С.Хокінг необґрунтовано лякає людство пришельцями з Космосу вже 

років 10-15. А вони не прибувають на Землю. Чому? В [7] сказано, що на землі проживало 

приблизно 0,5 млрд. видів організмів, серед яких лише раз по Божій волі виникло людство. 

Отже, на Землі імовірність виникнення людини рівна І=1/(0,5 млрд.)=2*10
-9
. В Галактиці 

приблизно 150 млрд. зірок. Якщо біля 150 зірок є хоч одна планета, придатна для життя, як 

Земля, тоді біля одного мільярда зірок можливе життя, а люди, враховуючи імовірність 

І=2*10
-9 
їх появи серед видів організмів, живуть лише біля двох зірок Галактики. Їхні 

радіосигнали не долітають до Землі, ослаблюються дорогою. Тому і мовчить Молочний 

Шлях. Не страшні землянам інопланетяни також по часовим і енергетичним причинам [7].  
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4. Перенаселення Землі. Земляк С.Хокінга Мальтус у 1796 році звернув увагу на те, що 

зростання народонаселення перевершує зростання засобів існування людей і пророкував 

загибель людства від голоду. М.Некрасов також сказав, що «в мире есть царь. Этот цар 

безпощаден, голод названье ему». Він регулює чисельність індусів, китайців, українців… Є 

протизаплідні засоби і т. і. Чисельність європейців зменшується. Те саме буде і з іншими 

народами, коли вони замінять свій стиль життя на європейський. У 1932 році від голодомору 

в Україні вимерло приблизно 8 млн. людей, переважно старих. Тому середній час життя 

українців у 1932-33 роках впав до 15 років. І зараз населення України стрімко зменшується. 

Колись в Європі вимерли неандертальці і прийшли кроманьйонці. Проблема перенаселення – 

це область роботи не фізиків, а лікарів. Україні перенаселення не загрожує. 

5. Спека на Землі. Це найважливіша загроза людству, як вважає С.Хокінг. І це правда. 

Людям хочеться: бідним – вижити; багатим ‒ розбагатіти ще більше за рахунок експлуатації 

природних ресурсів, робітників – емігрантів, грабежів. Багаті не можуть обійтися без 

заводських труб й автомобільних вихлопів – головних причин потепління. Коли в Сухумі 

заселили мавпами гору з гарним лісочком, то думали, що влаштували їм рай земний. Але 

через кілька років гора стала лисою. Так само, як мавпи, хазяйнують люди на Землі. Що 

робити зараз? Необхідно голосувати на виборах за чесних, досвідчених, професійних, 

порядних, мудрих патріотів. Журналісти повинні правдиво пояснювати who is who. Школи і 

церкви повинні виховувати дітей, керуючись настановами християнської етики. В 

університетах необхідно навчати всіх студентів екології незалежно від їх спеціальності. 

Україна розташована на твердому підземному плато. Вона не постраждає від затоплення, але 

буде перенаселена біженцями, яким ніде буде жити.  

6. Ядерна війна. Держава, яка воюватиме з сусідами атомною зброєю, не зможе 

скористатися землею переможеного, бо вона буде радіоактивною. Вітри занесуть 

смертельний пил на територію нападника. Якщо на чолі держави – грамотний президент, то 

він не розпочне ядерної війни проти сусіда. А як бути з війнами між географічно далекими 

державами? Необхідно згадати Наполеона. Він повів 160 тисячну армію аж до Москви. 

Повернулося у Францію 16 тисяч вояків. Як могли мудрі французи обрати собі такого 

керівника? Як могли прогресивні німці слухатись А.Гітлера, коли він нищив біля 8 млн своїх 

німців у безглуздій, ним розв’язаній війні? І таких прикладів, нажаль, немало… Що робити? 

Потрібно виховувати дітей на базі християнської етики, щоб у майбутньому не було таких 

керівників, які бувають, коли «люди плачуть, а півні співають». 

7. Штучний інтелект. Науковці, які непокояться, що машини можуть стати 

розумнішими за людей, запитують інженерів: «Що буде, якщо робот стане таким же 

розумним, як Ваша дружина?» [8]. С.Хокінг каже: «Комп’ютери переважатимуть людину по 

інтелекту в майбутні 100 років» [2]. Автономних геніальних роботів, що можуть думати 

самостійно й не потребують команд від людини, впродовж минулих 50 років не було. Вони 

не будуть створені і через 500-1000 років, бо для них немає людських принад для життя [8]. 

Жоден комп’ютер і через 1000 років не напише, як написав Борис Олійник:  

Я летів красивим чортом 

На коні, як ворон, чорнім - 

Біла піна падала, мов сніг, - 

Ех, до тієї Чураївни, 

Що клялась від третіх півнів 

Рушники послать мені до ніг, 

До тієї... до такої, 

Що як поведе рукою - 

Солов'ї вмирають навесні!  

Не напише, бо комп’ютери будуть одностатеві, не хотітимуть вареників, пива, молока, не 

бавитимуться з онуками, бо їх вироблятимуть уже дорослими на заводах. Комп’ютери зараз 
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страшні, як зброя хакерів. За останні роки Україна втратила від їх нападів кілька мільярдів 

доларів. Створено Комітет кіберзахисту. 
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ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ  

У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ  

 

У статті розглянутий один із типів навчання – особистісно-орієнтований. Уточнено 

алгоритм проектування особистісно-орієнтованого навчання в початковій школі. Показана 

роль учнів у процесі особистісно-орієнтованого навчання та найважливіший метод 

навчання, а також виділені два принципи навчання. Висвітлена система роботи вчителя і 

школи в цілому та вміння здобувати знання молодшим школярем. 

Ключові слова: особистісно-орієнтоване навчання, виховання, індивідуальність, 

молодший школяр, самонавчання, самоконтроль, самооцінка. 

 

The article deals with one of the types of learning - person-oriented. A dedicated algorithm for 

designing a person-oriented learning in elementary school. The role of students in the process of 

person-oriented learning and the most important teaching method is shown, as well as two 

principles of learning are singled out. The system of work of the teacher and school as a whole and 

the ability to acquire knowledge of the junior pupil is highlighted. 

Key words: person-oriented learning, education, individuality, junior schoolboy, self-study, 

self-control, self-esteem. 

 

Актуальність проблеми. Серед щоденних турбот вчителя головна ‒ встигнути 

«пройти» зі своїм класом необхідний навчальний матеріал. Переважна більшість перевірок 

школи націлені на з'ясування ступеня освоєння програмного мінімуму або правильності 

заповнення звітних документів. Весь освітній процес характеризується в державних 

документах як особистісно-орієнтований, між тим як особистісний розвиток ніхто і ніде не 
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перевіряє. Однак не все так трагічно. Українське педагогічне співтовариство цілком чітко 

усвідомило необхідність кропіткої щоденної роботи по вирощуванню в учнях особистісних 

якостей, без яких входження в реальне життя викликає значні труднощі. І батьки наших 

учнів на питання: що, на вашу думку, головне повинна дати школа дитині? з упевненістю 

відповідають: школа повинна навчити дитину бути успішним в навколишньому світі, 

виростити в ньому волю і характер, закласти уміння жити серед людей, сформувати вміння 

вчитися і багато іншого, необхідного в реальному житті. Ми сьогодні практично не почуємо 

побажань батьків, щоб їх дитину вчили, скажімо, математики або хімії. Соціальне 

замовлення сучасного суспільства освітнім установам - допомогти дитині розкрити і 

розвинути особистісні якості, тобто стати Особистістю. Звідси випливає необхідність 

мінімізації труднощів, що виникають у процесі використання технології особистісно-

орієнтованого навчання на уроках у початковій школі. 

Мета статті: уточнити алгоритм проектування особистісно-орієнтованого навчання в 

початковій школі. 

Не варто забувати, що незалежно від того, чи займаємося ми, педагоги, цим спеціально 

чи ні, швидше за все, наші учні складуться в особистості. Але без належної уваги педагогів 

цей процес буде неконтрольованим, а його результати - несподіваними для нас і 

непередбачуваними для суспільства в цілому, бо соціалізацію та вирощування підлітка буде 

визначати сукупність випадкових факторів. І ніхто не зможе поручитися, що вони не 

виявляться негативними. Важливість цієї проблеми і зростаюча її актуальність змушують нас 

повернутися до основних положень і понять особистісно-орієнтованої освіти, щоб допомогти 

вчителям правильно в них зорієнтуватися і виробити власну позицію, засновану на загальних 

принципах. 

Особистісно-орієнтоване навчання – це система роботи вчителя і школи в цілому, 

націлена на максимальне розкриття і вирощування особистісних якостей дитини. При цьому 

навчальний матеріал виступає вже не як самоціль, а як засіб і інструмент, що створює умови 

для повноцінного прояву і розвитку особистісних якостей суб'єктів освітнього процесу 

[1, c. 95].  

Істотним підсумком перебування дитини в школі повинна бути сформованість тих 

психічних новоутворень, якостей його особистості, які необхідні школяреві для успішного 

навчання сьогодні і завтра. Спробуємо поставити вчителю питання: «Кого називають 

освіченим?» ‒ і почуємо у відповідь: «Це той, хто багато знає» (Таке уявлення про 

освіченість притаманне приблизно 90% вчителів початкової школи). Разом з тим, наявність 

знань, їх обсяг, повнота ‒ лише один з показників освіченості людини. 

Наступний найважливіший компонент дитячого розвитку ‒ сформований вміння 

здобувати знання. До чого звик сьогоднішній школяр? Учитель закликає його уважно 

слухати (він ‒ «слухач»), уважно дивитися (він ‒ «глядач») і добре запам'ятовувати (він ‒ 

«репродуктор»). В цьому випадку процес навчання орієнтується на пріоритет таких 

психічних процесів, як сприйняття і пам'ять, спирається на «слабкість» дитини, а не на його 

«силу». Дійсно, сприйняття і пам'ять - дуже важливі психічні процеси, необхідні для 

навчання. Разом з тим їх переваження, пріоритет в педагогічному процесі визначають 

репродуктивний (відтворюючий) характер навчання, таке підношення інформації не може 

бути пов'язано з процесом самостійного добування знань, тому що знання «нав'язуються» 

дитині у вигляді готового зразка (правила, закону, інструкції). Причому, чим ближче 

результат до даного педагогом зразком, тим вище оцінка. Всі дослідники відзначають 

високий рівень розвитку пам'яті здібних дітей, тому процес запам'ятовування (в початковій 

школі майже дослівного) не становить труднощів для добре розвиненої дитини. Ну, хіба це ‒ 

біда? Так, якщо процесу запам'ятовування передує тільки репродуктивне навчання! В основі 

свідомого акту вчення лежить здатність людини до продуктивної (творчої) уяви і мисленню. 

Більш того, без високого рівня розвитку цих процесів взагалі неможливі ні успішне 

навчання, ні успішне самонавчання, адже саме вони визначають розвиток творчого 
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потенціалу індивіда і формування нових соціальних ролей «я ‒ учень», «я ‒ школяр». 

Побудова процесу навчання, спеціально орієнтованого на розвиток уяви і мислення, 

принципово змінює позицію учня ‒ значне місце починають займати ролі дослідника, 

творця, організатора своєї діяльності. Учень не бездумно приймає зразок або інструкцію 

вчителя, а сам в рівній з ним мірою відповідає за свої промахи, успіхи, досягнення. Він бере 

активну участь в кожному кроці навчання - приймає навчальне завдання, аналізує способи її 

вирішення, висуває гіпотези, визначає причини помилок і т.д. Почуття свободи вибору 

робить навчання свідомим, продуктивним і більш результативним. Слід зазначити, що в 

цьому випадку змінюється характер сприйняття, воно стає хорошим «помічником» мислення 

і уяви. 

При особистісно-орієнтованому навчанні роль вчителя залишається дуже суттєвою: він 

веде дискусію, задає навідні запитання, підказує, але для учнів він в даному випадку ‒ 

рівноправний партнер по навчальному спілкуванню. Результати досліджень показують, що 

така побудова навчання дозволяє учневі висловлювати помилкову думку, не боятися 

припуститися помилки в міркуванні, під впливом висловлених аргументів виправити її, а це і 

є особистісно-значуща пізнавальна діяльність. У школярів розвиваються критичне мислення, 

самоконтроль і самооцінка. Що відображає досить високий рівень їх загальних здібностей. 

Як же змінюється дидактичний процес, якщо він орієнтується на пріоритет «задіяння» в 

навчанні уяви і мислення? 

По-перше, учні отримують роль дослідників, під прихованим керівництвом вчителя 

вони відкривають для себе нові знання. 

По-друге, процес навчання стає репродуктивним, пошуковим і творчим. При цьому 

орієнтування на мислення забезпечує розвиток пошукової, дослідницької діяльності, а добре 

розвинена уява дає можливість вирішувати будь-яку навчальну задачу ініціативно і творчо. 

По-третє, найважливішим методом навчання стає не зразок, який зазвичай відкриває 

процес отримання нових знань, а вибір, альтернатива, тобто надання учням можливості 

шляхом роздуми самим вибрати зразок правильного алгоритму навчальної дії. 

І, по-четверте, принципово важливим стає опора на два принципи навчання ‒ на 

доступність як міру труднощів і наочність як дидактичну підтримку процесу пізнання 

[2, c. 203]. 

Поговоримо тепер про іншу дуже важливу складову розвитку ‒ контролююча та 

оціночна діяльності учня. У молодшого школяра може бути сформульовано вміння 

знаходити у себе помилки, об'єктивно оцінювати результати своєї діяльності, самостійно 

виправляти неточності та ін. Як доцільно змінити існуючу діяльність контролю і оцінки, щоб 

розвивати у кожного школяра самоконтроль і самооцінку? Спробуйте не поліпшувати 

допущену дитиною помилку, а тільки підкреслити слово, в якому вона є. Тоді робота над 

помилками буде полягати в тому, що учень знаходить місце, де зробив помилку, і самостійно 

її виправляє.  

Хорошим прикладом є лист з пропусками: якщо не знаєш, яку букву писати, постав «-». 

Це дуже добре розвиває контролюючу діяльність школяра: він починає усвідомлювати своє 

незнання і прагне його ліквідувати. Існує і такий прийом: контрольні роботи даються 

чотирьох рівневі: на «вищій», на «достатній», на «середній» та початковий рівні. Сам учень 

вибирає рівень контрольної роботи. Тобто оцінює свої можливості. Не біда, якщо у дитини, 

не відразу вийде вибір, адекватний його вмінням. В даному випадку вчитель може прийти 

йому на допомогу.  

Звичайно особистісно-орієнтоване навчання пов'язане із задоволенням потреб дитини в 

різних видах діяльностях. Для молодших школярів одним з найактуальніших залишається 

гра. Кожен учитель має в своєму арсеналі кілька ігор. Але хотілося б звернути увагу на 

сюжетно-рольові, саме ці ігри мають особливе значення в розвитку індивідуальності дитини.  

Отже, щоб зробити процес навчання особистісно-орієнтованим, потрібно небагато: 

визнати право кожної дитини на самооцінку, індивідуальність, прагнення самостійно 
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здобувати знання і застосовувати їх в різноманітній та цікавій для нього діяльності. Маємо 

враховувати передовий педагогічний досвід інноваційних установ, на підставі якого 

психологи і педагоги розробили алгоритм проектування особистісно-орієнтованого навчання 

в початковій школі. 

1) Формулювання мети уроку. 

2) Аналіз психолого-педагогічної характеристики класу, що включає в себе дані про 

кожного учня. 

3) Аналіз письмових робіт, виконаних учнями на попередньому уроці, і домашніх 

творчих завдань. 

4) Конкретизація мети уроку з урахуванням результатів попереднього аналізу. 

5) Розділення уроку на етапи, підлеглі однієї мети, і конкретизація цієї мети на кожному 

етапі. 

6) Вибір способів досягнення і підтримки високого рівня мотивації на кожному етапі 

уроку. 

7) Вибір форм роботи і характеру взаємодії учасників освітнього процесу на кожному 

етапі уроку. 

8) Вибір способу презентації нового матеріалу, що відповідає цілям уроку. 

9) Підбір дидактичного матеріалу, що відповідає цілям уроку. 

10) Проектування навчального діалогу (чи інших методів), що дозволяє виявити і 

«окультурити» суб'єктивний досвід учня (випереджає аналіз ймовірних версій). 

11) Вибір методів і засобів діагностики навчального процесу та його результатів на 

кожному етапі уроку. 

12) Проектування ймовірних змін в ході уроку і їх корекція. 

13) Підготовка індивідуальних творчих домашніх завдань, орієнтованих на максимальне 

використання суб'єктивного досвіду учня. 

14) Проектування форм рефлексії проведеного уроку [3, c. 75]. 

Як уже зазначалося, урок в особистісно-орієнтованій освітній системі носить ймовірний 

характер, що залежить від особистісних особливостей учасників освітнього процесу. Тому 

зростає роль дидактичного матеріалу, який може значно відрізнятися в різних школах за 

змістом (залежно від регіональних, національних умов, особливостей школи і т.п.).  

Висновки. Працюючи над даною темою, вдалося дійти до висновку, що вчителю не 

можна стояти на місці, потрібно обов'язково крокувати в ногу з часом, розуміючи свою роль 

у долі дитини. Зрозуміло, що особистісно-орієнтований підхід до навчання і виховання 

приносить задоволення і учням, і вчителеві, і батькам. Віриться, що зернятка знань, 

наповнені Добром, Теплом, Любов'ю, Радістю, Справедливістю, які кожен день потрапляють 

в душу дитини, обов’язково дадуть прекрасні результати. Тільки висока духовність і хороші 

знання допоможуть дитині стати в майбутньому вихованою і всебічно освіченою людиною. 
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ДІЛОВА ГРА В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ  

МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ 
 

У статті розглядається питання застосування ділових ігор при формуванні готовності 

майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного 

управління в умовах магістратури. Розкривається сутність поняття «ділова гра» та 

методика її проведення.   

Ключові слова: ділова гра, готовність, стратегічне управління, магістратура, керівник 

загальноосвітнього навчального закладу. 

 

The article deals with the issue of the use of business games in forming the readiness of the 

future head of a General Purpose Education Institution for strategic management in a master's 

degree. The essence of the concept of ‘business game’ and the method of its conduct are revealed. 

Key words: business game, readiness, strategic management, magistracy, head of a General 

Purpose Education Institution. 

 

Дієвою ігровою технологією при формуванні готовності майбутнього керівника 

загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління стала ділова гра. 

Застосування ділових ігор у навчанні дає змогу максимально наблизити навчальний процес 

до практичної діяльності, враховувати реалії сьогодення, приймати рішення в умовах 

конфліктних ситуацій, відстоювати свої позиції, розвивати в учасників гри колективізм та 

відчуття команди, отримати результати за досить обмежений час. У спеціально створених 

умовах майбутній фахівець опрацьовує найрізноманітніші життєві та професійні ситуації, які 

дають змогу формувати світогляд, відстоювати власну позицію, набувати професійних знань, 

умінь та навичок. 

Розглянемо деякі визначення ділової гри, які подано у психолого-педагогічній 

літературі: 

‒ навчально-практичне заняття, яке передбачає моделювання діяльності фахівців щодо 

розв'язання складної проблеми, прийняття певного рішення, пов'язаного з виробничим 

процесом [2]; 

‒ метод групового навчання спільної діяльності в процесі вирішення спільних завдань в 
умовах максимально можливого наближення до реальних проблемних ситуацій [3, с. 107]; 

‒ нова галузь діяльності, імітаційний експеримент, форму рольового навчання, 
дослідження й вирішення освітніх і виховних завдань [1, с. 22];  

‒ жива модель, що відтворює процеси прийняття рішень і взаємодії учасників системи 
управління [5, с. 113]. 

Аналіз запропонованих визначень дозволяє виділити наступні ключові слова: ділова гра 

– це імітація, творіння, система відтворення процесів, групова вправа, аналіз ситуації, певний 

вид управлінської діяльності. Надалі ми будемо розглядати ділову гру як певний вид 

людської діяльності, ігрову імітацію, основою якої є модель соціально-управлінської 

системи в цілому.  

Ефективність ділової гри у професійній підготовці майбутнього фахівця обґрунтована в 

ряді досліджень (І. Бєлкін, В. Бур’янова, Н. Волкова, Е. Зарукина, С. Кожушко, О. Катеруша, 

Л. Литвинюк, Т. Оберт, Ж. Піскова, Н. Стеценко, Ж. Яворська та інші). 

Провідною ідеєю даної технології, на думку, А. Панфілової [4, с. 26], є співвідношення 

понять «гра», «модель», «імітація», яке вчена наочно представляє у вигляді перетину трьох 
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кіл (рис. 1). 

На нашу думку, дійсно, практично в будь-якій діловій грі моделюється реальна 

професійна ситуація. Разом з тим ділові ігри мають такі складові, які принципово 

відрізняють їх від інших технологій, перш за все тим, що вони мають операційний сценарій, 

в якому закладений більш-менш жорсткий алгоритм «правильності» й «неправильності» 

прийнятого рішення, тобто учасник ділової гри відчуває вплив власного рішення на майбутні 

події. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Співвідношення понять «модель», «гра», «імітація» 

і «ділова гра» 

 

Ділова гра, імітуючи окрему ситуацію, дає можливість вирішувати конкретно 

сформульовані завдання та проблеми, розробляти відповідні практичні рекомендації та 

прогресивні методи вирішення проблем. Вона має жорстку структуру і правила, її головною 

функцією є вироблення навичок та вмінь діяти у стандартних ситуаціях. 

Завданнями ділової гри є: формування в учнів повноцінного уявлення про професійну 

діяльність в цілому і його динаміці зокрема; розвиток теоретичного і практичного мислення 

в професійній сфері; формування пізнавальної мотивації, забезпечення умов для появи 

професійної мотивації; придбання соціального й проблемно-професійного досвіду і 

формування вміння приймати індивідуальні та колективні рішення. Таким чином, ділову гру 

доречно використовувати не для будь-якого змісту професійної діяльності, а лише для того, 

яке містить в собі проблемність. 

Педагогами (Н. Волкова, Е. Зарукіна, Н. Логінова, М. Новик А. Панфілова, Г. Селевко та 

інші) виділено основні переваги ділової гри: дозволяє підвищити інтенсивність і стійкість 

виникнення змін, максимально використовувати можливості кожного учасника; дозволяє 

створювати та закріпляти певні групові норми і цінності, які в тій або іншій мірі повинні 

поділяти всі учасники; відображає суспільство в мініатюрі, моделює систему 

взаємостосунків і взаємозв’язків, характерну для реального життя учасників, це дає їм 

можливість побачити і проаналізувати в умовах психологічної безпеки закономірності 

спілкування і поведінки інших людей, самих себе; надає можливість отримати зворотній 

зв’язок і підтримку від людей зі схожими проблемами; дозволяє здобути нові уміння, 

експериментувати з різними стилями відносин серед рівних учасників; надає можливість 

учасникам ідентифікувати себе з іншими, «зіграти» роль іншої людини для кращого 

розуміння її і себе, для знайомства з новими ефективними способами поведінки, емоційними 

 

Ділова 

гра 
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зв’язками (співпереживання, емпатія), що виникають у процесі гри; створити напругу, яка 

допомагає прояснити проблеми кожного, відіграє конструктивну роль, підживляє енергетику 

групових процесів; проте завдання ведучого – не дати напрузі вийти з-під контролю і 

зруйнувати продуктивні відносини в групі; полегшує процеси саморозкриття, 

самодослідження і самопізнання. 

Ураховуючи вищевикладене можемо визначити обов’язкові ознаки ділової гри: 

– наявність загальних цілей всього ігрового колективу; 
– наявність різних ролей і відповідно до них відмінність інтересів (конфлікт) учасників, 

призначених виконувати ці ролі; 

– неможливість повної формалізації системи, наявність невизначеності в обстановці, 
облік імовірнісного характеру багатьох факторів і, виходячи з цього, наявність ігрової 

імітаційної моделі розглянутого процесу; 

– динамічність зміни обстановки й наявність зворотного зв’язку, що залежить від 
рішень учасників гри в попередні моменти часу та впливає на зміну обстановки в наступні, 

тобто наявність «ланцюжка рішень»; 

– наявність системи оцінки результатів ігрової діяльності; 
– наявність системи мотивації учасників, що дає об’єктивну оцінку особистого внеску 

кожного учасника гри в досягненні спільної мети, загального результату діяльності ігрового 

колективу; 

– багатоальтернативність рішень; 
– наявність керованої емоційної напруги. 
Як правило, ділова гра складається з таких етапів: ознайомлення учасників гри з метою, 

завданнями та умовами гри; інструктаж щодо правил проведення гри; утворення учасниками 

гри робочих груп; аналіз, оцінка та висновки гри. Послідовність усіх ігрових етапів має 

відповідати загальному терміну гри, рівню складності та масштабам проблемної ситуації, 

контингенту гравців, можливості досягнення очікуваних результатів.  

На першому етапі – підготовчому – передбачається обґрунтування вибору гри, 

визначення ігрових цілей та завдань, формулювання проблемної ситуації, розроблення 

сценарію гри, підготовка інформаційного та методичного матеріалу. 

На другому етапі проводиться інструктаж організаторів та учасників гри, розглядаються 

правила проведення гри та функцій гравців. 

Третій етап залежить від змісту та форми конкретної гри й полягає у обговоренні 

учасниками гри поставлених проблем, прийнятті узагальнених рішень, їх аналізу, 

використанні учасниками гри результатів цих рішень, оцінці діяльності гравців. 

Останній – заключний етап – передбачає обговорення результатів гри, виступи експертів 

та викладача, заохочення кращих гравців, підготовку рекомендаційних матеріалів. 

Оцінюються результати гри під час дискусії між учасниками гри або у письмовому вигляді. 

Досить важлива роль у проведенні ділових ігор відводиться викладачу. Від нього 

залежить не лише результативність та ефективність проведення ділової гри, а й 

психологічний клімат у групі. Можна виділити такі обов’язки викладача як керівника ділової 

гри: на початку гри викладач ознайомлює магістрантів із принципами, завданнями та метою 

гри, специфікою її проведення. Перша стадія ігрового процесу часто характеризується 

відсутністю повноцінної комунікації, навичок співпраці в неформальних умовах тощо. У 

функції викладача входить контроль та коригування роботи учасників гри в групах, 

орієнтація груп на вирішення поставлених завдань, створення атмосфери довіри та творчості. 

За допомогою викладача серед усіх учасників гри визначається лідер, доповідач (магістрант, 

який виступатиме на підсумковому занятті), організатор. 

Роль викладача є важливою особливо на першому етапі гри: від його поведінки залежить 

ставлення гравців до самої гри, налагодження контактів між гравцями та групами, 

відбувається ознайомлення з різними точками зору. Додатковим ускладненням для 

викладача може бути ситуація, за якої у групах змінюються учасники. Це може відбутися з 
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декількох причин: з ініціативи самих учасників (через різні погляди на вирішення проблеми, 

різні підходи у роботі, конфліктність у групі); виникнення у процесі гри проблем, які 

потребують додаткового детального опрацювання за участю професіоналів. 

З метою формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального 

закладу до стратегічного управління передбачено ділові ігри: «Визначення місії 

загальноосвітнього навчального закладу», «Стратегічне планування розвитку 

загальноосвітнього навчального закладу», «Концепція розвитку загальноосвітнього 

навчального закладу майбутнього». 
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УДК 37091.4 (Монтессорі) 

Світлана Лозинська, Мар’яна Васьків 

(Львів) 

 

СВОБОДА – ОДИН ІЗ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ  

МЕТОДУ МАРІЇ МОНТЕССОРІ 

 

У статті розглянуто проблему свободи вибору як одного із важливих принципів методу 

Марії Монтессорі; важливість надання свободи дітям для їхнього саморозвитку та 

самонавчання; взаємозв’язку свободи і дисципліни. Свобода є внутрішньою якістю, яка 

дозволяє обирати найкраще для себе та оточення і успішно розвивається в процесі 

виховання. 

Ключові слова: М. Монтессорі, свобода, дисципліна, самовиховання, вільний розвиток, 

індивідуальність.  

 

The article deals with the problem of freedom of choice as one of the important principles of 

the method of Maria Montessori; the importance of giving children freedom for their self-

development and self-education; the relationship between freedom and discipline. Freedom is an 

internal quality that allows you to choose the best for yourself and the environment and it develops 

in the process of education. 

Key words: M. Montessori, freedom, discipline, self-education, free development, individuality. 
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Марія Монтессорі – символ гуманістичної педагогіки ХХ століття. Її демократичні 
ідеали, втілені в стрункій філософсько-педагогічній системі й ефективній технології 
виховання дітей дошкільного віку, і сьогодні привертають розум і серця всіх, кому не 
байдужі проблеми виховання [2, с. 5]. 

Головним завданням виховання М. Монтессорі вважала створення такого оточення, яке б 
давало дітям тільки «поживу», потрібну для самовиховання, а основою педагогіки «вільного 
виховання» є свобода як засіб «самовиховання і самонавчання» дітей. Дитина прагне жити 
природним життям, а їй постійно заважають, затримують розвиток різноманітними 
заборонами. Тому свободу у вихованні М. Монтессорі розуміє як створення умов, що 
найбільш сприяють розвитку всієї особистості. Дитина повинна бути цілком вільною у своїх 
спостереженнях і діяльності, не варто втомлювати її роботою. Треба полегшити її шляхом 
вільного вибору [5, с. 202]. 

У праці «М. Монтессорі: теорія і технологія» І. М. Дичківська і Т. І. Поніманська 
зазначають, що Марія Монтессорі визначає «свободу» не як соціальне, а як природничо-
наукове і психологічне поняття. На її думку, воно близьке поняттю максимальної 
незалежності будь-якої істоти від зміни зовнішніх умов та підтримки ззовні. А стосовно 
людини Монтессорі підкреслює неможливість бути дійсно вільною без досягнення для 
початку незалежності як основи. Той досвід, якого набуває дитина (момент народження, 
емоційне спілкування, навчання ходіння, мови тощо) водночас є підґрунтям формування 
незалежності як позитивної якості. «Це не просте поняття свободи, яке ми здобуваємо із 
спостережень над рослинами, комахами. Дитина, внаслідок характерної для неї 
безпорадності, з якою вона народжується, внаслідок її якостей як соціальної особи, зв’язана 
путами, що обмежують її активність. Виховання повинне приходити їй на допомогу 
розумним послабленням соціальних пут, які обмежують цю активність. І в міру того, як 
дитина підростає у такій атмосфері, її безпосередні прояви стають більш виразними і з 
очевидністю істини розкривають її натуру» [2, с. 118-119]. 

М. Монтессорі розуміє процес виховання як співпрацю вихователя й вихованця, а не 
авторитарний тиск на дитину. Цінність людини не в тому, як її виховали і навчили педагоги, 
а в тому, як вона сама себе виховала. Тобто це самовиховання, природне прагнення дітей до 
пізнання світу й себе, застереження перевтомлення, захоплення, відсутність будь-якого 
примусу, пошук нового й радість відкриття, добровільність, різноманітність діяльності, 
врахування індивідуальних відмінностей [5, с. 203]. 

Ідейним стрижнем Монтессорі-педагогіки, який визначає її суть та унікальність, є 
звернення дитини до педагога: «Допоможи мені зробити це самому» [6, с. 86]. Тобто 
принцип свободи у виборі дій захищає право дитини на індивідуальність і є одним із 
основних у системі Монтессорі [2, с. 118]. 

Педагог поставила дитину в центр освітнього процесу, створила умови для її вільного 
розвитку, самовиховання і самоосвіти. Вона виходила з того, що природа сама подбала про 
форму всіх конструкцій людини і що для їх функціонування не потрібне додаткове приладдя. 
Кожна здібність в умовах свободи й природовідповідності виявляється сама собою. В певний 
час рука дитини відривається від руки дорослої людини, вона робить перші кроки, потім її 
діяльність ускладнюється.  

Аналогічним є формування характеру, розуму, почуттів, волі. Але свобода не означає 
«закинутість» дитини. «Якраз навпаки: правильне розуміння свободи ставить на місце наших 
фантазій реальні потреби дітей і веде до справжніх і дійсних турбот про них» [1, с. 60]. 

Педагог вважає, що процес виховання повинен починатися з розвитку самостійності. 
Вже у трирічному віці, на її думку, діти повинні мати змогу діяти досить самостійно і вільно, 
а вихователі зобов’язані полегшувати їм вступ на шлях самостійності: вчити ходити без 
сторонньої допомоги, бігати, ходити по сходах нагору і вниз, вдягатись і роздягатися, 
митися, виразно вимовляти слова, чітко передавати свої бажання. Дорослі наставники мають 
розвивати у малих уміння досягати власної мети, задовольняти свої бажання – це називається 
етапами виховання в дусі незалежності. Наголошується: людина, яка сама виконує все, що 
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необхідне їй для зручностей і потреб життя, перемагає себе, примножуючи свої здібності і 
вдосконалюючись як особистість. «Кожному відомо, – зазначає М. Монтессорі, – що 
навчання дитини мистецтва самостійно їсти, вмиватися і вдягатися – робота набагато важча і 
нудніша, яка вимагає незмірно більшого терпіння, ніж годування, умивання і вдягання 
дитини. Але перший рід роботи – праця вихователя, а другий рід роботи – легка і низька 
праця слуги. Ця робота легша для матері, але надзвичайно шкідлива для дитини, тому що 
закриває шлях і ставить перешкоду розвитку її життєдіяльності» . 

Таким чином, головними тезами педагогіки Монтессорі є свобода і самостійність: 
«Людина не може бути вільною, якщо вона не самостійна». Перші активні прояви 
індивідуальної свободи дитини треба спрямовувати так, щоб у цій активності вироблялась її 
самостійність. 

Одночасно з розвитком самостійності М. Монтессорі ставить дитину в такі умови, у яких 
може вільно розиватися дароване їй природою. Але ця свобода не є свавіллям у діях, а є 
дисципліною у свободі [3, с. 6]. На думку Марії Монтессорі, вільна дисципліна і вільний 
прояв особистості дитини означають свідоме самоуправління поведінкою, а не дії на вимогу 
вихователя. Воно виробляється тоді, коли дитина може задовольнити свої бажання 
самостійно. Це не вседозволеність, а позбавлення себе від власної безпорадності в поведінці 
та свідоме прийняття рішень. Свобода є внутрішньою здатністю обирати найкраще для себе 
та оточення, яка розвивається в процесі виховання. Для здійснення свободи потрібна 
дисципліна – не сліпе підкорення правилам, установленим дорослими, а володіння собою, 
здатність відрізняти добре від поганого, знаходити рівновагу між добрим для себе та добрим 
для інших. Ключові слова обох визначень «здатність дитини» найповніше характеризують 
спільність понять «свобода» і «дисципліна»: вони мають виходити від дитини, а не ззовні 
[2, с. 119-120]. 

Педагог-гуманіст М. Монтессорі доводить, що дитина розвивається лише тоді, коли сама 
обирає собі заняття, ставить мету і виконує свідомі дії. Якщо завдання дитині визначає 
педагог, який контролює її дії: «Роби так, як я!», дитині важко сконцентруватися на справі, 
розподіляючи увагу між роботою і вчителем. Така робота не приносить дитині задоволення, 
оскільки вона діє під впливом іншого [2]. 

Дитина може обирати матеріал з комплекту Монтессорі-матеріалів; варіант роботи з 
ним; час для роботи і час тривалості роботи; робоче місце; товариша або групу для спільної 
роботи. Дитина також має право на вільне спілкування з іншими дітьми і з дорослими, може 
звернутися з питаннями і одержати доброзичливу відповідь. Загалом, відчуття впевненості у 
собі формується у дітей не тільки за рахунок орієнтації в матеріалі, але і як результат довіри 
до людей, які є в групі. Нарешті, дитина не зобов’язана постійно бути активною, вона має 
право обдумати свої попередні й подальші дії, і це не потрібно розглядати як ухиляння від 
активної діяльності, апатію, пасивність.  

Зрозуміло, що у кожної з цих складових вибору існують об’єктивні і зрозумілі дітям 
обмеження (вибір матеріалу обмежений тим матеріалом, який є у групі; вибір часу 
обмежений режимом дня, вибір товариша – його бажанням і т. д.). 

Результатом виховання дітей за принципами свободи і дисципліни М. Монтессорі є 
розвиток індивідуальності, оскільки дитина виражає і підсилює її через свободу. Виявом 
розвитку індивідуальності дитини є самоконтроль, уміння володіти собою. Свобода дає 
здатність повної спонтанної концентрації, яка є зовнішнім аспектом внутрішнього розвитку і 
якої ніколи не може домогтися найсуворіший педагог [2, с. 122-125]. 

На основі викладеного вище можна стверджувати, що свобода у виборі дій є одним з 
найважливіших принципів педагогіки Марії Монтессорі. На думку педагога, свобода – це, 
насамперед, умови, які найбільше сприяють всебічному розвитку особистості дитини. 
Свобода вибору дозволяє дитині бути індивідуальністю. Виконуючи різні вправи, дії з 
предметами, дитина задовольняє свої потреби у пізнанні, вчиться самостійності. Завдання 
дорослого полягає в тому, щоб не діяти замість дитини, а допомагати їй організовувати свою 
діяльність і розвивати свій потенціал. 
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Необхідною умовою всебічного розвитку дитини в умовах свободи є дисципліна. Дитина 
має вміти розрізняти, що таке добро, а що таке зло щоб її дії не стали руйнівними. Тобто 
свобода дитини – це здатність обирати найкраще і для себе, і для інших. Слід зазначити, що в 
результаті дотримання принципу свободи і дисципліни дитина тренує волю, формує 
самоконтроль і вміння володіти собою.  

Отже, свобода вибору є необхідною для кожної дитини тому, що це розвиває 
самостійність, сприяє саморозвитку та самоосвіті. Вибір дитини відповідає її внутрішнім 
потребам, тому не слід її обмежувати різними заборонами. Важливо створити такі умови, які 
б сприяли всебічному розвитку особистості дитини, її потребам, формуванню у дітей 
самостійності.  

Як писала М. Монтессорі: «Щоб виховати дитину, треба її знати. Щоб її знати, треба за 
нею спостерігати, а щоб за нею спостерігати, треба дати їй свободу» [4, с. 46]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 
У статті висвітлюється питання специфіки формування іншомовної комунікативної 

компетенції у студентів технологічної освіти. Показано особливості та шляхи формування 
професійної іншомовної компетенції відповідно до змісту освіти та специфіки предметів 
технологічної освіти. Обґрунтовано важливість чинників, від яких залежить успіх у 
формуванні відповідної фахової компетенції. 

Ключові слова: комунікативна компетенція, фахова освіта, технологічна освіта, 
лексична компетенція, граматична компетенція, компетенція в аудіюванні, говорінні, 
читанні та письмі. 

 
The questions of the specifics in developing the foreign language communicative competence 

within the students of technological education is highlit in the article. Peculiarities and ways of the 
development of the professional second language communicative competence in accordance with 
the contents and curriculum of the technological education are described. The factors, on which 
success in the development of the professional competence depends, are concluded in the article.  

Key words: communicative competence, professional education, technological education, 
lexical competence, grammar competence, listening, reading, speaking, and writing competences. 
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Процеси інтеграції України в європейське суспільство сприяють стрімкому зростанню 

важливості вивчення іноземних мов фахівцями різних галузей та ставлять іншомовну 

підготовку студентів немовних спеціальностей однією з найважливіших компонентів вищої 

освіти. Згідно з освітньо-професійною програмою підготовки фахівців різних напрямків, 

важливим у навчанні іноземних мов студентів ВНЗ різних рівнів акредитації є «формування 

необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного 

спілкування в усній та письмовій формах» [4, с. 18]. 

Вимоги до рівня володіння іноземними мовами у ХХІ столітті значно підвищуються, 

оскільки потрібно підготувати конкурентоспроможних професіоналів високого рівня, які 

мають вільний доступ до іншомовних джерел, можуть обмінюватися досвідом в сферах 

професійного та ситуативного спілкування, спроможні вирішувати складні проблеми в 

економічній, політичній, науково – технічній та освітній галузях.  

 Знання іноземної мови сьогодні є одним із показників якості підготовки фахівців, адже 

активне володіння іноземними мовами є складовою гуманітаризації технологічної освіти і є 

засобом підготовки всебічно розвиненої, креативно мислячої особистості, 

висококваліфікованого фахівця. Вивчення іноземної мови є важливим засобом 

міжкультурної комунікації і доступу до світової культури а також засобом розвитку 

особистості. З одного боку процес вивчення іноземної мови впливає на особистісні якості 

людини, розвиває творчість, формує певну систему знань та понять. Адже недаремно 

народна мудрість гласить «Нова мова – новий світ», «Скільки мов ти знаєш – стільки ж разів 

ти – людина». З іншого боку ‒ вивчення іноземної мови розвиває психічні процеси: відчуття, 

сприймання, слухову пам’ять, мислення, волю, увагу. Процес вивчення іноземної мови 

потребує напруженої розумової діяльності, уваги, здатності осмислювати, аналізувати, 

уміння робити висновки.  

 Іноземна мова не є легкою для всіх. Існує багато труднощів при викладанні іноземної 

мови для студентів немовних спеціальностей. Деяким студентам важко вимовляти слова, 

інші не можуть запам’ятати порядок слів у різних типах речень, зовсім небагатьом вдається 

суттєво збагатити словниковий запас. Все це впливає на формування негативного ставлення 

до предмета, втрачається інтерес до виучуваної мови, з’являється зневіра.  

 Іншомовна мовленнєва підготовка спеціалістів технологічної освіти і є предметом 

дослідження даної статті. Специфіка дисципліни лежить як у площині змісту навчання, так і 

в системі роботи по формуванню базових компетенцій. За С.Ю. Ніколаєвою до змісту 

навчання входять наступні компоненти: 

- сфери спілкування, теми, ситуації 

- мовний матеріал(фонетичний,лексичний,граматичний,орфографічний) 

- мовленнєвий матеріал(мовленнєві зразки різних рівнів:словосполученя, 

фраза/речення,понад фразова єдність, тексти) 

- країнознавчі знання(знання про культуру, мова якої вивчається) 

- лінгвокраїнознавчі знання(знання мовленнєвої та не мовленнєвої поведінки носіїв 

мови) 

- мовні знання(знання правил виконання дій з мовним матеріалом) 

- навички мовлення(фонетичні, лексичні, граматичні,техніки читання і техніки письма) 

- уміння мовлення (аудіювання, говоріння, читання, письма) 

- навчальні вміння [3, с. 22]  

Отож метою навчання іноземної мови є іншомовна мовленнєва діяльність, як засіб 

міжкультурної взаємодії,і відповідно, навчання будь якого виду діяльності відбувається у 

процесі виконання цієї діяльності, дій та операцій, пов’язаних з нею. Тому для навчання 

студентів різних видів мовленнєвої діяльності, необхідно надати кожному з них можливість 

практичного оволодіння тим чи іншим її видом. Оскільки в основі формування іншомовної 

мовленнєвої діяльності лежать комунікативні навички та уміння , пріоритет у навчанні 

іноземних мов має бути за усними вправами. У цьому полягає основна трудність 
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викладання,особливо коли мова йде про формування умінь говоріння. Мова – елемент 

культури і функціонує в рамках певної культури. Ми повинні знати характерні риси цієї 

культури, особливості функціонування мови у цій культурі. А знання мови передбачає 

формування фонетичної, лексичної, граматичної компетенцій. 

Програмою середньої школи передбачено формування базової фонетичної, лексичної та 

граматичної компетенцій. А от формування іншомовної професійної лексичної та 

граматичної компетенції – основне завдання вузів різних рівнів акредитації. Причому теми 

спілкування та ситуації підбираються у відповідності до навчальних планів технологічних 

спеціальностей. 

Вивчення іноземної мови орієнтоване на спеціалізацію. Головною особливістю 

формування іншомовної компетенції студентів технологічних спеціальностей є формування 

практичних навичок читання фахової літератури, спілкування у професійній сфері, 

застосування знань та умінь впродовж набуття знань з обраного фаху. Читання текстів різної 

складності, лексико-граматичні завдання, вправи для розвитку різних видів мовленнєвої 

діяльності, самостійне виконання короткострокових проектів, творчих завдань, слухання 

текстів, заучування діалогів, уривків сприяють формуванню фахової іншомовної 

компетенції. 

Першим кроком до успіху у вивчення іноземної мови на відділенні технологічної освіти 

є мотивація, яка підвищується за допомогою використання професійно спрямованих текстів, 

які вводять майбутніх спеціалістів в іншомовне середовище, навчають професійної 

комунікації з урахуванням оволодіння граматичною компетенцією в різних контекстах (текст 

для читання з метою формування мовленнєвих умінь, з метою отримання інформації, 

діалоги, комплекс вправ, творчі завдання, тощо). 

Другим кроком до формування іншомовної комунікативної компетенції є формування 

фахової лексичної компетенції. Опанування фахової лексики неможливе без такої форми 

роботи як читання автентичних фахово-орієнтованих текстів. Читання фахових текстів 

необхідне для засвоєння студентами великої кількості термінологічних одиниць. Відповідно 

до змісту навчання, професійний словник необхідний для формування мовленнєвих навичок 

та умінь. У немовних навчальних закладах, у нашому випадку ‒ у закладах технологічної 

освіти, спілкуватися в межах вузької спеціалізації можна починати тоді, коли у студентів 

сформовано мінімальну понятійну базу з основних дисциплін, без якої спілкування в межах 

вузької спеціалізації є нереальним. 

Третім кроком до формування іншомовної комунікативної компетенції є формування 

граматичної компетенції. R. Carter, R. Hughes та інші зарубіжні вчені вважають, що 

формувати граматичну компетенцію потрібно на прикладах реальних контекстів різних 

функціональних стилів. Вони демонструють вживання граматичних категорій у відповідній 

аутентичній комунікативній ситуації. Основне завдання полягає у відборі відповідних 

фахових контекстів, вивчення відповідних фраз та мовних кліше, які властиві реальній 

комунікації та їх наступне застосування в реальному мовленні, з тим щоб суб’єкт навчання 

міг і був готовим висловити своє ставлення у певної мовленнєвій ситуації.  

Навчання іноземної мови у будь-якому немовному вузі базується на сучасних 

методичних концепціях, орієнтованих на фах. В центрі навчальної діяльності є форми і 

методи, спрямовані на студента. Єдиним місцем, де студенти технологічної освіти можуть 

показати свої знання з іноземної мови залишається аудиторія, і завдання викладача – 

стимулювати його до навчання за допомогою раціональних методів. За Волковою найбільш 

дієвими є: заохочення студентів до роботи на занятті за допомогою їх емоцій та почуттів; 

створення комфортної і цікавої ситуації, яка має на меті активізувати діяльність студента; 

студент – головна фігура в процесі навчання; стимулювання до розвитку мовних здібностей 

студентів; використання різних форм роботи на занятті – індивідуальних, групових, 

колективних [1, с. 320]. 
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Як бачимо, традиційні методи переважають в навчальному процесі. Однак застосування 

інформаційних та телекомунікаційних технологій, робота з навчальними комп’ютерними 

програмами з іноземної мови не тільки урізноманітнюють, осучаснюють процес навчання, а 

й сприяють підготовці студента до використання іноземної мови в подальшому житті та 

роботі. 

Інтерактивні методи навчання залучають до активної комунікації, сприяють розвитку 

критичного мислення, формують уміння приймати самостійні мовленнєві рішення. 

 Сучасні студенти є представниками цифрового покоління, тому важливо 

використовувати ресурси технічного прогресу – онлайн-повідомлення, інтернет-сторінки, 

чати – які можуть сприяти вивченню іноземної мови.  

Успіх у формуванні іншомовної компетенції студентів технологічних відділень залежить 

від: 

- якісно складених навчальних комплексів 

- раціонально підібраного мовного та мовленнєвого матеріалу 

- сучасних ефективних методів та форм роботи. 

Проблема формування іншомовної комунікативної компетенції студентів технологічної 

освіти є актуальною і мало дослідженою. Потребує вивчення питання онлайн освіти, 

використання інтернет-ресурсів, укладання фахових підручників та посібників для кожної, 

окремо взятої галузі, які будуть спрямовані на формування мовленнєвих умінь. Розвиток 

онлайн освіти сприятиме як інтеграції у світовий медіапростір так і формуванню іншомовної 

комунікативної компетенції. 
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ВИКОРИСТАННЯ АВТОРСЬКОГО ВІДЕОЗАПИСУ  

ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  

З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА» 

 

Досвід викладання технічної механіки виявив досить слабку шкільну підготовку 

студентів з фізики і математичних дисциплін, що призводить до неможливості виконання 

ними індивідуальних розрахунково-графічних завдань. У статті викладач ділиться 

методикою використання в навчальному процесі створених власно «Методичних вказівок до 

розрахунково-графічних завдань з відео консультаціями», що дозволяє студенту мати ще й 

відеозапис розв`язку задач. 

Ключові слова: технічна механіка, розрахунково-графічне завдання, авторський 

відеозапис, методичні вказівки з відео консультаціями  

 

The teaching experience of the Technical Mechanics has shown a rather weak school 

preparation of students in physics and mathematical disciplines, which leads to the impossibility of 

performing their individual settlement and graphic tasks. In the article the teacher shares the 

methodology of using in his educational process the self-created "Methodological instructions for 

settlement and graphic tasks with video consultations" that allows the student to have a video 

recording of solving problems. 

Key words: technical mechanics, calculation and graphic task, author's video recording, 

methodical instructions with video consultations  

 

«Одна картина замінює десять тисяч слів» 

Китайська мудрість 

 

Технічна механіка ґрунтується на знаннях, котрі дає Фізика, Математика, Тригонометрія, 

Геометрія, Алгебра та інші дисципліни. Досвід викладання Технічної механіки виявив 

наступні особливості і нерозв`язані проблеми в підготовці студентів. За дуже рідким 

виключенням, більшість студентів не вміє розв`язувати задачі фізики і мають досить слабку 

підготовку з математичних дисциплін. Це невміння носить загальний характер і не залежить 

від школи, яку закінчив студент, тому, що, більшість недоліків, про які йдеться, беруть 

початок у середній школі, де впала якість підручників, які далекі від сучасних вимог.  

Студенти не вміють розв`язувати рівняння з одним невідомим, розкладати вектор по 

осям вибраної системи координат, не розрізняють тригонометричних функцій, не вміють 

користуватися транспортиром, не знають одиниць вимірювання фізичних величин, не 

оперують приставками «кіло», «Мега» і ще багато різних «НЕ». 

Заповнення цих шкільних прогалин вимагає часу і значних зусиль як від викладача так і 

від студента, а цих компонентів як студенту так і викладачеві (в тому числі) як правило не 

вистачає. 

Освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійної програмою 

підготовки майбутнього фахівця в галузі інженерії передбачено самостійне виконання 

розрахунково-графічних завдань. При вивченні Технічної механіки студент обов`язково має 

виконати цю індивідуальну роботу. 

Метою виконання розрахунково-графічних завдань є рішення ряду технічних задач. 

Такий вид роботи складається з опису алгоритму вирішення задачі та графічної частини, яка 

наочно показує правильність або неправильність прийнятого інженерного рішення. 

Вже при виконанні першого розрахунково-графічного завдання викладач стикається з 

проблемою, що незважаючи на кілька зразкових задач розв`язаних, як приклад на дошці в 
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аудиторії, студенти не поспішають захищати свої індивідуальні завдання. Методичні 

вказівки запропоновані викладачем, де ще раз показано розбір розрахунково-графічного 

завдання не допомагають. Студенти відверто зізнаються, що поки викладач сам розв`язує на 

дошці – все начебто зрозуміло. Коли намагаються самостійно вирішити свій варіант ‒ нічого 

не виходить. 

Аналізуючи причини такої ситуації викладач знову приходить до висновку, що виною 

відсутність іноді елементарних шкільних знань. Знаючи, що студенти надолужити прогалини 

в знаннях миттєво і самостійно не зуміють (а дехто й не захоче), будь-який викладач, що 

щиро прагне навчити студента самостійним навичкам розв`язку завдань з Технічної механіки 

стикається з досить серйозною проблемою, вирішення якої потребує від нього великих 

витрат часу і зусиль на кожного студента. Тому й виникла ідея створити не традиційні 

методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних завдань, а методичні вказівки з 

відео консультаціями, в яких етапи розрахунків, викладених в методичному посібнику, 

озвучуються і детально пояснюються викладачем. 

Такий засіб наочності, як авторський відеозапис ‒ це відеозапис навчального 

призначення, створений поза професійною студією, що припускає синтез діяльності та аудіо 

візуалізаціі, завдяки якому забезпечується мимовільне запам'ятовування, включаються 

зоровий і слуховий аналізатори, що дозволяє студентам максимально опанувати необхідний 

навчальним матеріалом. Авторський відеозапис покликаний вирішувати конкретні навчальні 

завдання для певної групи студентів з урахуванням їх інтересів, психолого-педагогічних 

особливостей і рівнем підготовки на даному відрізку часу [1]. 

Отже, моєю метою при укладанні методичних вказівок з відео консультаціями з 

дисципліни Технічна механіка стало: 

1. полегшення роботи викладача ‒ не треба кожному окремому студенту пояснювати 

одне і теж. В якійсь мірі можна компенсувати недоліки в шкільній підготовці студентів і тим 

самим звільнити час викладача (вимушеного додатково витрачати час і давати відомості з 

математики і фізики) 

2. можливість навчити студента, опираючись на методичні вказівки, самостійно 

розв`язувати розрахунково-графічні роботи. 

Такий підхід стає в нагоді: 

‒ студентам, що соромляться при групі запитати викладача про незрозумілу дію в задачі; 

‒ студентам, котрі «недочули і недобачили», коли викладач пояснював розв`язок задачі 

на дошці. Саме для них і стають в нагоді методичні вказівки з відео консультаціями, адже 

можна повертатися до перегляду необхідного фрагменту неодноразово. І якщо втрачено 

щось по неуважності, можна знайти потрібний момент і знову переглянути його. 

‒ особливо корисні методичні вказівки з відео консультаціями для студентів в разі 

пропуску заняття. Навіть після переписування у товариша конспекту заняття на настає 

розуміння як робити розв`язок задачі ‒ на папері лише мертві схеми, символи і формули, 

котрі невідомо де взялися. При використанні відео консультацій складається враження 

присутності поряд з викладачем, котрий крок за кроком показує всі етапи розв`язку 

(Прикладка А). Студенту залишається за зразком вирішити свій варіант розрахункового 

завдання, прийти на консультацію і з повним розумінням справи захистити його.  
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ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ПРИ ВИКЛАДАННІ  

ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ (МОДУЛЬ «ОПІР МАТЕРІАЛІВ») 

 

У статті розглянуто питання використання викладачем на заняттях крім сучасних 

освітніх інформаційних технологій методики перевіреної роками ‒ демонстрації моделей. 

Ключові слова: модель, наочність, демонстраційний дослід, абстрактне мислення 

 

The article deals with the use of teachers in classes, in addition to modern educational 

information technologies, methods tested by years - model demonstration. 

Key words: model, visibility, demonstration research, abstract thinking 

 

 «Воно сказати, звичайно, все можна, а ти піди демонструй» 

Д.І. Менделєєв  

 

Технічна механіка ‒ одна з перших дисциплін загально-технічного циклу і більшість 

понять студентам нові і в їх свідомості немає готових образів і уявлень щодо їх формування. 

Студенти можуть завчити терміни, визначення, формули, але не маючи наочних уявлень, не 

розуміючи фізичного смислу параметрів матимуть лише формальні знання, котрі важко 

застосувати для розв’язку практичних задач. 

Тому серед засобів наочності при викладанні Технічної механіки особливе місце 

повинна посідати методика перевірена роками, а саме, демонстрація викладачем моделей 

(спеціально виготовленої предметної наочності). Моделі виготовляються студентами-

членами гуртка Технічної механіки. За роки існування коледжу в кабінеті зібралося понад 

сотню моделей і механізмів, котрі дозволяють викладачеві донести навчальний матеріал до 

студента. 

Історично склалося так, що необхідність звертання до візуальних образів була 

постульована як педагогічний принцип ще в XVII столiттi. Уперше візуалізацію як принцип 

навчання ввів у теорію і практику навчання Ян Амос Коменський, котрий вважав, що 

необхідно вміти пізнавати предмети на основі їх емпіричного сприйняття. Таким чином, 

педагог повинен керуватися золотим правилом ‒ зриме сприймати зором, чутне ‒ слухом, 

пахуче ‒ нюхом і т. д. [1]. 

Ян Амос Коменський вважав візуальність джерелом накопичення знань. 

Принцип наочності є спільною дидактичної нормою [2], яка обумовлює необхідність 

підкріплення словесних пояснень предметами, фактами, явищами, процесами або їх 

графічним і модельним поданням, а також і з практичною діяльністю учнів, коли це 

можливо. [3]. 

Підготовка технічного фахівця з використанням останніх досягнень науки і техніки ‒ це 

один із пріоритетних напрямків нинішньої вищої професійної технічної освіти. На 

сьогоднішній день освітні технології тісно пов'язані з новими інформаційними технологіями. 

Під інформаційною технологією навчання пропонується розуміти повчальний процес із 

застосуванням комплексу комп'ютерних та інших засобів обробки інформації, що дозволяє 

на системній основі організувати оптимальну взаємодію між викладачем і студентом з метою 

досягнення результату навчання.  

Однією зі світових тенденцій у розвитку сучасного інженерної освіти є поширення 

електронних і мультимедійних навчальних засобів. Але спостереження фахівців [3] 

дозволяють припустити, що переробка знакової інформації в навчальному процесі тільки з 

використанням технічних засобів навчання, впливаючи на нервову систему учня, викликає 

стомлення, в результаті чого може ослабнути продуктивність сприйняття [3]. 
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Очевидно, що для засвоєння знань дуже важливе значення має комбіноване 

використання засобів наочності і їх раціональне варіювання. Викладачі орієнтуються 

переважно на сучасні наочні засоби, але мало звертають уваги на спеціальну організацію 

пізнавальної діяльності учнів [3], котра полягає в застосуванні демонстраційного 

експерименту на заняттях. 

Демонстраційний експеримент в залежності від мети, котру переслідує викладач, може 

проводитися на будь-якому етапі заняття. Демонстрація моделей може відбуватися перед 

викладанням студентам нового матеріалу, щоб поставити перед ними проблему.  

Демонстраційні досліди можуть проводитись і по ходу пояснення, являючись його 

логічним продовженням з метою підтвердження сказаного викладачем, або для можливості 

попередніх висновків. Наприклад, знайомлячи студентів з поняттям «напруження» викладач 

повідомляє, що повне напруження розкладається на дві складові: нормальне напруження і 

дотичне напруження. Якщо напруження розташоване перпендикулярно (нормально) до 

площини перерізу бруса, його називають «нормальне напруження», якщо напруження 

розташоване у площині перерізу бруса його називають «дотичне напруження». Звісно, 

студенти можуть вивчити дослівно конспект, але розуміння понять не буде. Краще 

продемонструвати модель (фото1), котра допоможе ще й 

зорово сприйняти цю інформацію і уникнути поверхневого 

сприйняття студентами матеріалу.  

Щоб забезпечити краще запам`ятовування, викладач 

може завершити демонстрацією моделей пояснення нового 

матеріалу для перевірки висновків та закономірностей, до 

яких він підвів студентів, або для узагальнення цілої теми.  

Не буде методичною помилкою, якщо викладач покаже в 

кінці заняття ті ж самі моделі, котрі він демонстрував при 

поясненні.  

Правильне і своєчасне використання наочності має 

велике значення. Доцільно не виставляти моделі на огляд 

аудиторії передчасно: по-перше, щоб дарма не притягати увагу студентів і по-друге, 

доцільно використати «ефект новизни», щоб максимально включити розумову активність 

слухачів та їх самостійність.  

Моделі до теми «Розтяг (стиск)» 

Розтягуємо модель пружного бруса (фото 2). Зауважуємо, що відстань мiж перерізами 

моделі збільшується, зростає її довжина. При стисканні моделі бруса його довжина 

зменшується. На моделі добре показувати 

справедливість гіпотези Бернуллі: перерізи 

бруса плескаті і перпендикулярні до його 

поздовжньої осі до деформації залишаються 

плескатими і перпендикулярними до його 

поздовжньої осі і після деформації. Одним з 

недоліків цього досліду є те, що неможливо 

показати змiну розмірів поперечних перерізів тіла Фото 2 при його розтягу або стиску. 

Моделі до теми «Розрахунки на міцність при зрізі і 

зминанні» 
 На моделях (фото 3) зручно демонструвати деформацію зрізу і 

зминання (фото 4). Студенти одразу розуміють які напруження 

виникають при цих деформаціях. Бачать, що площа зрізу уявляє 

собою геометричну фігуру круг, а площа зминання ‒ це 

півциліндр.  

 

  

Фото 1 

Фото 2 

Фото 3 
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Фото 4 

Моделі до теми «Чистий зсув. Кручення» 

 Гумова модель бруса круглого поперечного перерізу (фото 5) дозволяє 

продемонструвати, що на поверхні бруса при його 

крученні відбувається чистий зсув: вся поверхня бруса 

поділена на прямокутники, які перетворяться на ромби 

(фото 6) як тільки почати скручувати брус моментом, 

прикладеним до вільного кінця. 

Модель також показує, 

що кручення відбудеться 

тільки за умови розташування моменту в площині, 

перпендикулярній до поздовжньої осі бруса.  

При крученні в поперечних перерізах валу виникають 

дотичні напруження.  

Модель (фото 7) показує, що дотичні 

напруження в різних точках поперечного перерізу валу не є 

постійними при даному крутному моменті і вони пропорційні відстані 

від точки перерізу до осі валу. Також модель дає зрозуміти , що при 

крученні небезпечні всі точки контуру перерізу.  

Моделі до теми «Згин» 

Модель (фото 8) дозволяє пояснити поняття силової площини. 

Студенти усвідомлюють, що всі сили і пари сил, прикладені до балки можна покласти 

 в одну (силову) площину і роблять 

висновок, що при такому розташуванні силової 

площини брус зазнає вертикального плоского 

прямого згину.  

Ще одна рухома модель бруса (фото 9)  

Фото 8 виконана так, що можна обертати 

сили і пари сил відносно поздовжньої осі 

бруса. 

 Це дозволяє викладачеві на одній моделі продемонструвати 

вертикальний плоский прямий згин (фото 9), горизонтальний Фото 9 

плоский прямий згин (фото 10), косий 

плоский згин (фото 11), і просторовий косий 

згин. Така багатофункціональність моделі 

дозволяє використовувати її при поясненні 

кількох тем. 

За допомогою гумової моделі бруса 

(фото12) Фото 10 зручно показати студентам 

існування в брусі при його згині нейтрального 

Фото 7 

Фото 5 

Фото 6 

Фото 8 

Фото 9 

Фото 10 
Фото 11 

Фото 7 
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шару. 

Спочатку викладач демонструє недеформовану модель 

Фото 11 бруса (фото 12). Брус пронизано спицями для 

зручності спостереження. Студенти по моделі бачать, що 

відстань між спицями внизу і вгорі бруса однакова. Потім 

викладач згинає брус (фото13) і стає видно, що відстань 

між спицями з опуклої сторони бруса збільшилася, отже 

волокна, розташовані в опуклій його частині розтягнутi. 

Нижні волокна у Фото 12 вигнутій частині бруса зазнають 

деформації стиску тому, що відстань між спицями вкоротилася. Зі спостережень студенти 

легко роблять висновок, що перехід від розтягу до стиску 

відбувається поступово і в брусi є такий поздовжній шар 

волокон , який не зазнає ані розтягу, ані стиску. Такий 

поздовжній шар волокон бруса і називається нейтральним.   

Висновки. Таким чином, демонстрація моделей 

являється складовою частиною евристичної бесіди і при 

викладанні Технічної механіки, незважаючи на переваги 

передових освітніх інформаційних технологій, 

демонстраційний експеримент повинен використовуватись 

викладачами в органічному зв`язку з електронними і мультимедійними засобами навчання.  

Застосування моделей стимулює розумову діяльність студентів, розвиток абстрактного 

мислення і просторових уявлень.  

Демонстраційний експеримент при викладанні Технічної механіки варто застосовувати 

не лише при поясненні теоретичного матеріалу. Він повинен бути невід`ємною частиною і 

при розв`язку задач. Застосування моделей при розв’язку задач сприяє не тільки кращому 

розумінню задачі, але й часто дає можливість перевірити відповідь, отриману при розв'язку 

задачі на тій же моделі. Застосування моделей сприяє кращому розумінню умов задачі, 

стимулює розумову діяльність студентів, що являється необхідною умовою для 

систематизації знань, розвитку абстрактного мислення і просторових уявлень, необхідних 

майбутнім інженерам для розв`язку конкретних технічних задач. 
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З ДОСВІДУ ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНІВ ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ 
 

У статті викладач дисципліни «Технічна механіка» ділиться досвідом щодо організації і 
проведення позаурочного заходу ‒ Тижня Технічної механіки, котрий підвищує інтерес та 
стимулює студентів до вивчення дисципліни, пожвавлює навчальний процес. 

Ключові слова: позаурочний захід, Тиждень Технічної механіки, конкурс, олімпіада, 
реферат. 

 
In the article, the teacher of discipline Technical mechanics shares experience in organizing 

and conducting an out-of-class event ‒ the Week of Technical Mechanics, which raises interest and 
stimulates students to study discipline, revitalizes the educational process. 

Key words: extracurricular event, Week of Technical Mechanics, competition, Olympiad, 
abstract. 

 
Доброю традицією в коледжі ракетно-космічного машинобудування Дніпровського 

національного університету ім. Олеся Гончара стало щорічне проведення Тижня Технічної 
механіки.  

Мета проведення Тижня: 
‒ розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів. 
‒ поглиблення вивчення дисципліни. 
‒ творче сприйняття навчального матеріалу. 
Тиждень Технічної механіки проводиться після вивчення модулю "Згин". За місяць до 

цього викладач повідомляє навчальним групам про проведення заходу і оголошує план 
Тижня: 

1 день – конкурс емблем. 
2 день – конкурс рефератів. 
3 день – конкурс газет. 
4 день – олімпіада. 
5 день – конкурс-вікторина. Підведення підсумків Тижня Технічної механіки. 

Оголошення переможців конкурсів. 
Викладач називає студентам тему Тижня. Наприклад, «Україна ‒ космічна держава», 

«Творці науки і техніки», «Досягнення сучасної техніки» та ін. 
Для проведення першого конкурсу викладач демонструє студентам емблеми попередніх 

років, показуючи, як мають виглядати емблеми. Викладач звертає увагу студентів, що 
емблеми повинні бути виконані на аркушах формату не меншого за А4. Допускається будь-
яка конфігурація паперу: емблема може бути круглою, квадратною, будь-якою. На емблемі 
зображується малюнок , якимось чином пов’язаний з механікою, а також повинно бути 
написано «Тиждень Технічної механіки» і номер групи. Емблеми можна виконувати 
фарбами, аплікацією, комп’ютерною графікою і т.д. 

Для другого конкурсу – конкурсу газет викладач пропонує редколегії груп, або всім 
бажаючим розкрити тему Тижня, випустивши стіннівку . Формат газети А1. Над її випуском 
можуть працювати 2-3 студенти: хтось малює, хтось підбирає текстовий матеріал. 

Для участі в олімпіаді з кожної навчальної групи запрошуються бажаючі, або викладач 
сам рекомендує з кожної групи декількох студентів. Студентам пропонується повторити 
тему «Вертикальний плоский прямий згин», а саме, визначення номеру профілю двотаврової 
балки. 

Четвертий день тижня Технічної механіки присвячено конкурсу рефератів. Цей конкурс 
охоплює 100 % студентів. В своїх рефератах вони мають розкрити тему Тижня. 

І, нарешті, в останній день тижня проводиться конкурс-вікторина у вигляді змагань 
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команд від кожної групи за активної участі глядачів-вболівальників. Його проведення 
повинно бути ретельно підготовленим.  

Насамперед, від кожної групи повинна бути представлена команда, що складається з 3 
осіб, включно капітана. Команда має підготуватися до конкурсу – вікторини. Для цього 
кожна команда повинна придумати свою назву, свій девіз та емблему Це буде візитною 
карткою кожної команди і першим конкурсом, за який команди отримають бали. 

Решта студентів ‒ вболівальники. З числа вболівальників пропонується створити групу 
підтримки з 3-4 студентів для своєї команди. Групу підтримки очолює ватажок, котрий має 
право надавати допомогу своїй команді у випадку важкої ситуації. Це дає можливість 
підтримувати темп вікторини і не створювати довгих пауз, які значно знижують увагу 
глядачів. Група підтримки повинна попіклуватися про 1-2 номери художньої самодіяльності, 
з якими можна виступити в перерві між змаганнями поки журі підводить підсумки чергового 
туру. Такі виступи внесуть різноманітність і допоможуть підтримати святкову атмосферу. 
Робота групи підтримки також буде оцінена журі. 

До складу журі вводиться від кожної групи один студент з розвиненим почуттям 
справедливості. Також в журі доцільно включити викладачів, або студентів-
старшокурсників. 

Викладач відбирає ведучого конкурсу та його помічників, котрі розроблять програму та 
зміст конкурсу-вікторини. Сценарій вікторини комплектується з різноманітних конкурсів: 
розгадування кросворду, конкурсу «Сконструюй ракету», конкурсу капітанів та ін. 

Протягом місяця студенти готуються до участі в Тижні Технічної механіки. З особливою 
зацікавленістю вони готують тематичні 
стіннівки, емблеми, шукають матеріал для 
рефератів.  

В призначений термін в фойє коледжу 
вивішується oголошення про проведення Тижня 
Технічної механіки. Поряд вивішуються 
емблеми. Їх можуть бачити і оцінювати всі 
бажаючі. 

В другий день проводиться конкурс 
рефератів. Найбільш цікаві з них зачитуються на 
уроках в групах протягом Тижня .  

В третій день Тижня біля емблем на огляд вивішуються газети. Кращі газети, кращі 
емблеми, а також реферати-переможці визначаються журі в останній день Тижня.  

В четвертий день Тижня проводиться олімпіада. В призначений час в кабінеті Технічної 
механіки збираються учасники від кожної групи. Вони розташовуються в аудиторії по одній 
особі за столом. На столах розкладено картки з однаковими задачами, які лежать умовами 
вниз, щоб студент не міг їх бачити поки викладач не пояснить хід олімпіади та порядок 
присудження місць. 

На столах також підготовлено таблиці сортаменту прокатної сталі, котрі необхідні для 
розв’язку олімпіадної задачі. До відома студентів доводиться, що буде враховуватися не 
тільки правильність рішення задачі, але й швидкість 
розв’язку та його оформлення. Потім викладач 
дозволяє перегорнути картки з умовами задачі і 
повідомляє час, який повинні студенти записати на 
своїх аркушах, тобто зафіксувати час початку 
олімпіади. По мірі виконання задачі студенти здають 
свої роботи, а викладач записує на них час здачі. 
Після перевірки завдань присуджуються 1,2,3 місця.  

Нарешті, в п’ятий день Тижня проводиться 
конкурс-вікторина. Конкурс-вікторина проводиться у 
вигляді змагань команд від кожної групи за активної 
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участі глядачів-вболівальників. Отже, заздалегідь створені команди від груп. Обрано членів 
журі. Члени журі оцінюють участь у конкурсах балами, заповнюючи бланки обліку балів. 
Ведеться загальний підрахунок балів, набраних кожною командою. 

Ведучий відкриває конкурс та запрошує всіх взяти активну участь у фіналі Тижня 
Технічної механіки. Називаються члени журі. Команди запрошуються на свої місця. 
Називаються капітани команд.  

Ведучий пропонує командам позмагатися в кількох конкурсах. Перший конкурс ‒ 
«Візитка». Капітани команд знайомлять присутніх зі своїми назвами, емблемами, девізами. 
Пояснюють мотиви вибору назви. 

За перший конкурс журі виставляє оцінки і поки підводиться середній бал для кожної 
команди глядачі розважаються переглядом номера художньої самодіяльності. 

Потім ведучий оголошує другий конкурс ‒ Кросворд. 
Командам демонструється приготовлена заздалегідь сітка кросворду і називається 

критерій оцінки: кожна правильна відповідь приносить команді 1 бал. На екран 
висвітлюються питання кросворду. Ведучий зачитує їх по черзі і по мірі вгадування 
відкриваються слова в сітці кросворда. Наприклад: 

1.Сила еквівалентна системі сил (рівнодіюча). 
2. Розділ механіки (статика). 
3. Конструктивна деталь споруди у формі прямого бруса (балка). 
І так далі. У розгадуванні може брати участь і група підтримки з числа вболівальників. 
Журі підводить підсумки конкурсу і знову від однієї з груп- учасниць виступ з номером 

художньої самодіяльності. 
Далі ведучий оголошує наступний конкурс «Сконструюй ракету». 
Ведучий дає завдання командам: з запропонованих деталей скласти ракету і 

презентувати її глядачам. При цьому враховується швидкість роботи, дизайн ракети і 
презентація своєї ракети кожною 
командою, в якій капітани повинні 
розповісти про переваги конструкції, 
призначення ракети та інше.  

 По закінченні конкурсу журі 
виставляє оцінки і поки підводиться 
середній бал для кожної команди 
глядачі дивляться номер художньої 
самодіяльності. 

 Кількість і зміст пропонованих 
конкурсів залежить від фантазії 
ведучого конкурсу та його 

помічників, котрі розробляли програму вікторини. Викладачеві не варто нав’язувати свої ідеї 
і втручатися в розробку сценарію зі своїми порадами. Краще надати можливість студентам 
проявити власну творчість в організації цього заходу. 

По закінченні конкурсів журі розподіляє місця між командами за участь у вікторині та 
відбувається нагородження переможців оригінальними призами. На завершення відбувається 
присудження призових місць в конкурсі емблем, газет, рефератів.  

Підсумки Тижня з прізвищами переможців наступного дня вивішуються в « блискавці». 
Досвід проведення Тижнів Технічної механіки показав, що вони стимулюють до 

вивчення дисципліни, пожвавлюють навчальний матеріал, підвищують інтерес до 
дисципліни. Крім того вирішується ряд виховних завдань. Студенти вчаться працювати 
гуртом, допомагати один одному, можуть проявити свій талант у виступі художньої 
самодіяльності. Перемоги в конкурсах дають можливість відчути свою значимість та радість 
від досягнення поставленої мети. 
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ЩОДО АКТУАЛЬНОСТІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ  

ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ  

ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В УМОВАХ АСПІРАНТУРИ 

 

У статті акцентовано на необхідності формування дослідницької компетентності на 

третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти. Проаналізовано основні причини 

недостатньої розробки теоретико-методологічних та організаційно-методичних аспектів 

формування дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії в умовах 

аспірантури. Визначено рівні підготовки науково-педагогічних кадрів в умовах аспірантури. 

Ключові слова: дослідницька компетентність, науково-дослідна діяльність, 

аспірантура, майбутні доктори філософії. 

 

The paper focuses on the need of research competence formation at the third educational level 

of higher education. The main reasons of deficiency in theoretical, methodological and 

organizational aspects development of the future Doctors of Philosophical Sciences research 

competence formation studies have been analyzed. The degrees of pedagogical staff training in 

postgraduate study are determined. 

Key words: research competence, research activity, postgraduate study, future Doctors of 

Philosophical Sciences 

 

Трансформації, що відбуваються в економічній, політичній та соціально-культурній 

сферах визначають нові вимоги до цілей, цінностей, функцій освіти в напрямку забезпечення 

розвитку й самореалізації особистості суб’єктів навчального процесу. 

До питання вивчення проблеми підготовки майбутніх фахівців до дослідницької 

діяльності зверталися такі науковці, як М. Архіпова, М. Головань, М. Золочевська, 

В. Константинова та ін.  

Можливості організації процесу науково-дослідної роботи у вишах для формування 

професійних якостей та компетентності майбутніх фахівців відображено у працях 

Л. Авдєєвої, Н. Амеліної, І. Іваненко, Ф. Орєхової та ін. 

Теоретико-практичні аспекти організації науково-дослідної роботи у вищих закладах 

освіти висвітлені в наукових розвідках А. Алексюка, В. Вихрущ, Л. Вовк, Н. Дем’яненко, 

М. Євтуха, С. Золотухіної, О. Любара, О. Микитюка, Б. Ступарика, О. Сухомлинської, 

М. Ярмаченка та ін. 

Незважаючи на достатньо вагомий внесок науковців, проблема формування 

дослідницької компетентності майбутніх фахівців залишається невичерпною та насущною.  

Актуальність нашого дослідження визначається оновленням змісту соціального 

замовлення щодо підготовки науково-педагогічних кадрів в умовах аспірантури на трьох 

рівнях (рис. 1):  

 на соціально-педагогічному рівні – високими вимогами до змісту та якості підготовки 

майбутніх докторів філософії, що володіють дослідницькою компетентністю, здатні 

застосовувати науково-пошуковий підхід в організації навчального процесу, здійснювати 

науковий пошук, керувати науково-дослідницькою діяльністю студентів у процесі 

здійснення професійної діяльності; 
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 на науково-теоретичному рівні актуальність дослідження зумовлена потребою в 

пошуку нових підходів до організації науково-дослідницької діяльності здобувачів, що 

можуть бути реалізовані в межах сучасної компетентнісної освітньої моделі; 

 на науково-методичному рівні значущість дослідження визначається необхідністю 

розробки відповідного технологічного інструментарію для формування готовності майбутніх 

докторів філософії до дослідницької діяльності, спрямованої на активізацію наукової 

творчості, креативності та самостійного пошуку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Рівні формування дослідницької компетентності в майбутніх докторів філософії 

в умовах аспірантури 

 

Не до кінця вирішеною залишається проблема розробки теоретико-методологічних та 

організаційно-методичних аспектів формування дослідницької компетентності майбутніх 

докторів філософії в умовах аспірантури. На наш погляд причинами цього можна вважати:  

 відсутність загального розуміння дослідницької компетентності як комплексного 
поняття, що має потужний потенціал для удосконалення професійної підготовки науково-

педагогічних кадрів, однак потребує створення відповідних умов її формування; 

 недостатній рівень розробки педагогічних основ процесу формування зазначеного 
феномена, що відображає його сутність, структуру, можливості й умови підвищення 

ефективності; 

 перевага формального підходу до питання формування дослідницької компетентності;  

 незначна кількість теоретико-методологічних напрацювань щодо способів та шляхів 

формування дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії в умовах 

аспірантури та можливості підвищення ефективності даного процесу; 

 недостатнє науково-методичне обґрунтування механізмів реалізації оптимізації 

організаційно-педагогічних умов формування дослідницької компетентності майбутніх 

докторів філософії в умовах аспірантури. 
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Варто зазначити, що в сучасних умовах все більше затребуваним є фахівець, який 

володіє як професійно значущими компетенціями, так і загальною дослідницькою, що 

забезпечує вихід за межі професійної діяльності.  

Погоджуємося з думкою О. Микитюка, який зазначає, що першорядного значення 

набуває розвиток у вищих закладах освіти фундаментальних наукових досліджень, залучення 

до них як викладачів, так і студентів, виховання в них методологічної культури, підвищення 

вимог до результатів дослідницької праці, забезпечення високої ефективності й 

конкурентноздатності наукової продукції, що зумовлює суттєві зміни в організації науково-

дослідної діяльності сучасних вищих навчальних закладів України [2, с. 3]. 

Під науково-дослідницькою компетенцією розуміється здібність і готовність фахівця до 

результативного застосування наявних знань, умінь і навичок у ході науково-дослідницької 

діяльності та в процесі розв’язання професійних задач [1].  

Науково-дослідницька компетентність є основою професійної компетентності суб’єктів 

навчання, що дозволяє вирішувати складні завдання в умовах зростаючих викликів з боку 

культурного, соціального та технологічного середовища, що постійно змінюється, і в той же 

час є фундаментом конкурентоздатності фахівця на ринку праці. 

Аспірантура є третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти, що передбачає збільшення 

часу самоосвіти й залучення здобувачів до самостійної науково-дослідницької діяльності. На 

відміну від попередніх (бакалаврат, магістратура) освітніх ступенів, дослідницька діяльність 

в умовах аспірантури має бути спрямована вже на пошук і отримання нових знань, у свою 

чергу дослідницька компетентність аспіранта є набагато ширшою, ніж у бакалавра чи 

магістра. Тим більше, що метою дослідницької складової освітньо-наукової програми 

підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі зі спеціальності 015 «Професійна 

освіта» в університеті імені Альфреда Нобеля є підготовка висококваліфікованих фахівців-

практиків, які володіють загальнонауковими методами системного, функціонального й 

статистичного дослідження, сучасними методами науково-дослідної та педагогічної 

діяльності. 

Окреслені вище питання визначили проблему дослідження, яка полягає у визначенні 

теоретико-методологічних основ, організаційно-педагогічних умов, методичних напрямків та 

механізмів формування дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії в 

умовах аспірантури. 

Підсумовуючи, відзначимо, що розвиток дослідницької компетентності майбутніх 

докторів філософії в умовах аспірантури стає необхідною умовою продуктивного оновлення 

теоретико-практичної складової освітнього процесу, що дозволить забезпечити предметні, 

метапредметні та особистісні результати майбутніх фахівців; сприятиме проведенню 

досліджень щодо підвищення ефективності освітнього процесу.  

Наведені аргументи вказують на необхідність цілеспрямованого розвитку дослідницької 

компетентності майбутніх докторів філософії й відносять зазначену проблему до ряду 

актуальних. 
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СТВОРЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

ФОРТЕПІАННИХ ПЕРЕКЛАДЕНЬ ДИТЯЧОЇ ПОПУЛЯРНОЇ МУЗИКИ –  

ОДИН ІЗ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У СУЧАСНІЙ МУЗИЧНІЙ ОСВІТІ 
 

За допомогою розучування якісних ансамблевих зразків сучасної популярної музики, 

можна сформувати пізнавальний інтерес дітей до більш складних музичних творів, 

розвинути музичний смак, навчити отримувати задоволення від хорошої музики. В нотній 

фортепіанній ансамблевій літературі бракує сучасних яскравих перекладень на улюблені 

дитячі пісні і музику до мультфільмів. Здолати проблему репертуару можна за допомогою 

використання самостійних перекладень. Складність вирішення цієї проблеми полягає в 

тому, щоб уміло поєднувати високопрофесійні методики минулих років, що не втратили 

своєї практичної значущості, з інноваційно-технічними розробками музикантів-педагогів, 

які прагнуть модернізувати модель навчання, що зжила себе. 

Ключові слова: ансамблеві перекладення, сучасна музична освіта, інноваційні 

технології. 

 

У сучасному світі відчувається гостра необхідність зміцнення в суспільній свідомості 

ролі мистецтва і системи естетичної освіти підростаючого покоління, культурного 

сприйняття особи і духовного відродження суспільства в цілому. Роль музичного навчання в 

системі естетичної освіти ‒ одна із значимих. Сьогодні ми спостерігаємо процес віддалення 

музичного навчання від потреб суспільства. 

Сучасні умови життя такі, що наша творча освітня діяльність орієнтована на запити 

споживача (батьків і учнів), який у великому відсотковому співвідношенні хоче вчитися "для 

себе" і хоче грати те, що чує навколо себе. Радянський метод примусу і заохочення втратив 

свій постулат. Інтенсивний ритм життя, перевантаження, всепоглинаючий вплив комп'ютера 

роблять сильну емоційну дію на незміцнілу психіку дитини. Невміння концентрувати увагу 

впродовж тривалого часу, підвищена нервова збудливість учня, хвороблива реакція на 

зауваження педагога, що зроблені в ультимативній формі, створюють проблеми в освітній 

діяльності і вимагають від викладача володіння методами ефективного психологічного 

впливу. 

Складність вирішення цієї проблеми полягає в тому, щоб уміло поєднувати 

високопрофесійні методики минулих років, що не втратили своєї практичної значущості, з 

інноваційно-технічними розробками музикантів-педагогів, що прагнуть модернізувати 

модель навчання, яка зжила себе. Щоб регламентувати цей процес, у багатьох школах 

створюються нові програми, що адаптуються до сучасних умов. Автори ж статті створють 

педагогічний репертуар на сучасних зразках дитячої музики. Зараз, коли в країні процвітає 

комерційна шоу-культура, чому сприяють в першу чергу ЗМІ, викладачі музики, повинні 

взяти на себе обов'язки створення на уроках деякого реабілітаційного центру для дітей. 

Іншими словами - намагатися врятувати дитину від впливу "реально-потворного" і залучити 

до «ідеально-прекрасного». Тому, сьогодні надзвичайно актуально виховати в сучасному 

школяреві потребу спілкування з мистецтвом, допомогти йому навчитися орієнтуватися як в 

музичному, так і в життєвому інформаційному просторі в цілому. 

Важлива роль в цьому процесі відводиться інноваційним технологіям, які останнім 

часом завойовують місце і у фортепіанній педагогіці. З'являються нові педагогічні труди. 

Але не можна вважати їх міцно впровадженими, тому що ще зберігається традиціоналізм ‒ 

немає пошуку нового, зупинка на старих формах і методах роботи. У традиційних формах і 
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методах головне ‒ робота над музичним твором, яка поглинає велику частину учбового часу 

і витісняє більш ефективні форми в плані розвиваючого навчання. Серед них ‒ ансамблеве 

музичення,педагогічна цінність якого недостатньо пізнана. Зазвичай така форма роботи 

використовується, але займає не значне місце. 

Наприклад, діти, що навчаються музичному виконанню в повсякденній практиці, мають 

справу з обмеженою кількістю творів. Урок, зазвичай, трансформується в тренування 

професійно-ігрових якостей. У учнів не розвиваються самостійна активність і творча 

ініціатива. 

Ансамблеве музичення грає велику роль в реалізації принципів розвиваючого навчання, 

дозволяє розвинути увесь комплекс здібностей учня: ритм, слух, пам'ять, ігрові здібності. 

Воно повною мірою відповідає специфіці початкового етапу навчання учнів і особливо 

доцільно в умовах масової музичної освіти ‒ студій, гуртків, шкіл мистецтв. З 

впровадженням інноваційних технологій ансамблеве музичення дозволяє здолати ряд 

труднощів вікового і психологічного порядку, з перших кроків включити учнів в музичне 

середовище. Напрошується питання: "З чого розпочати"? 

Вважаємо, що починати треба з "зрозумілих об'єктів". Діти захочуть виконувати на 

інструментах те, що їм знайомо і подобається. За допомогою розучування якісних зразків 

сучасної популярної музики, можна сформувати пізнавальний інтерес дітей до більш 

складних музичних творів, розвинути музичний смак, навчити отримувати задоволення від 

хорошої музики. 

З жалем хочеться відмітити, що в нотній фортепіанній літературі бракує сучасних, 

яскравих, таких, що запам'ятовуються перекладень на улюблені дитячі пісні і музику до 

мультфільмів. 

Здолати проблему репертуару можна за допомогою використання самостійних 

перекладень класичних творів (для старших учнів) і популярної музики, зокрема, музики з 

мультфільмів і дитячих кінофільмів. Завдання педагога - мінімально спростити партії учнів, 

але при цьому зберегти загальне звучання музики. Зрештою перекладення буде таким, що 

доступно учням різних вікових груп. 

Створенням таких перекладень і аранжувань зайнялася творча група викладачів відділу 

фортепіано школи мистецтв №3 міста Краматорська у складі Шигонової І.В., Палаевої В.В. 

Стойловскої М.А., Морошан Н.В. Ідею, узяти в роботу музику композитора Василя 

Богатирьова з мультфільму "Маша і Ведмідь", підказали учні. Викладачі обирали самі 

вподобані дітям пісні з популярного мультсеріалу, підбирали їх по слуху на фортепіано і 

синтезаторі. Найважчим етапом було безпосередньо аранжування, яке фіксувалося нотним 

записом за допомогою спеціальної комп'ютерної програми «Finale». 

Так з'явилися ансамблеві перекладення для фортепіано і синтезатора на теми пісень "Про 

чистоту", "Про фарби" і ансамблева мініатюра "Репетиція оркестру", "З Днем народження". 

Ці роботи відмічені дипломом I ступеню на ІV Міжнародному фестивалі-конкурсі "Перлина 

талантів" (м. Київ, 2014р.) , нагороджені дипломом II ступеню на VII Всеукраїнському 

конкурсі "Золотий Орфей" (м.Дніпро 2015р.). 

При перекладенні пісень "Про чистоту" і "Про фарби" авторами враховувалися наступні 

чинники: розмір руки учнів (можливість розтягування і виконання акордів, октав), об'єм 

освоєних піаністичних навичок (різні види дрібної техніки, навичка виконання коротких і 

довгих арпеджіо), координація рук, фізична сила учнів ( сила звучання), баланс між 

партіями, уміння грати в ансамблі з синтезатором. 

А при створенні ансамблевої мініатюри "Репетиція оркестру" важливе місце відводилося 

застосуванню в нотному тексті типових формул фортепіанної фактури для розвитку у 

маленьких виконавців уміння при грі орієнтуватися по графічних абрисах нотного запису, по 

контурах нотних структур. Адже якщо учень фіксуватиме в новому нотному матеріалі вже 

відомі йому з минулого досвіду типові формули фортепіанної фактури ‒ гамми, арпеджіо, 

репетиції, тріолі, тремоло, альбертієві баси і так далі ‒ це значно спростить і прискорить 
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завдання розучування і виконання твору, а отже дасть можливість за невеликий проміжок 

часу ознайомитися з великою кількістю творів і навіть партій партнерів по ансамблю. 

Чотириручне виконання широко відомих музичних творів (перекладень популярної 

музики) розвиває мелодійний слух, допомагає навчанню читання нот з листа. В цьому 

випадку роль при читанні з листа відіграє внутрішній слух і музична пам'ять. Вони, як би, 

подумки, заздалегідь, відтворюють подальше реальне звучання, реалізують раніш 

передбачене, що полегшує увесь процес читання нот в цілому, оскільки учневі відомі напрям 

мелодійного руху, інтервальні (звуковисотні) співвідношення звуків мелодії (поступовий 

рух, стрибкоподібний і так далі), музичне оформлення, своєрідність ритмічних структур і 

формул. Причому, на наш погляд, читання знайомого музичного матеріалу більшою мірою 

здатне розвивати навички збіглої гри з листа, оскільки заздалегідь відомі мелодійна 

своєрідність і ритмічні особливості твору. Це можна порівняти з тим, як маленькі діти 

уперше читають казку, яку раніше розповідали їм батьки. Вони частково читають текст, 

частково домислюють. В цьому випадку можна використати вислів - текст "на слуху". А 

якщо це ще і найулюбленіша казка, то дитина готова перечитувати її багато разів. Тим самим 

закріплюючи знання букв, збільшуючи швидкість читання і додаючи виразність мови. 

Завершальним етапом, при втіленні колективно створеної інтерпретації, стала робота з 

учнями над ідейним розкриттям художнього образу і поетичної фантазії, розвитком у дітей 

здібності переживати виконання музики і гнучко проникати в зміст твору. 

 Оригінальність і своєрідність аранжувань, що створені викладачами, відмічені автором 

музики до мультфільму "Маша і Ведмідь" - українським композитором Василем 

Богатирьовим (народився і отримав музичну освіту в Одесі) та розміщені ним на власному 

сайті в YouTube. Рекомендуємо для перегляду в інтернеті відеозапис виконання перелічених 

вище аранжувань на сайті композитора по посиланню: 

https://www.youtube.com/watch?v=z3pQXYjvhUE; 

https://www.youtube.com/watch?v=a0n3e5aCgeI;  

https://www.youtube.com/watch?v=rGm_J8MYx7E. 

Багато викладачів шкіл мистецтв різних країн, переглянувши ці відеозаписи, звернулися 

з проханням поділитися нотним матеріалом з метою збагачення ансамблевого репертуару. 

Розучуючи з учнями перекладення ансамблевих творів популярної музики, автори 

переконалися на практиці у величезній користі і необхідності цієї роботи, яка є одним з 

напрямків розвитку інноваційних технологій в сучасній музичній освіті. 
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УДК 377:811.111  

Євгенія Писаренко  

(Бердичів) 

 

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ  

В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

У статті аналізується здоров’язбережувальний потенціал інноваційних технологій у 

навчанні англійської мови у вищих навчальних закладах. Досліджуються такі інноваційні 

технології, як проектна методика, інтерактивні форми роботи та елементи технологій 

розвитку критичного мислення з точки зору ефективності їх застосування у формуванні 

фізично і духовно здорової особистості на заняттях англійської мови та в позаурочній 

діяльності.  

Ключові слова: здоров'я, інноваційні технології, здоров’язбережувальна 

компетентність, інтерактивні технології, проектна метолика, критичне мислення, 

позакласна робота. 

 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними науковими чи практичними 

завданнями. Сьогодні Україна має безліч соціальних, економічних і екологічних проблем: 

низький рівень здоров’я населення, значне поширення шкідливих звичок, ранні вагітності та 

їх штучне переривання, безробіття, соціальна апатія, високий рівень забруднення 

навколишнього середовища. Особливо стрімке зниження здоров’я спостерігається серед 

дітей та підлітків. Сьогодні навчальні заклади стикаються з серйозною проблемою: з одного 

боку, труднощі в навчанні молоді, пов’язані з підвищенням вимог освітніх програм та їх 

складністю, з іншого – постійно погіршується стан здоров’я молодих людей, що 

перешкоджає оволодінню освітніми компетенціями в різних галузях пізнання. Проблема 

здорового способу життя молоді набула такої актуальності, що ми говоримо про неї як про 

глобальну загрозу всій нації. Сучасна ситуація обтяжується високими показниками 

захворюваності молоді, зниженням якості медичного обслуговування, погіршенням 

екологічної ситуації, морально-духовною кризою. Згідно із сучасними дослідженнями, серед 

загальної кількості студентства, до моменту набуття вищої освіти, здоровими залишаються 

лише 6%, близько 45-50% випускників мають морфофункціональні відхилення, а 40-60% ‒ 

хронічні захворювання, третя ж частина випускників має обмеження у виборі професії. Від 

20 до 80% студентів набувають за роки навчання вади 2-5 систем організму [6, с. 25].  

Поступове усвідомлення значущості профілактики, збереження, підтримки та 

відновлення здоров’я молоді передбачає відшукання шляхів підвищення у молодого 

покоління усвідомлення цінності здоров'я, здорового способу життя. Пріоритетним 

завданням системи освіти є формування в особистості відповідального ставлення до 

власного здоров'я і здоров’я свого оточення як найвищих суспільних та індивідуальних 

цінностей. Конституція України визнає життя і здоров'я людини найвищими соціальними 

цінностями. Відповідно до Основного Закону, держава несе відповідальність перед людиною 

за свою діяльність і зобов’язана ефективно вирішувати завдання виховання здорового 

покоління, від чого значною мірою залежить соціально-економічний розвиток суспільства і 

країни в цілому.  

Отже, в даній ситуації здоров'я стає педагогічною категорією, а його збереження у 

молоді – об'єктом педагогічного впливу. Відтак, соціальна значущість культури здоров’я 

студентської молоді актуалізує питання підготовки викладача до формування у студентів 

здоров'язбережувальної компетентності, організації відповідного середовища у навчальному 

закладі, оволодіння і застосування відповідних ефективних технологій. 

Мета статті – аналіз здоров’язбережувального потенціалу використання інноваційних 

технологій у навчанні англійської мови, дослідження і вибір найефективніших методик 
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формування здорової особистості на заняттях англійської мови  і в ході проведення 

позакласної роботи.  

Виклад основного матеріалу. Педагогічна наука визначила шляхи розв’язання 

вищевказаних завдань – це розробка та впровадження здоров’язбережувальних технологій. 

Здоров’язбережувальні освітні технології – це системний підхід до навчання та виховання, 

що базується на спрямованості педагога не зашкодити здоров’ю студента. Проблема в тім, 

що багато хто з педагогів вважає, що збереженням здоров’я молоді в вищому навчальному 

закладі повинні опікуватись самі студенти, а також спеціально підготовлені фахівці і медичні 

працівники, викладачі БЖД, фізичної культури, екології. На мій погляд, формувати здорову 

молоду особистість мають викладачі всіх дисциплін [1, c. 150].  

На сучасному етапі розвитку освіти перед кожним викладачем постає завдання 

втілювати та ефективно застосовувати інноваційні технології з метою успішної соціалізації 

та креативної самореалізації дитини у подальшому житті. Саме тому переді мною як 

викладачем англійської мови постало завдання пошуку й використання інноваційних 

методик та технологій на здоров’язберігаючому підґрунті, які б надали змогу формувати 

розвинуту креативну особистість з міцним фізичним здоров’ям, здатну до соціальної 

адаптації в суспільстві. 

Такими інноваційними технологіями в моїй практиці стали методика проектного 

навчання, інтерактивні форми роботи та елементи методики формування критичного 

мислення. 

1. Використання методу проектних робіт як засобу формування здорової 

особистості. 

Стрімкий розвиток «інформаційного» суспільства потребує соціально адаптованої 

людини з міцним фізичним та психічним здоров’ям, здатної до самоствердження, 

самодостатності у дорослому житті, креативної самореалізації, з розвинутими уродженими 

здібностями. 

Предмет англійська мова має великі можливості у формуванні психологічно здорової 

особистості - поряд з рідною мовою він розвиває мислення студентів. Реалізація особистісно-

орієнтованого підходу передбачає спілкування, яке базується на інтересі до студента, на 

доброзичливому, тактовному, поважному ставленні до співрозмовника, врахуванні 

особливостей характеру, темпераменту і навіть настрою. 

Поряд з цим підвищити мотивацію до навчання, створити умови, за яких студенти 

можуть проявити пізнавальну активність і скористатися набутими знаннями та 

сформованими навичками й уміннями, допомагає впровадження методики проектних робіт. 

Вона сприяє формуванню вміння студентів самостійно і вмотивовано організовувати свою 

пізнавальну діяльність у роботі з іншомовним матеріалом; дає можливість брати участь в 

організації та проведенні навчально-пошукової роботи; здійснювати пошук потрібної 

інформації з іншомовних джерел; критично оцінювати достовірність отриманої інформації. 

Проектна методика акцентує увагу на важливості співпраці та взаємодії між студентами, 

сприяє саморозвитку, самоосвіті, формує критичне мислення. Студенти  навчаються 

орієнтуватися в потоці інформації, аналізувати її, узагальнювати, робити висновки. В 

майбутньому студенти зможуть творчо підходити до розв’язання проблем, легше 

пристосуються до дорослого життя, зможуть проявити себе в обраній професії.  

Отже, в процесі залучення студентів до проектної діяльності створюються умови для 

формування соціально здорової особистості, у якої позитивно спрямована комунікативність, 

доброзичливе ставлення до однолітків, молодших та дорослих, присутня здатність до 

актуалізації в колективі. Така особистість соціально активна, вміє протистояти соціальному 

тиску та орієнтуватися в різних життєвих ситуаціях, прагне гармонії та справедливості в 

колективі. Їй притаманна доброзичливість, відповідальність, толерантність, повага до правил 

і законів колективу. 

На занятті під час проектної діяльності студенти проявляють свою ініціативу і творчість, 
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підвищується інтерес до вивчення предмету шляхом розвитку внутрішньої мотивації, коли 

процес навчання переміщується на студента, доречно говорити про створення умов для 

формування психічно здорової особистості. Психічно здорова дитина – це дитина з 

адекватною самооцінкою, гармонією душі та зовнішньої поведінки. Такій дитині притаманні 

самоконтроль, самодисципліна, урівноваженість, самостійність, незалежність у мисленні, в 

життєвій позиції, самокритичність. Психічно здорова особистість, як правило, творчо 

активна. Під час роботи над проектом кожна дитина має змогу проявити свою активність на 

своєму рівні. 

Основна роль у процесі розвитку особистості належить духовному здоров’ю, яке 

визначає загальний стан дитини. Паростки духовності закладені в кожній дитині. В одних 

вони міцніші, а в інших слабкіші. Про дитину, яка виконує будь-яку справу уважно, 

старанно, має потребу у пізнанні світу, в розумінні свого місця в ньому, має добре ставлення 

до оточуючих, прагне до моральності, культури стосунків, готова прийти на допомогу при 

першій необхідності, можна сказати, що це духовно здорова особистість. Під час підготовки, 

планування та основної роботи над проектом створюються умови для яскравого прояву саме 

таких позитивних рис. Створюються умови для навчання і виховання в такий спосіб, щоб 

дитина не тільки опановувала, але й успішно реалізовувала отримані знання, навички в 

зручний для неї спосіб. 

Виходячи з вище сказаного, можна зробити висновок, що методика проектних робіт має 

широкі можливості для формування і розвитку психічно і духовно здорової, креативної 

особистості.  

В курсі іноземних мов метод проектів може використовуватися в рамках програмного 

матеріалу практично з будь-якої теми. Але подвійно вдалими вважаю проекти, тематика яких 

направлена на формування у студентів здорового способу життя і позбавлення їх від 

шкідливих звичок.  Наприклад, вивчаючи теми, пов’язані з курінням, я об’єднала студентів у 

чотири різні групи, які отримали завдання самостійно дослідити один із аспектів такої 

глобальної проблеми як тютюнопаління, і як кінцевий результат своєї пошукової 

дослідницької роботи  одна група презентувала відеоролік «20 Reasons Why We Are Against 

Smoking» ( «20 причин, чому ми проти куріння»), інша група підготувала стінгазету, де 

висвітлила шкідливий вплив куріння на організм людини, ще одна група продемонструвала 

антирекламу цигарок і, нарешті, остання група оформила знайдену інформацію в 

мотивуючий буклет з перевагами відмови від цієї звички і з практичними порадами, як її 

позбутись.  

2. Інтерактивні форми роботи як засіб збереження і покращення здоров’я студентів. 

Методика інтерактивного навчання та інтерактивні ігри – це невід’ємна складова 

ефективності навчального процесу. Інтерактивні технології здатні емоційно позитивно 

впливати на навчальний процес. Інтерактивний означає здатний до взаємодії, діалогу. Це 

організація навчального процесу, за якої участь студента у колективному 

взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії всіх його учасників, процесі навчального 

пізнання є обов’язковою. Інтерактивне навчання, як спеціальна форма організації 

пізнавальної діяльності, має конкретну, передбачувальну мету – створити комфортні умови 

навчання, за яких кожен студент відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, 

виключаючи домінування однієї думки над іншою. Під час інтерактивного навчання 

студенти вчаться бути демократичними, спілкуватись з іншими людьми, конструктивно 

мислити, приймати продумані рішення. 

Застосування цієї технології на уроках англійської мови забезпечує ефективний розвиток 

комунікативних вмінь і навичок в атмосфері колективного спілкування, формує сильний і 

сталий інтерес до вивчення мови, надає можливість свідомо засвоювати іншомовний 

матеріал, тому що на базі навчальної діяльності відбувається емоційно забарвлене 

спілкування, перейняте індивідуальними переживаннями, Таке навчання приносить 

задоволення, зацікавленість у спільній діяльності, створює важливі передумови успіху. 
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Важливим чинником успішного формування особистості на підставі цілісного мислення 

– є позитивне мислення в його елементарному прояві – мотивації на успішність. Заняття з 

використанням інтерактивних форм роботи захоплюють студентів, пробуджують в них 

інтерес до вивчення предмета, навчають самостійно мислити і діяти. 

Одним з найефективніших технологій інтерактивного навчання я вважаю гру, яка дає 

можливість відпрацьовувати мовний матеріал на фоні позитивних почуттів студентів, 

одночасно розвиваючи їх пам’ять, увагу, підвищує їх самооцінку та мотивацію до вивчення 

іноземної мови. За допомогою гри добре відпрацьовується вимова, активізується лексичний і 

граматичний матеріал, розвиваються навички аудіювання, усного мовлення та письма. 

Релаксаційна функція гри допомагає знизити емоційну напругу та навантаження на нервову 

систему, які з’являються при вивченні іноземної мови. Ігрові технології сприяють створенню 

психологічного комфорту на уроці та допомагають перетворити інколи нудний навчальний 

процес в захоплюючий захід [5, с. 152]. 

На своїх уроках постійно застосовую різні ігрові технології, але перевагу віддаю 

рольовим іграм, вважаючи їх найбільш успішним та дійовим засобом навчання з точки зору 

засвоювання мовної інформації та здоров’язбереження студентів. Завдяки рольовій грі діти 

виконують соціальні, міжособистісні та психологічні ролі, навчаються спілкуванню, 

здатності розуміти почуття інших людей, вирішувати їх проблеми. Залучення студентів до 

участі у драматичних іграх, імпровізаціях, рольових іграх, симуляціях та театральних 

постановках ще й додатково створює умови для забезпечення адекватної рухової активності 

студентів, що, в свою чергу позитивно впливає на їх самопочуття, враховує потребу 

збереження психічного здоров'я. Загалом, будь-яка гра створює сприятливі умови для 

збереження здоров’я студентів. Але особливо мені подобаються ігри, які тематично 

орієнтують студентів на здоровий спосіб життя чи відтворюють реальні  ситуації, де вони 

зможуть  використати набуті навички та знання в повсякденному житті.  Наведу приклад 

рольової  гри, яку я використовую на заняттях, щоб залучити студентів до обговорення теми 

куріння. 

This is a sheet of 5 role plays dealing with interesting scenarios one might encounter when 

dealing with a smoker or being a smoker. While the sheet gives some details about the character to 

be played, it works best if the students are creative. I find it best to give them a time limit for each 

conversation. For lower levels, a two minute discussion, for higher levels, a five minute 

conversation. 

Student 1A: 

You are working extra-long hours at work, and you are on your only break today and only have 

ten minutes. You are smoking outside your workplace. 

Student 1B: 

You are sitting in the outside area of a restaurant next to an office. You are enjoying your meal 

until someone starts smoking close to you. You ask them to stop. 

Student 2A: 

You are a doctor. Your patient has been having breathing problems and has had a bad cough for 

a few weeks now. Ask him questions about his personal habits and give him medical advice. 

Student 2B: 

You are a patient at a new doctor’s office. You are a smoker, but you don’t think that it has any 

effect on your health. 

Student 3A: 

You have asked your girlfriend to stop smoking because you dislike the smell and taste. She 

has agreed to stop, but after a few weeks, you find a pack of cigarettes in her purse. You ask her 

about it. 

Student 3B: 

Your boyfriend asked you to stop smoking a few weeks ago, and you said “OK.” But quitting is 

hard, and you have been sneaking a few smokes this week. 
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Student 4A: 

You are a parent who smokes, but never at home. You think your kids do not know that you 

smoke. You have found out that your child is smoking at school. 

Student 4B: 

You are 13 years old and all of your friends at school smoke. You have started smoking 

recently. You know that your parents smoke when they are at work. 

Student 5A: 

You are a time traveler from the future where everyone has lung cancer from smoking 

cigarettes. Convince 5B to stop selling cigarettes. 

Student 5B: 

You are a tobacco executive. You make a lot of money selling cigarettes, and you do not 

smoke. Argue with the time traveler about why you should not stop selling cigarettes.  

Враховуючи всі переваги використання рольової гри при вивченні англійської мови, її 

елементами намагаюсь користуватись і в позакласній роботі зі студентами. Нещодавно мною 

була проведена науково-практична конференція «Stop Smoking Before Smoking Stops You», в 

ході якої проблема тютюнопаління розглядалася різнобічно: з медичної, соціальної, 

психологічної та історичної точки зору. Окремий акцент було здійснено на допомогу тим, 

хто курить, але бажав би позбутися цієї шкідливої звички. Конференція була організована і 

проведена у вигляді рольової гри, яка володіє потужними можливостями мотиваційно-

спонукального характеру, і моделюючи дійсність, передбачає посилення особистісної 

причетності до дійства, що відбувається у навчальній аудиторії. Таким чином студенти мали 

можливість виступити в ролі історика, вченого біохіміка, лікарів різних спеціалізацій, б’юті-

блогера та студентки, яка виступає проти пасивного куріння. 

3. Використання методики формування критичного мислення. 

Особливо важливим завданням у своїй роботі вважаю формування свідомого ставлення 

студентів до свого фізичного здоров’я, сприяння  розвитку критичного мислення. 

Досить актуальними на сьогодні методами формування критичного мислення є різні 

види дискусій. «Якщо не висловлено протилежної думки, немає з чого вибирати найкраще», 

– сказав Геродот. Студент повинен уміти брати участь у дискусії для того, щоб у 

подальшому «дорослому» житті вміти уникати нав’язування чужої думки в будь-якій галузі, 

особливо в питанні поширення тютюнопаління, загальнодоступності сигарет та потужної 

реклами сигаретних брендів. Саме під час участі в обговоренні такої важливої проблеми як 

відношення до куріння, студенти вчаться самовираженню, вчаться знаходити факти, 

доводити власну точку зору, вчаться захищатися від критики, добирати аргументи, 

отримують навички толерантної поведінки. Мислення студентів починає носити 

індивідуальний характер, отже стає критичним. Під час такого спілкування його учасники 

стверджуються в своїй позиції або щось зміцнюють в своїй точці зору. 

Створити плідні умови для формування та розвитку критичного мислення допомагають 

такі форми роботи як : 

 Мозковий штурм; 

 Кросворд; 

 Асоціативний кущ; 

 Дискусія; 

 Диспут; 

 Дебати; 

 Обери позицію; 

 Самопізнання (самооцінювання у вигляді тестування). 
Одночасно з проектною методикою та інтерактивними формами роботи широко 

використовую наочність: плакати, фотографії, гасла, що пропагують здоровий спосіб життя й 

розкривають згубність шкідливих звичок, регулярно організовую фотовиставку зі 
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здоров’язберігаючої тематики. 

4. Формування здоров'язберігаючої компетентності в позаурочній роботі з 

англійської мови. 

Ефективним є навчання здорового способу життя не лише на заняттях, а і в позаурочний 

час. Проведення позакласних заходів, засідань гуртків та днів здоров’я є невід’ємною 

складовою формування здорового способу життя у студентів в навчальному закладі [3, с. 2-

4]. 

Проблеми здорового способу життя, профілактики ВІЛ/СНІДу належать до таких, яким 

приділяється значна увага під час засідань гуртка англійської мови. 

Серед активних та дієвих форм роботи в рамках діяльності гуртка є: круглі столи та 

науково-практичні конференції: «СНІД та ІПСШ – небезпечні хвороби ХХІ століття», 

«Життєві навички безпечної поведінки», «Нікотин – повільний вбивця століття»; диспути: 

«СНІД – лихо чи провина людства?”, «Твій здоровий спосіб життя», виставки малюнків, 

плакатів: «Скажемо наркотикам – ні!», «ВІЛ/СНІД очима підлітків»; конкурси творів 

публіцистичного жанру: «Спілкуємось та діємо», «Зроби вибір на користь здоров’я», «Вони 

досягли успіху, але загинули від СНІДу»; захист мультимедійних проектів: «Шляхи 

подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні», «Глобальна криза – глобальні дії», «Здоровий 

спосіб життя – гарантія від зараження ВІЛ»; випуск агітаційних стіннівок, листівок, буклетів 

з розвитку здорового способу життя; проведення акцій: «Послання ВІЛ-інфікованим», «16 

днів проти гендерного насильства», «Я знаю, ти знаєш, він не знає», «Молодь проти 

наркотиків», «Зупинимо ВІЛ/СНІД разом». 

Наприкад, нещодавно члени гуртка провели акцію «Молодь проти куріння», в ході якої  

на вулицях міста роздавали інформаційні буклети та обмінювали у перехожих цигарки на 

цукерки під гаслом «Зламай цигарку – не ламай життя». 

Висновки. Отже, сучасне заняття англійської мови з використанням 

здоров’язбережувальних технологій відіграє велику роль в житті кожного студента, дозволяє 

легше і успішніше оволодіти необхідними знаннями на занятті, подолати труднощі в 

досягненні мети і завдань навчання, вчить молодь жити без стресів, а також зберігати своє і 

цінувати чуже здоров’я.  

Виходячи з вище зазначеного, можна також зробити висновок, що заняття англійської 

мови активно спрямовані на збереження психічного і соціального здоров’я самих підлітків та 

їх оточення, покращують психологічні умови навчання, надають можливість студентам 

працювати відповідно до своїх можливостей і рівня підготовки, створюють доброзичливу 

атмосферу; покращують психологічні умови навчання; дозволяють набувати  

компетентностей, знань та вмінь, необхідних для продуктивного життя людини; спонукають 

і стимулюють студентів до критичного мислення; сприяють формуванню культури здоров’я 

як невід’ємної складової загальної культури особистості, формують у студентів переконання, 

що здоровий спосіб життя і культура здоров’я є основою життя і людського щастя. 

Можливості сучасного заняття англійської мови, використання інноваційних технологій 

на здоров’язберігаючому підґрунті дають можливість викладачу ефективно формувати 

засади здорового способу життя, зберігати і зміцнювати фізичне і психічне здоров’я 

студентів, допомагають у виробленні у студентів імунітету до негативних впливів 

соціального середовища. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Процес реформування Аграрно-промислового комплексу України потребує значних 

перетворень в організації підготовки спеціалістів-аграріїв, якість яких не повною мірою 

відповідає сучасним вимогам до кваліфікованих кадрів. Ця проблема є актуальною для 

багатьох аграрних ВНЗ.  

Саме тому різні аспекти організації підготовки фахівців-аграріїв в Україні були 

предметом дослідження багатьох наукових робіт. 

Ключові слова: практичне заняття, методика, професійно-технічна підготовка, 

спеціаліст, фахова спрямованість. 

 

The process of reforming the agro-industrial complex of Ukraine requires major 

transformations in the Organization of training of specialists, the quality of which do not fully meet 

modern requirements to the qualified personnel. This problem is relevant for many agricultural 

higher shools.  

That is why the various aspects of the organization of training players in Ukraine have been the 

subject of study in many scientific works. 

Key words: practical classes, methods, vocational training, specialist, professional focus. 

 

Метою роботи є окреслення деяких методичних аспектів організації практичних занять зі 

студентами, які навчаються в аграрних ВНЗ за спеціальністю 208 «Агроінженерія».  
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Як відомо, практичне заняття – це вид навчального заняття, під час якого викладач 

організує засвоєння студентами (слухачами) теоретичних положень навчальної дисципліни 

шляхом індивідуального виконання спеціально сформульованих завдань та сприяє 

формуванню у них вмінь та навичок практичного застосування цих теоретичних положень 

[1].  

Виходячи з цього, організація практичного заняття повинна принципово відрізнятися від 

заняття теоретичного виду: на ньому необхідно створити умови для виконання завдань 

кожним студентом та закріплення практичних вмінь та навичок в невеликих групах. Тому на 

перший план виходить конструювання занять [2].  

Методика організації практичних занять повинна відповідати всім принципам 

навчально-методичного і програмно-дидактичного забезпечення процесу спеціальної 

підготовки майбутніх фахівців-аграріїв.  

Розглянемо окремі аспекти методики організації практичних занять.  

Спочатку необхідно з’ясувати мету вивчення теми (модуля) та її місце у системі занять з 

навчальної дисципліни. Вона визначається на підставі кваліфікаційної характеристики, 

програми професійно-технічної підготовки студентів і робочої програми дисципліни шляхом 

з’ясування системи професійних функцій (компетенцій) та типових завдань діяльності 

майбутнього фахівця-аграрія і вмінь вирішувати завдання, які необхідно прищепити 

студенту в процесі вивчення цієї теми (модуля).  

Місце проведення практичних занять залежить від навчально-матеріальної бази 

навчального закладу. У випадку обмеженої кількості окремих об’єктів (елементів) останньої 

необхідно передбачити кілька варіантів місць проведення практичних занять. Для реалізації 

принципу інтенсивного навчання можна планувати проведення практичного заняття на 

різних навчальних місцях зі своїм унікальним матеріально-технічним (інформаційно-

технічним) забезпеченням шляхом їх зміни за заздалегідь складеним планом (графіком). 

Таким чином можна поєднувати практичну роботу студентів на віртуальних і реальних 

об’єктах сільськогосподарської техніки та виробництва.  

Але сама по собі наявність матеріальної бази не є достатньою умовою для того, щоб 

кожний студент виконував поставлене завдання. Викладачу необхідно заздалегідь 

підготувати відповідне методичне забезпечення для практичної роботи студентів у вигляді 

технологічних (операційних) карток, схем, завдань з відповідних розрахунків та тренувань на 

сільськогосподарській техніці тощо.  

В процесі підготовки до практичного заняття викладачу треба навчити студентів 

користуватися цими картками (схемами, завданнями) та повторити порядок дій на робочих 

місцях. Практичні заняття, як правило, проводяться на базі декількох навчальних (робочих) 

місць. Тобто, навчальна група поділяється на декілька підгруп [3].  

Підготовка викладача до проведення заняття проводиться за класичною методикою, але 

має деякі особливості, які слід враховувати.  

Ефективність практичних занять багато у чому залежить від ступеня підготовленості 

студентів. Виходячи з цього, викладач повинен організувати їх самостійну роботу: повторити 

необхідні теоретичні положення, надавати студентам можливість виконати окремі прийоми 

на техніці або навчально-тренувальних засобах. А відтак постає необхідність розробляти 

завдання студентам до занять з використанням технологічних (операційних) карток. У 

процесі безпосередньої підготовки до проведення заняття викладач контролює перебіг 

виконання попередньо поставлених завдань студентами (можливе залучення помічників), 

організує заходи щодо усунення виявлених недоліків та готує матеріальне забезпечення для 

проведення практики. Після узгодження усіх питань, пов’язаних з організацією практичного 

заняття, викладач складає план його проведення та затверджує його порядком, встановленим 

ВНЗ. 

Сучасне інформаційне суспільство надає широкі можливості щодо матеріально-

технічного забезпечення навчальних занять. Разом із традиційними матеріальними 
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об’єктами, апаратурою загального і спеціального призначення розпорядженні викладачів 

з’являються інформаційно-електронні засоби навчання, комп’ютерні комплекси, тренажери 

тощо. З усього різноманіття навчально-матеріальної бази циклової комісії повинна 

підготувати на кожне окреме заняття конкретний комплект матеріально-технічних засобів, 

який, по-перше, відповідав би програмі навчання та, по-друге, максимально сприяв 

засвоєнню навчального матеріалу.  

Звичайно, вище викладено загальний алгоритм підготовки до проведення практичного 

заняття, яким викладачу прийнятно користуватися творчо, ініціативно, ураховуючи реальні 

умови та фахову спрямованість ВНЗ.  

Як відомо, основною метою практичних занять є прищеплення студентам вмінь і 

навичок. Тому найбільш прийнятними методами їх проведення є практична робота, вправи 

та тренування. Досвід роботи Відокремленого підрозділу «Слов’янський технікум 

Луганського національного аграрного університету» свідчить, що при оптимальній 

організації практичного заняття не менше 70% його часу займають практичні вправи. Щоб 

досягти цього, необхідно до мінімуму скоротити вступну і заключну частини заняття, 

натомість раціонально більш насичено спланувати й організувати основну частину заняття.  

Після проведення практичного заняття викладач заповнює документацію, аналізує 

перебіг заняття, рівень підготовки студентів, що допомагає визначити якість індивідуальної 

підготовки студентів та спланувати заходи щодо покращення засвоєння наступних занять.  

Отже, подальше підвищення якості підготовки студентів-агаріїв, насамперед, залежить 

від їхньої практичної підготовки.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ІСТОРІЇ 

 
Загальновідомим є твердження, що людина може реалізуватися в суспільстві, а для цього 

вона повинна вчитися практично все життя. Україна ХХІ століття ‒ демократична держава, 
яка переживає ряд структурних, зокрема і соціокультурних змін, які в жодному разі не 
можуть пройти осторонь системи освіти та виховання. Відповідність же сучасної освіти 
вимогам суспільства визначається не лише кількістю знань, які отримала дитина, а й вмінням 
самостійно здобувати знання, застосовувати їх на практиці. Тому рівень освіти в сучасному 
вимогливому суспільстві, яке постійно перебуває в середовищі швидкоплинних соціально-
економічних змін, значною мірою залежить від результативності запровадження 
інтерактивних технологій навчання, які розвивають діяльнісний підхід до навчання і готують 
фахівців, здатних творчо мислити, знаходити нестандартні рішення, реалізовувати отримані 
знання на практиці. 

Історія – один із небагатьох предметів, яка через ознайомлення з минулим формує образ 
світу, в якому живе людина. Саме тому вивчення історії має стати синтезом соціальної, 
економічної, релігійної, культурної сторін історичного розвитку і в жодному разі не повинне 
обмежуватись лише політичними та економічними подіями. Вивчення історії – це не лише 
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вивчення певних подій та фактів, а й надзвичайно активний, складний і захоплююче цікавий 
процес, який вчить самостійно працювати з цілою низкою джерел, розвиває мислення, 
вміння аналізувати, синтезувати матеріал, робити висновки, готує до життя в 
демократичному суспільстві. 

Метою державної Національної програми "Освіта" ("Україна ХХІ ст.") є виведення 
освіти в Україні на рівень розвинутих країн світу, що можливо лише за умов відходу від 
авторитарної педагогіки і впровадження сучасних педагогічних технологій. Саме цим 
зумовлена зараз увага педагогів, методистів до інновацій.  

"Інноваційні технології ‒ це цілеспрямований системний набір прийомів, засобів 
організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання від визначення мети до 
одержання результатів. Система грунтується на внутрішніх умовах навчання. Тому 
"педагогічні технології" пов'язані з ідеями і досвідом психології, соціології, системного 
аналізу тощо.  

«Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього», ‒ справедливо 
стверджував М.Рильський. Нові підходи до вивчення історії ХХ-ХХІ століть повинні 
базуватися саме на особистісно орієнтованому навчанні, а всі педагогічні технології мають 
бути спрямовані на виховання соціально адаптованого, свідомого громадянина України, 
здатного творчо й виважено розв’язувати проблеми у процесі самореалізації особистості. 

Викладання історії вимагає від викладача творчого підходу, особливо у виборі 
методичних прийомів і засобів, наочного матеріалу та використання аудіовізуальних засобів.  

При цьому одним з найбільш вагомих пріоритетів стає формування творчого і 
критичного мислення студентів, орієнтування не стільки на знання, скільки на засвоєння 
студентами досвіду самостійної роботи. Очевидно, що одним із засобів розвитку особистості 
студента в цьому напрямі, а також активізації пізнавальної мотивації студента на заняттях 
історії є навчально-дослідницька діяльність, яка має включати в себе постановку творчих, 
дослідницьких завдань і наукове, поетапне їх вирішення. 

Формування дослідницьких вмінь на заняттях історії можливо в процесі поєднання 
інтерактивних, аудіовізуальних і мультимедійних технологій.  

Навчання у навчальному закладі за своєю сутністю є створенням умов для розвитку 
особистості, тому воно є розвивальним, особистісно орієнтованим. Тому, на мою думку, 
найправильнішим і найпродуктивнішим підходом до розбудови системи освіти України в 
сучасних умовах може бути лише особистісно орієнтована система навчання. 

Особистісно орієнтоване навчання – це організація навчання та учіння на засадах 
глибокої поваги до особистості студента, урахування особливостей індивідуального 
розвитку, ставлення до нього як до свідомого відповідального суб’єкта навчально-виховної 
взаємодії; передбачає формування цілісної особистості, яка усвідомлює свою гідність і 
поважає інших людей. В рамках цієї системи навчання діють сучасні технології, які 
включають різноманітні методи, прийоми, форми роботи тощо. 

Технологія формування критичного мислення передбачає розвиток критичного мислення 
студентів за допомогою таких методів, як дискусія, «мозковий штурм», метод взаємних 
запитань, метод реконструкції, метод спроб і помилок, метод доведення від протилежного 
тощо. Ці методи виступають певним інструментом, за допомогою якого особистість вирішує 
проблеми поведінки, орієнтації на певні цінності, точки зору, котрі тісно пов’язані з 
прагненням людини до пізнання істини. 

Технологія проблемного навчання передбачає організований викладачем спосіб активної 
взаємодії суб’єкта з проблемним викладом змісту навчання, під час якого він залучається до 
об’єктивних протиріч наукового знання і способів їх вирішення, вчиться мислити, творчо 
здобувати знання. Вона включає сукупність методів, за допомогою яких перед студентами 
створюється проблемна ситуація, формулюються проблеми, проблемні завдання, знаходяться 
шляхи їх вирішення та саме вирішення.  

За групових технологій навчання здійснюється у процесі спілкування між студентами у 
групах (взаємонавчання). Групові форми навчання дають змогу диференціювати та 
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індивідуалізувати процес навчання; формують внутрішню мотивацію до активного 
сприйняття, засвоєння та передачі інформації; сприяють формуванню комунікативних 
якостей, активізують розумову діяльність. 

Технологія проектного навчання цінна тим, що включає дослідницьку, акумулятивну, 
комунікативну, творчу діяльність як засіб формування ключових компетентностей студентів 
у ході вивчення предмету. Суть методу проектів полягає в досягненні дидактичної мети 
через детальну розробку навчальної проблеми, яка повинна завершитись реальним 
практичним результатом – проектом. 

Суть інтерактивної технології навчання полягає в тому, що навчальний процес 
відбувається за умов активної взаємодії всіх студентів. Це спів навчання, взаємонавчання 
(колективне, групове, навчання в співпраці), де студент і викладач є рівноправними, 
різнозначними суб’єктами навчання. Педагог виступає в ролі організатора процесу навчання. 
Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, 
використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем. Воно ефективно сприяє 
формуванню цінностей, навичок і вмінь, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає 
змогу педагогу справжнім лідером студентського колективу. 

Впровадження інтерактивної навчальної діяльності ставить перед викладачем наступні 
завдання: 

‒ враховувати індивідуальні особливості кожного студента; 
‒ навчати студентів співпраці у виконанні групових завдань; 
‒ формувати комунікативні вміння студентів; 
‒ формувати рефлексивні компоненти навчальної діяльності: планування, аналіз, 

контроль, оцінку; 
‒ стимулювати моральні переживання взаємного навчання. 
У процесі вивчення історії важливо прищепити студентам смак до міркувань, аналізу 

явищ, пошуку пояснень тих чи інших процесів. Основна увага при викладанні предмету 
повинна приділятись тому, щоб вивчення історії перетворити на захоплюючий процес 
дослідження. Важливо, щоб студенти зрозуміли, що таке історія і чим займаються історики. 

Найчастіше на заняттях історії використовую такі методи інтерактивного навчання: 

Метод «Мікрофон»  
Метод «Мікрофон», який надає можливість кожному сказати щось швидко. По черзі, 

відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. Правила проведення 
такі:  

‒ говорити має тільки той чи та, у кого «символічний» мікрофон; 
‒ відповіді не коментуються і не оцінюються; 
‒ коли хтось висловлюється, інші не можуть говорити чи викрикувати з місця. 

Робота в малих группах 
Особливе місце в моїй роботі займає метод навчання групами, який, як я переконалася, 

дає можливість кожному висловити власну думку під час обговорення проблеми у невеликій 
групі, вчити слухати і розуміти думку товаришів, захищати свою власну точку зору в 
суперечці з іншими групами. Практика проведення занять довела, що ефективність роботи в 
групі залежить, по-перше, від свідомої творчої взаємозалежності членів групи; по-друге, від 
інтенсивного творчого спілкування між учасниками; по-третє, від усвідомлення особистої 
участі і відповідальності за успіх роботи; по-четверте, уміння працювати з напарником або у 
складі невеликої групи. 

«Мозковий штурм» 
Це ефективний метод колективного обговорення, пошук рішень, що спонукає учасників 

проявляти свою увагу та творчість, який досягається шляхом вільного вираження думок усіх 
учасників і допомагає знаходити кілька рішень з конкретної теми. 

Робота в парах 
Робота в парах є різновидом роботи в малих групах. Ця форма роботи допомагає 

студентам набути навичок співпраці, оволодіти умінням висловлюватись та активно слухати.  
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Кейс-метод 
В основу кейс-методу покладені концепції розвитку розумових здібностей. Суть методу 

полягає у використанні конкретних випадків (ситуацій, історій, тексти яких називаються 
«кейсом») для спільного аналізу, обговорення, вироблення рішень студентами з певного 
розділу дисципліни, що вивчається. 

Цінність кейс-методу полягає в тому, що він одночасно відображає не тільки практичну 
проблему, а й актуалізує певний комплекс знань, який необхідно засвоїти при вирішенні 
певної проблеми, а також вдало суміщає навчальну, аналітичну і виховну діяльність, що 
безумовно є діяльним і ефективним в реалізації сучасних завдань системи освіти. 

Робота над кейсом передбачає: 
‒ розбір конкретної ситуації з певного сценарію, який включає самостійну роботу; 
‒ «мозковий штурм» в межах мадої групи; 
‒ публічний виступ із представленням та захистом запропонованого рішення; 
‒ контрольне опитування учасників на предмет знання фактів кейсу, що розбираються. 

Метод проектів 
Метод проектів відображає реалізацію особистісно орієнтованого підходу в освіті і 

сприяє формуванню уміння адаптуватися до швидкозмінних умов життя людини в 
сучасному світі. Метою даного методу є стимулювання інтересу студентів до певної 
проблеми, оволодіння певними знаннями та навичками, організація проектної діяльності 
щодо вирішення проблеми для практичного застосування отриманих результатів. Створення 
проекту – складний процес, успіх якого залежить від уміння студентів працювати з різними 
джерелами, наочністю, в групі, в парах, від вміння самостійно чи спільними зусиллями 
вирішувати проблеми і застосовувати отримані знання на практиці. 

Метод «Акваріум» 
Ефективним методом розвитку вмінь ведення дискусії є «акваріум». Після того, як 

викладач розподілив студентів на 3-4 групи і запропонував їм завдання для виконання та 
необхідну інформацію, одна з груп сідає в центр аудиторії, утворивши внутрішнє коло. 
Учасники цієї групи починають обговорювати запропоновану викладачем проблему. Всі інші 
студенти мовчки спостерігають за обговоренням.  

Групі, яка працює, для виконання завдання необхідно: 
‒ прочитати вголос ситуацію; 
‒ обговорити її в групі, використовуючи метод дискусії; 
‒ дійти спільного рішення. 
На цю роботу групі дається 3 – 5 хв. Усі інші студенти мають тільки слухати, не 

втручаючись у хід обговорення, спостерігають, чи відбувається дискусія за визначеними 
правилами. Після закінчення часу група займає свої місця, а викладач ставить запитання до 
аудиторії: 

‒ Чи погоджуєтесь ви з думкою групи? 
‒ Чи була ця думка достатньо аргументована, доведена? 
‒ Який з аргументів ви вважаєте найбільш переконливим і чому? 
Після цього місце в «акваріумі» займає інша група і обговорює наступну ситуацію. Всі 

групи по черзі мають побувати в «акваріумі», і результати роботи кожної з них мають бути 
обговорені всією академічною групою. 

Розвиток пізнавального інтересу до вивчення історії починається із «занурення в океан 
історії», створення ситуацій за заданими алгоритмами: «Що, де, коли, як, Хто, чим, чому ?» 
Ці питання сприяють появі інтересу до історії як науки, студенти починають замислюватися 
над перспективами її розвитку. Кожне заняття повинно бути підсумком та емоційним 
відкриттям.  

Використання різних форм навчання дає можливість простежити за роботою студента 
при вивченні певної теми, об’єктивно оцінити його навчальну діяльність; сприяє виявленню 
глибини знань для створення проблемної ситуації. Посилене створення таких ситуацій 
показує рівень усвідомлення студентами програмного матеріалу, наявність чи відсутність 
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прогалин у знаннях. Проблемні ситуації дуже різноманітні за тематикою, змістом, 
складністю. 

Очевидним є факт, що студенти досягнуть творчих результатів з історії тільки тоді, коли 
викладач буде усвідомлювати, що студент постійно перебуває під тиском потоку інформації, 
яка впливає на його свідомість і почуття. 

Працюючи над впровадженням сучасних технологій на заняттях історії, ставлю собі за 
мету підпорядкувати зміст навчання, форми, методи, прийоми роботи на занятті духовним 
потребам студентів. Шляхом організації практичної діяльності студентів намагаюсь 
розвивати в них творчу особистість, яка наділена відповідальністю,стійким прагненням до 
нових знань і пізнавальної діяльності як способу самореалізації особистості «Я – знавець». В 
процесі роботи переконалась, що найважливішою умовою ефективності навчання є 
забезпечення емоційно-ціннісної бази, яка сприяє виникненню внутрішнього мотиву 
пізнавальної діяльності «Хочу знати». 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ІСТОРІЇ  

ПРИ ПІДГОТОВЦІ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ 

 
Особливу увагу в статті приділено реалізації компетентнісного підходу в навчанні, його 

структурним складовим, які формуються у процесі теоретичного навчання та практичної 
діяльності.  

Ключові слова: компетентнісний підхід, професійна компетентність, навички та 
вміння, технології. 

 

Particular attention is paid to the implementation of the competence approach in the study, its 
structural components, which are formed in the process of theoretical training and practical 
activities. 

Key words: competency approach, professional competence, skills and abilities, technologies. 
 
Основне завдання вищої освіті – формування особистості спеціаліста, здатного до 

саморозвитку, самоосвіти, інноваційної діяльності. 
Професія медичного працівника вимагає високої самосвідомості, яка базується на міцних 

знаннях і уміннях, твердому переконанні в правильності вибору професії, творчому підході 
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до виконання своїх обов'язків. Уся навчальна, методична, виховна робота нашого 
навчального закладу спрямована на досягнення цієї мети, яка об'єднує зусилля педагогічного 
колективу в цілому і кожного педагога, кожного студента зокрема.  

Отже, потрібно не просто дати студенту якісний рівень освіти, а сформувати 
компетентності, яких потребує сьогодні суспільство:  

‒ здатність навчатися усе життя;  
‒ комунікативність;  
‒ творчість та креативність;  
‒ самовдосконалення;  
‒ здатність робити вибір та нести за нього відповідальність;  
‒ високий рівень самостійності особистості. 
Компетентнісний підхід, суть якого полягає в тому, що поміж ним і кінцевими 

результатами навчання визначається формування певних здібностей особистості 
(компетентностей), котрі проявляються в комплексі вмінь, що базуються на знаннях, 
ціннісних орієнтирах і досвіді діяльності. 

Концептуальні засади професійної підготовки майбутніх фахівців ґрунтовно 
представлені в дослідженнях С. Батишева, В. Байденко, О. Дубасенюк, А. Лігоцького, 
Е. Зеєра, Н. Кузьміної, Н. Ничкало, В. Петрук, С. Сисоєвої; дидактичні аспекти професійної 
освіти – у роботах А. Алексюка, С. Архангельського, Ю. Бабанського, В. Бондаря, 
С. Гончаренка, В. Казакова, І. Лернера, П. Підкасистого та інші. 

На думку В.Петрук, професійна компетентність – це теоретична, практична та 
психологічна складові майбутнього фахівця, що проявляється в його здатності та готовності 
до здійснення конкретного виду професійної діяльності. 

Компетентності належать до ключових, якщо оволодіння ними дозволяє вирішувати 
різні проблеми в повсякденному, професійному або соціальному житті. Вони між предметні, 
потребують інтелектуального розвитку та різних типів дій. 

Одне з першочергових завдань історії – допомогти молоді побачити образи сучасності у 
світі минулого, дати можливість зрозуміти суперечливі питання власного суспільства, 
сприяти вихованню толерантності. 

Сучасна тенденція практично безмежного поширення інформації, численних систем 
інтерпретацій та оцінок минулого з особливою силою виявляється в галузі історії, визначає 
необхідність зміщення цілей історичної освіти від засвоєння, запам’ятовування фактичної 
історії до навчання способів опрацювання, структурування, аналізу, критики історичної 
інформації. Специфіка історії як навчальної дисципліни полягає не стільки у матеріалі, з 
яким працює студент, а скільки в тих розумових операціях і способах діяльності, яким він 
навчається, працюючи з ними. Важливість вивчення історії на сучасному етапі полягає у 
засобах самостійного отримання студентом історичних знань.  

Аналіз інформаційних джерел і власний досвід викладання дає можливість визначити 
найбільш ефективні технології для формування самоосвітньої компетентності: особистісно-
зорієнтовані, ігрові, розвивальні, проектні, проблемні, інтерактивні. 

Побудова демократичної України неможлива без створення людини нової генерації, яка 
розуміє своє значення у розбудові громадянського суспільства, бачить своє місце в ньому, 
самостійно обирає шлях, напрямок руху до сприйняття демократичних цінностей навіть у 
такому разі, якщо цей шлях буде тернистим.  

Навчаючись у коледжі студент повинен усвідомити своє значення й важливість власних 
рішень в одержанні знань. Важливим компонентом є не сума отриманих знань та вмінь, а 
вміння спеціаліста мобілізувати у конкретній ситуації отримані знання та досвід. 

Які завдання має вирішити сучасне заняття, зорієнтоване на реалізацію 
компетентнісного підходу в навчанні. Це зокрема:  

‒ ефективне та творче застосування набутих знань та досвіду на практиці; 
‒ формування у студентів навичок отримувати, осмислювати та використовувати 

інформацію з різних джерел;  
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‒ підвищення рівня мотивації студентів;  
‒ підвищення рівня самоосвітньої та творчої активності студентів; 
‒ формування моральних цінностей особистості;  
‒ розвиток соціальних та комунікативних здібностей студентів; 
‒ використання суб’єктивного досвіду набутого студентами;  
‒ створення умов для інтенсифікації освітнього процесу; 
‒ створення ситуації успіху. 
Нині суспільство потребує фахівців високого рівня, всебічно підготовлених, з 

високорозвиненим інтелектом, творчими здібностями. Викладання історії в коледжі вимагає 
сьогодні від викладача творчого підходу, особливо у виборі методичних прийомів, засобів, 
технологій. Одним із чинників, які підвищують ефективність навчання, є групова робота на 
заняттях історії з використанням інтерактивних методів. Організація інтерактивного 
навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне 
вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно 
сприяє формуванню практичних навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню 
атмосфери співробітництва, взаємодії. 

Вміння користуватись проектною технологією є показником високої кваліфікації 
педагога, його інноваційного мислення, орієнтації на особистісний і професіональний 
розвиток студента у процесі навчання. Метод проектів сьогодні вважається одним з 
перспективних видів навчання, оскільки він створює можливості для творчої самореалізації 
студентів, підвищує мотивацію отримання знань, сприяє розвитку їхніх інтелектуальних 
здібностей. 

З використанням сучасних комп’ютерних технологій можна створювати дуже ефективні 
слайди й ефективно їх використовувати у навчальному процесі. Навчальний матеріал 
виступає передусім засобом пробудження й розвитку пізнавальної активності студентів, 
розвитку їх мислення, тобто формування професійної компетентності. Але в такій же мірі і 
засобом виховання в них особливого власне людського ставлення до навколишнього світу й 
до самого себе, до своєї професійної діяльності. 

Складовими професійної компетенції майбутнього фахівця є: 
Фундаментальні знання; інформаційно-комп’ютерна компетенція; професійний ріст, 

постійне підвищення професійної компетенції тощо. 
Фахівець повинен мати достатній рівень компетентності, що дозволило б йому якісно 

виконувати свої функціональні обов’язки відповідно до сучасних вимог.  
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Олександра Скрипченко 

(Дніпро) 

 

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ СТУДЕНТІВ  

ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ 

 

У статті розглянута така форма поза аудиторної роботи, як екскурсія, яка дає змогу 

зробити набагато цікавішими традиційні форми ознайомлення студентської молоді з 

історичним минулим рідного міста та його сьогоденням. 

Ключові слова: виховання, студент, екскурсія, спадщина. 

 

Виховання ‒ це не мода, не робота одного дня чи навіть року.  

Це провідна складова усього навчально-виховного процесу. 

 

Для реалізації формування життєвих компетентностей студентів мною булла 

використана така форма роботи, як екскурсія. Вона є колективним відвідуванням певного 

об'єкта з пізнавальною чи навчальною метою для загального культурного розвитку.  

Основне її завдання – навчити студентів не тільки розглядати, а й допитливо вивчати 

довкілля, знаходити нове й цікаве у щоденному оточенні.  

Особливістю екскурсії є домінування показу екскурсійного об'єкта над поясненням та 

розповіддю. 

Екскурсія дає можливість: 

‒ покращити навички комунікативного спілкування; 

‒ орієнтуватися на місцевості; 

‒ стимулювати пізнавальний інтерес до краєзнавчого матеріалу; 

‒ активізувати потребу в обміні інформацією; 

‒ ознайомлення з натуральними об'єктами, перевагою яких є те, що їх сприймають усіма 

органами чуття для більш переконливого викладу інформації.  

На основі цього реалізовано проект з національно – патріотичного виховання 

студентської молоді.  

Загальна студентська група була поділена на п’ять підгруп. Студенти вивчали історію 

рідного міста та здійснювали екскурсії за маршрутами релігійного, історичного, паркового, 

романтичного та незвичайного аспектів Дніпра. Систематизували фото та дослідницькі 

матеріали. Активізували потребу в обміні інформацією про рідний край через проведення 

відкритої виховної години у вигляді інтерактивної екскурсії. 

Підготовка екскурсії передбачала використання такого алгоритму: 

‒ разом з куратором групи визначили мету майбутньої екскурсії; 

‒ позначили на карті місцевості можливі об'єкти для екскурсійного показу; 

‒ об'єднали вибрані об'єкти лінією, яка дає уявлення про можливий маршрут екскурсії; 

‒ провели приблизний хронометраж екскурсії, визначивши час, потрібний для переходу 

між об'єктами, розповіді на кожному з них, та загальну тривалість екскурсії; 

‒ склали план показу кожного з обраних об'єктів (визначити порядок обходу та точки, 

звідки екскурсанти звертатимуть увагу на характерні ознаки об'єкта); 

‒ підготували конспект розповіді (враховуючи рівень складності матеріалу та зробивши 

його доступним для сприйняття екскурсантами), питання, які доцільно поставити протягом 

екскурсії. Конспект може бути розширеним або стислим. 

Кожна з підгруп працювала за поданим алгоритмом, але за власним аспектом. Маршрути 

за аспектами подані нижче. 

Релігійний Дніпро: маршрут ‒ Брянська (Миколаївська церква) нині Будинок органної та 

камерної музики – Спасо-Преображенський кафедральний собор ‒ Монастирський острів – 

Свято-Троїцький собор. 
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Історичний Дніпро: маршрут – Палац студентів – Історичний музей імені 

Д.І. Яворницького – Національний гірничий університет – Будинок Хреннікова – 

академічний український театр імені Т.Г. Шевченка. 

Парковий Дніпро: маршрут – Севастопольський парк – парк культури та відпочинку 

імені Лазаря Глоби – сквер Героїв. 

Романтичний Дніпро: маршрут – пам’ятник «Скорботна» або «Наречена» ‒ 

Монастирський міст – пам’ятник закоханим Колобкам – пам’ятник «Юність Дніпра». 

Незвичайний Дніпро: маршрут – пам’ятник при житті (Г. Аксельроду) – пам’ятник 

кенгуру – туфелька не для Дюймовочки.  

З власного досвіду можу сказати, що така активна форма роботи, як екскурсія, дуже 

цікава студентам. У ході екскурсій та пошукової роботи вони розширюють кругозір, 

поповнюють словниковий запас, покращують навички комунікативного спілкування, 

стимулюють пізнавальний інтерес до краєзнавчого матеріалу, активізують потребу в обміні 

інформацією про рідний край. 

Ці знання, а значить і почуття гордості за своє місто допоможуть молоді в майбутньому 

вірно розпоряджатися, володіти, зберігати і примножувати спадщину, отриману від 

попередніх поколінь. 
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ЕТАПИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ, 

ВКЛЮЧНО МАТЕМАТИЧНОЇ 

 

Будь-яка наука розвивається і загалом виникає відповідно потреб, інтересів та 

діяльності людини. Етапи становлення розпочинаються з дослідження проблематики, 

тобто з вирішення конкретного практичного завдання. Сучасна розгалужена наука про 

мову ‒ лінгвістика, або мовознавство цікава та багатогранна, ця галузь знань до тепер 

інтенсивно розвивається та формується. Затребуваность цієї науки росте з кожним 

роком, адже технології йдуть вперед і виконанням багатьох поставлених проблем 

займаються машини. 

Ключові слова: математична лінгвістика, лінгвістична прагматика, експлікація, метод 

дискретних елементів.  
 

Any science develops and arises in general on demand of human interests and activities. Stages 

of formation begin with the study of problems, that is, from solving a specific practical problem. 

Modern branched science of language – linguistics is interesting and multifaceted, this branch of 

knowledge is now intensively developing. The demand of this science is growing every year, 

because the technology is moving forward and mashines solve many of the problems posed. 

Key words: mathematical linguistics, linguistic pragmatics, explication, the method of discrete 

elements. 
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Постановка проблеми. В епоху науково-технічної революції математика охоплює всі 

сфери людської діяльності, в тому числі гуманітарні науки такі, як мовознавство. 

По-перше, розвиток лінгвістики теорії і практики потребує введення все більших точних 

і об’єктивних методів для аналізу результатів мови і тексту. Використовуючи математичні 

прийоми при систематизації, підрахунку і узагальненні лінгвістичного матеріалу в поєднанні 

з якісною інтерпретацією результатів дозволять мовознавцям глибше проникнути в 

таємницю побудови мови і в тому числі будь-якого тексту. 

По-друге, всі зв’язки мовознавства з іншими науками, такі як кібернетики, інформатики, 

фізіології, можуть втілюватись тільки при використанні математичного апарату, який 

володіє високим ступенем спільності та універсальності для різного роду знань. Особливо 

доцільний та потрібний тандем математики та лінгвістики в інформаційних і управлінських 

системах «людина-машина-людина», тобто перевід природної людської мови в математичну 

мову комп’ютера. 

Історія розвитку цієї науки багатогранна, тому сучасне мовознавство – це не тільки 

підсумок багатовікового розвитку лінгвістичних вчень, але також повернення до багатьох 

проблем, які хвилювали попередників. Практично всі головні «нововведення» в теорії 

лінгвістики прямо чи непрямо відображенні у вченнях Арістотеля і Демокрита, Сократа, 

середньовічних вчених і особливо в теоріях епохи Просвітництва (Лейбніц, Декарт), а потім 

у золотому для лінгвістики і інших наук 19 сторіччя (Раск, Гумбольдт, Шлейхер, Вундт, 

Потебня, Пауль і інші). Спочатку мовознавство у Давній Греції розвивалось у руслі 

філософії, саме тому філософський підхід наклав відбиток, як на сутність самих проблем, так 

і на їх вирішення: відношення між мовою і суспільством, між об’єктами і їх назвами. 

А у лінгвістиці 60-70-х років ХХ ст. «прагматичний поворот», результатом якого став 

акцент на прагматичних (передусім соціально-психологічних та конситуативних) чинниках 

використання мови. Саме лінгвістична прагматика від самого початку керується принципами 

динамічного підходу до мови, роблячи ідею діяльності своєю методологічною основою. 

Лінгвістична прагматика цього періоду (тай наступних) охопила значну кількість проблем, 

пов’язаних з динамічною теорією тексту, зародженням дискурсивного аналізу і теорії 

дискурсу в цілому, комунікативними синтаксисом, теорією й типологією мовлення, теорією 

функціональних стилів. 

Паралельно з розвитком прагмалінгвістики зароджуються ідеї когнітивного (пізнавати) 

підходу до мови, який певною мірою починає домінувати науці про мову на початку 80-х 

років ХХ ст. [1, с. 11]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У багатьох авторів і у різних наукових 

працях часто, а сьогодні особливо дуже часто зустрічається терміни: «математична 

лінгвістика», «комунікативна лінгвістика», «когнітивна лінгвістика», «прагмалінгвістика».  

Загалом означення як такого терміну лінгвістика, досить доступне та просте 

(французькою linguistique, від латинського lingua – мова) – мовознавство ‒ це наукова 

дисципліна, що займається дослідженням природи мови, її структури, функціонування та 

розвитку. [2, с. 326] 

Відірвавшись від графічних позначень, звуки мови постають як щось невиразне, тож 

знову виникає спокуса віддати перевагу, нехай і облудній, опорі письма. Тому перші 

лінгвісти, яким нічого не було відомо про фізіологію артикульованих звуків (дії органів мови 

до відтворення членороздільних звуків (фонем), з яких оформлюються значимі слова), щораз 

опинялися на слизькому, відступити від літери означало для них втратити ґрунт під ногами, 

бо необхідну підтримку ми знаходимо саме у вивченні звуків. [3, с. 47] 

Основою проблемою сучасного мовознавства є математична експлікація (лат. explicatio, 

від explico ‒ пояснюю, розгортаю ‒ процес, у результаті якого розкривається зміст певної 

єдності, а її частини набувають самостійного існування і можуть відрізнятись одна від 

іншої), тобто "система мови ‒ норма ‒ текст" може бути втілена за допомогою методів як 

якісної так і кількісної математики. 
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Багато науковців розглядають елементи математичного аналізу і їх лінгвістичних 

додатків. За допомогою цього апарату будуються математичні моделі, описуючі: зміни 

лінгвістичних об'єктів в часі, розподіл інформації в письмовому тексті, акустичну структуру 

усного мовлення. А також до лінгвістичного матеріалу пропонують апарат комбінаторики, 

теорії ймовірності і математичної статистики. Ця методика використовується для: 

вимірювання смислової інформації слів надмірності тексту, опису функцій розподілу в тексті 

складів,слів та словосполучень, побудова статистичних моделей тексту і можливих 

характеристик норм мови. 

Математичний апарат необхідний для побудови всіх цих моделей, частіше всього 

дається в виді визначень без чітких математичних доказів, які читач може завжди знайти в 

підручниках по математичному аналізу, теорії ймовірності, математичній статистиці. 

[4, с. 84] 

Мета статті – довести доцільність та практичність математичної лінгвістики як одного з 

багатьох розгалужень загальної науки лінгвістики, і провести паралелі з іншими напрямками. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відомо, що мову представляє метод 

дискретних елементів, відмежованих одне від одного лінгвістичні одиниці ‒ фігури (букви, 

фонеми, склади) і знаки (морфеми, слова, словосполучення і навіть речення). Система мови 

виступає в вигляді мережі відносин між одиницями-інваріантами, які також мають дискретну 

природу. І з цього роблять висновок, що в математичній лінгвістиці лінгвістичні об'єкти 

повинні інтерпретуватися з допомогою дискретних величин. 

При вивченні кількісних закономірностей мови доводиться зустрічатись з такими 

лінгвістичними явищами, як використовування слова чи словосполучення і їх порядок в 

частотному списку, довжина звука, довжина словосполучення, інформаційна вага складу, 

морфеми, слова, степінь аналітичної мови. 

Якщо ж лінгвістичне явище може бути виражене в вигляді числа, то його можна 

розглянути в якості математичної величини. 

Величина, яка при даному дослідженні набуває різних значень, називається змінною, а 

величина, яка зберігає одне і теж значення, - постійна (константа). Величина,яка в будь-яких 

умовах зберігає одне і те ж числове значення - так звані абсолютні постійні ‒ зустрічаються 

дуже рідко. Частіше зустрічаються величини, які зберігають одне і теж значення тільки при 

даних умовах дослідження. Ця ж величина називається параметрами. Поняття постійної і 

змінної величини в великий мірі умовні. Одна і та сама величина може бути при одних 

умовах змінною, а в других ‒ постійною, і навпаки. 

До середини ХХ століття практичні завдання лінгвістики були пов'язані з вирішенням 

таких питань: створення систем транскрипції усного мовлення, стенографія, письмо для 

сліпих, підвищення швидкості друкарського набору, упорядкування й уніфікація наукової 

термінології, добір мовного матеріалу з метою створення методики викладання мов, 

створення лінгвістичних словників і довідників. 

Як зазначалось вище лінгвістика має багато розгалужень і сфера досліджень є дуже 

різною, одним з найпопулярніших напрямків є "прикладна лінгвістика" (з'явився наприкінці 

20-х років ХХ століття), об'єктом вивчення якої є мовознавство, але основним його 

дослідженням є способи розв'язання проблем не лише людиною, а також ‒ машиною. Для 

цього була необхідність точного наукового розв’язання завдань із використанням методів 

формального лінгвістичного аналізу письмових і акустико-лінгвістичного аналізу усних 

повідомлень. 

Із розширенням інформатизації сучасного суспільства зростає значення прикладної 

(обчислювальної, комп'ютерної, інженерної) лінгвістики ‒ науки, що знаходиться на стику 

гуманітарної науки і комп'ютерного знання, за допомогою якого на машину покладається 

певна частина інтелектуальної праці людини. Загальні методи розв'язання завдань 

прикладної лінгвістики розробляються теоретичним мовознавством, насамперед тим його 

розділом, що вивчає формальні алгоритмічні процедури аналізу мови, а також математичною 
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лінгвістикою. [5, с. 12] Основними поняттями, що використовуються в математичній 

лінгвістиці, є: 

- множинність вихідних символів (алфавіт); 

- відношення між елементами алфавіту, що сприймаються як аксіоми (постулюються); 

- правила виведення, тобто обчислення всіх можливих множин символьних ланцюжків; 

- ізоморфізм, тобто однозначні відношення між елементами послідовності, за яких 

кожному елементу однієї послідовності відповідає елемент іншої послідовності; 

- гомоморфізм ‒ одно-, багатозначні відношення, коли одному елементу першої 

послідовності відповідає кілька елементів другої, і навпаки; 

- мічений (маркований) ланцюжок, тобто такий, що відповідає правилам виведення 

(граматично правильний, допустимий);  

- входження символу до послідовності, тобто поява його на заданому місці в ланцюжку; 

- можливість поділу класу ланцюжків (як вихідної множини) за певними правилами на 

підкласи. [6, с. 52] 

Висновки. Лінгвістика та інші науки, останнім часом, набули антропоцентричний 

напрям, а особливо важливими задачами стали ті, які пов'язані зі штучним інтелектом, 

процедурами вербального кодування та декодування інформації і реалізацією регулятивної 

функції мови. При дослідженні обов'язковим є математичні методи й опис мовних процесів, 

автоматична обробка текстів (усних та письмових). Кожен напрям лінгвістики дає необхідну 

складову до сумарного результату. 
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KEY COMPETENCES OF A TEACHER OF ENGLISH LANGUAGE  

 

У статті розглянуто й охарактеризовано основні аспекти загальної компетентності 

викладача англійської мови. Здійснено аналіз лінгвістичної, граматичної, інформаційно-

комунікативної, інтерактивної, професійної компетентності.  

Ключові слова: компетентність викладача, методи викладання іноземної мови, досвід, 

лінгвістичні аспекти, професійна мова, технології викладання.  

 

By taking the international developments into consideration, the teacher competencies should 

be discussed and updated. Many of the studies on competencies of teachers focus on the teaching 
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role of teachers in the classroom rather than teachers’ competencies. Teachers’ competencies have 

been broadening with respect to reform studies in education, development of teacher education, 

scientific results of educational science and other fields. Teachers’ competencies are highly 

important in both implementing the current curricula effectively and training people for future. 

Teachers who are responsible for the training of the individuals of future need to be well equipped 

in order to fulfil this responsibility.  

The idea of «competence» is not a new one in methodology of teaching foreign languages. For 

instance linguistic competences have been discussed for a long time and are used by specialists in 

the area of methods of teaching foreign languages where the communicative competence is also 

analysed. Competence is translated from the Latin «competentia» means a subject a person is 

versed in, a special area of knowledge and experience. A person who is competent in a certain area 

possesses a certain standard of knowledge and skills which makes it possible for him to judge 

soundly about this very area and act efficiently in it 

Recently the concept of «competence» has started to be studied at the level of general didactics, 

general pedagogic and methodology. It can be explained by its system-practical functions and its 

integration role in general education. 

In recent investigations the following competences o f a teacher of English language are singled 

out: Linguistic Competence, Phonological Competence, Grammatical Competence, Subject 

Competence, Communication Competence, Digital Competence, Information and Communication 

Technologies-ICT competencies and others. Let’s discuss some of these competences. 

Linguistic competence is possession of a system of information and knowledge about the 

foreign language pertaining to its levels (phonetics, grammar etc.) as well as an ability to use this 

knowledge in practice. The linguistics aspects of communicative competence are those that have to 

do with achieving an internalized functional knowledge of the elements and structures of the 

language. 

Phonological competence is the ability to recognize and produce the distinctive meaningful 

sounds of a language, including: 

• Consonants; 

• Vowels; 

• Tone patterns; 

• Intonation patterns; 

• Rhythm patterns; 

• Stress patterns any other suprasegmental features that carry meaning (A suprasegmental is a 

vocal effect that extends over more than one sound segment in an utterance, such as pitch, stress, or 

juncture pattern). 

Related to phonological competence is orthographic competence, or the ability to decipher and 

write the writing system of a language. 

Grammatical competence is the ability to recognize and produce the distinctive grammatical 

structures of a language and to use them effectively in communication. 

Communication competencies of a teacher of English language include communication models, 

interaction among teachers, students, social environment and learning topics. Teachers also have 

competencies in using oral, body and professional language in their fields. Communication 

competencies include voice, body language and words such as speaking, singing and sometimes 

tone of voice, sign language, paralanguage, touch, eye contact. 

Information and Communication Technologies-ICT competencies are based on using tools and 

technical equipment for the reaching, disturbing and transferring the knowledge. They include any 

technology that helps to produce, manipulate, store, communicate, and/or disseminate information. 

ICT competencies are concerned with the use of technology in managing and processing the 

information includes all technologies for the manipulation and communication of information. It 

means that the ICT competency is very important to improve the communication in the learning and 

teaching process. 
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Professional competence is an ability of a teacher for successful professional activity. It 

includes knowledge of didactics, psychology, linguistics, psycholinguistics, theory and methods of 

teaching foreign languages and other sciences which are important for a successful and effective 

activity of a teacher, possession of professional skills (constructive, organizational, communicative) 

and skills in organizing students’ activity and in the management of this activity. 

Linguo-Cultural Competence is knowledge of national customs, traditions, features of the 

country, an ability to extract culturally relevant information from units of the language and an 

ability to use this information to achieve effective communication. 

Strategic Competence (compensatory competence) is an ability to fill gaps in the knowledge of 

the language, speech and social experience during the process of communication in foreign 

language. 

Social Competence is an ability to have communicated successfully with other people. A wish 

for entering communication is explained by the presence of need, motives, a definite attitude toward 

the future partners of communication and personal experience. An ability to enter communication 

requires an ability to behave adequately in a social situation and to manage it.  

Interactional competence involves knowing and using the mostly-unwritten rules for 

interaction in various communication situations within a given speech community and culture. It 

includes, among other things, knowing how to initiate and manage conversations and negotiate 

meaning with other people. It also includes knowing what sorts of body language, eye contact, and 

proximity to other people are appropriate. 

In order to make students learn effectively and efficiently, a teacher has to perform a large 

number of activities inside and outside the classroom. The teacher is expected to possess a certain 

amount of knowledge, certain attitudes and skills, which are known as teacher competences. In 

other words, teacher competence includes the right way of conveying units of knowledge, 

application and skills to students. 

Teacher competencies should continuously be the subject of research and analysis and should 

be developed by updating. 
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БРЕХНЯ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ 

 

Розглянуто проблему брехні як соціально-психологічного феномену та її значення у 

підлітковому віці. Показано взаємозв’язок брехні з деякими індивідуальними особистісними 

якостями підлітка та соціально значущими для нього людьми. 

Ключові слова: брехня, неправда, обман, підлітки. 

 

З брехнею підлітків зустрічається чимало батьків, а як соціально-психологічна проблема 

вона цікавить психологів, соціальних працівників і педагогів.  

Правда і кривда – вічне протиборство в умах і серцях людей. З дитинства кожен знає, що 

правда – це добре, а брехати, обманювати – погано. Ще з дитячих років дитину вчать на 

прикладі казки про «Правду і неправду»: з неправдою можна увесь світ обійти, а назад – не 

повернешся.  

Дуже часто у побуті наштовхуєшся на слова, які нібито є синонімами як істина і 

справедливість, коли мова йде про правду, та обман і брехня, коли мовиться про неправду. 

Вивчення феномену брехні в останні роки набуло широкої популярності. Серед сучасних 

дослідників варто назвати такі прізвища як: В. Штерн, Л. Мелітан, В. В. Знаков, 

Б. І. Дубровський, Ю. К. Щербатих, А. К. Секацький, А. Адам, S. Bok, P. Ekman, J. Podlesny, 

H. Hartshorn, M. May та інші. Однак проблема залишається маловивченою, не достатньо 

розроблена типологія людей, схильних до брехні, нема точних даних щодо умов соціалізації, 

що могли б спонукати дитину до брехні; не встановлені індивідуальні особистісні та 

соціально-психологічні особливості людини, що вказували б на оцінку брехливості в 

поведінці. 

Дослідження цієї проблеми наштовхується також на ряд обставин. Зокрема, необхідно 

враховувати морально-етичні цінності та установки дитини, які вже почати формуватися, у 

тому числі й ставлення до брехні, що відіграють важливу роль у виробленні, регуляції і 

реалізації нею стратегії поведінки. Дослідження ставлення до брехні може дати нагоду 

створення моделі, що розкриватиме умови, фактори і ставлення дитини до дійсності, 

оточення і самої себе, а тому має важливе значення у формуванні Я-концепції, виробленні 

самоставлення і в процесі соціалізації особистості. 

Очевидним є й те, що ставлення підлітка до брехні може залежати від ряду 

індивідуальних психологічних особливостей, які водночас можуть бути детермінантами та 

регуляторами формування певних морально-психологічних стереотипів поведінки. 

Метою дослідження послужило теоретичне обґрунтування уявлення про брехню та 

обман, відмежування їх від поняття «неправда» та виявлення особливостей ставлення 

підлітків до брехні. 

Враховуючи поставлену мету необхідно схарактеризувати, що ж таке брехня і які 

відмінності у наближених до неї поняттях обман і неправда. За визначенням П. Екмана, 

брехня – це навмисне рішення ввести в оману того, кому адресована інформація, без 

попередження про свій намір зробити це [7]. На думку Ю. І. Холодного [6], брехня – це 

свідоме викривлення відомої для суб’єкта істини, де вона є усвідомленим продуктом 

мовленнєвої діяльності особи, суб’єкта, який прагне ввести співрозмовника в оману. Брехня 

є невід’ємною частиною людського буття, виявляється в різних ситуаціях. Інше визначення 

брехні і обману дає В. В. Знаков. У його розумінні брехня – це умисна передача відомостей, 
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що не відповідають дійсності [1, с. 11]. Брехня у психічно здорової, нормально розвиненої 

людини, як правило, визначається реальними мотивами і спрямована на досягнення 

конкретних цілей. Тому повна щирість стає практично неможливою і, в разі такої, може, 

мабуть, розглядатися як психічна патологія [6]. 

Натомість обман – це напівправда, що провокує людину на помилкові висновки з 

достовірних фактів; повідомляючи деякі справжні факти, обманщик навмисне приховує інші, 

важливі для розуміння відомості. Обман лежить в основі того, що прийнято називати 

хитрістю, яка застосовується з давніх часів. Обман, як і брехня, виникає тоді, коли 

стикаються чиїсь інтереси і моральні норми, і там, де для людини, котра вдається до обману, 

ускладнене або неможливе досягнення бажаного результату іншим шляхом. Головне, що 

робить обман з брехнею спорідненими, – це свідоме прагнення обманщика спотворити 

істину [2]. 

Неправда – це висловлювання, засноване на щирій омані, на неповному знанні предмета, 

про який говорить людина. Неправда, як і обман, ґрунтується на неповній інформації, але, на 

відміну від обману, людина, яка каже неправду, не приховує відомої інформації і не 

переслідує інших цілей, окрім передачі повідомлення, що містить неповну (або перекручену) 

інформацію [5]. 

Виходячи з цих визначень, брехня є найгіршим явищем. Крім цього, у неї багато облич. 

Вона може бути орієнтована на самого себе (самоорієнтована брехня) і на інших; вона може 

бути явною (відвертою, грубою, брутальною) брехнею, перебільшенням і виточеною, тонкою 

брехнею. Виокремлюють також імпліцитні (в суспільній свідомості) види брехні: 

містифікація, фальсифікація, симуляція, самозванство, плагіат і підміна понять, дитяча та 

неприкрита (неприхована) брехня, недомовки, казки для дітей і міфи, біла брехня, брехня на 

благо (благородна брехня) або брехня у порятунок; брехня під присягою, клятвопорушення і 

наклеп, самообмови, блеф, введення в оману, підтасовування фактів, перебільшення і 

применшення, жартівлива брехня і контекстна брехня, брехня через двозначності інформації 

і мимовільна брехня, а також патологічна брехня. 

Як наголошує О. Ніколаєва, якщо у малечі брехня позитивно пов’язана з інтелектом і 

відображає його розвиток, у молодших школярів свідчить про особливий напрям інтелекту, 

то в підлітків брехня, навпаки більш ймовірно пов’язана з низьким рівнем інтелекту. При 

цьому підлітки обманюють більш майстерно, ніж діти молодшого віку [3, с. 121]. 

У підлітковому віці роль ціннісних орієнтацій зростає і серед них вагомого значення 

набуває цінність довіри. Нормально розвинений у психологічному плані підліток може легко 

прогнозувати свої дії та передбачати результати власних вчинків.  

Схильність до брехні вказує на те, що такий підліток не цінує почуття інтимності (або 

швидше за все, такого просто немає в сім’ї), хоча він добре усвідомлює, що це таке. Вона 

(схильність) може проявлятися й у випадках, коли між батьками і дитиною втрачена довіра і 

у підлітка не виникає бажання відновити її. Брехня може бути пов’язана й з тим, що дитина 

боїться засмутити батьків, втратити їх любов і довіру. А тому заганяє себе у глухий кут 

брехні, з якого вийти самостійно стає дуже важко. Саме тому схильність до брехні більше 

характерна для тих підлітків, які виросли у неблагополучній сім’ї. 

У будь-якому разі, наслідки брехні підлітка є більш серйозними, аніж у ранні періоди 

його життя. 

Необхідно зазначити, що у пубертаті виробляються зовсім новий рівень сприймання 

внутрішнього світу, з’являється формальне мислення – мислення складними категоріями, що 

співвідносяться до певної події і мають конкретний контекст.  

За означенням Бойеса і Чендлера (Boyes and Chendler, 1992) у підлітковому віці 

формується третій рівень епістемічного розвитку, який супроводжується різкими психічними 

змінами. У цей період, на стадії формальних операцій, діти хоча б на якийсь час стають 

догматиками або скептиками [8, с. 279]. Для них істина завжди конструюється, а факти 

можна достовірно інтерпретувати декількома способами. Це породжує тривожність, оскільки 
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їм здається, що вони оточені невизначеністю. У цьому віці більшість довідується й про те, 

що істина не є абсолютною, що знання достовірні лише певною мірою, що з часом вчені 

знайдуть нові факти, які можуть спростувати сформовану картину світу [4]. Очевидним стає 

те, що «якщо не можна відрізнити правду від брехні, якщо ти не можеш бути впевненим в 

тому, хто правий, а хто ні, тоді як можна зробити правильний вибір?». 

Порушення правильного спілкування батьків з дитиною, нещирість розмов спричинює 

різне розуміння певних явищ, вибір різних позицій чи точок зору, через що батьки втрачають 

повагу і авторитет, а отже підлітки піддають сумнівам правильність суджень батьків. 

Підлітки стають імпульсивними, вважають, що нема змісту обдумувати ситуацію, а 

вибір дій – краще здійснювати інтуїтивно. Звичайно, не маючи достатнього життєвого 

досвіду, інтуїція їх підводить.  

Ще однією закономірністю цієї вікової категорії є пошук нової значущої для них 

особистості. Підлітки починають більше орієнтуватися на ровесників, вважаючи їх групову 

думку більш значущою, порівняно із поглядами, зауваженнями чи судженнями батьків. Хоча 

висунуті вимоги  вони можуть не виконувати як по відношенню до батьків, так і по 

відношенню до ровесників. Адже підлітки не уміють ще адекватно застосовувати високі 

вимоги до себе. 

Нерозв’язна проблема, яка постає перед підлітками часто штовхає їх на брехню, що 

супроводжується проявом певного рівня агресії, адже вони впевнені, що між добром і злом 

не існує великих відмінностей. 

Крім цього ще одна особливість підліткового віку – надмірна емоційність, яка також не 

на користь дитини. Поєднуючись з формуванням нового бачення світу, ця характеристика 

може призвести до неправильних очікувань від підтримки друзів. Дитині хочеться, щоб 

ровесники виявляли більше співчуття до неї, більшу включеність у її переживання, адже у 

них ті ж самі проблеми і вони також потребують співчуття і підтримки. А підліток не 

готовий це задовольнити ці вимоги, що призводить до конфліктів як з батьками, так і з 

однолітками. Нерозуміння зі сторони батьків викликає у підлітка обурення або він починає 

обманювати. 

Таким чином, якою б не була брехня, так само як обман і неправда, вона є соціально-

психологічним компонентом життєдіяльності людини в суспільстві. 

Виходячи з аналізу наукової літератури можна відзначити, що схильність підлітка до 

брехні є негативним феноменом взаємодії, спілкування людини і небезпечним у період 

становлення особистості підлітка. 

У підлітковому віці схильність до брехні зумовлена, перш за все, його віковими 

особистостями і тісно пов’язана з рівнем самооцінки дитини, з показником її соціальної 

бажаності і може відображати рівень тривожності. Обираючи коло ровесників як значимих 

для себе, підліток часто починає використовувати брехню, чим ніби демонструє високу 

значущість дружніх стосунків, а, водночас, він ще не спроможний задовольнити потреби 

однолітків. 

На початку взаємодії може використовуватися неправда, яка вимагає самовиправдання і 

засновується на дуже пристрасному і необ’єктивному відображенні соціального оточення. 

Згодом, вона може переходити у звичку, стаючи компонентом морального усвідомлення 

особистістю того, що вона коїть. Неправда нерідко підмінюється спочатку 

напівусвідомленим, а потім цілком усвідомленим обманом і навіть брехнею (яким дається 

«розумне» самовиправдання). У результаті така дитина починає вважати себе чесною, а 

брехню, яку вона використовує – як невинність, без якої вона не змогла обійтись. 

Однак, напевно не варто забувати, що коли людина здійснює який-небудь моральний 

вчинок, то це з часом відбивається на її характері. Тому у наших силах і можливостях 

виховати чесну і добропорядну людину, або брехунця, який використовуватиме неправду, 

обман і брехню. 
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ  

В СУЧАСНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

У статті розглянуто проблему формування творчої особистості під час навчання у 

вищому навчальному закладі. Автор приділяє увагу основам педагогічної творчої діяльності, 

важливості розвитку професійних умінь та творчої індивідуальності студента при спільній 

навчальній взаємодії. 

Ключові слова: творчість, творча особистість, творчий потенціал педагогічних 

працівників,творча діяльність. 

 

В умовах сучасної нестабільної соціальної ситуації, яка характеризується стрімкими 

змінами у різних сферах життя суспільства, невпинного впровадження нових інформаційних 

технологій, все більшого значення набуває проблема виховання інтелектуальної, творчої, 

обдарованої особистості, здатної нестандартно мислити, шукати нове, оригінальне. 

Перехід до системи ринкових відносин вимагає від вищих навчальних закладів 

підготувати висококваліфікованих фахівців, здійснюючи завдання всебічного розвитку 

особистості та завдання максимального розвитку здібностей людини до саморегуляції і 

самоосвіти. 

Закон України “Про освіту” наголошує, що: “Метою освіти є всебічний розвиток людини 

як особистості”, і далі: “Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, 

національної свідомості ...”, і тому для рішення сформульованої задачі потрібно впровадити 

принципи гуманізації освіти, суть якої не тільки і не стільки у приєднанні дітей до 

гуманітарної культури, але насамперед у формуванні культури мислення і їх творчих 

здібностей. 

За думкою І.Канта творчість становить саму основу пізнання, а, таким чином, і 

навчального процесу. 

У науковій та педагогічній літературі є різні визначення поняття «творчість». Творчість 

визначається, як діяльність, що утворює якісно нове те, що відрізняється неповторністю, 
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оригінальністю та суспільно-історичною унікальністю. За думкою Н.В. Дружиніна, одного з 

провідних спеціалістів у галузі теорії обдарованості, творчість не є діяльністю. У певному 

розумінні вона суперечить їй. Діяльність разом з креативною поведінкою людини слід 

вважати адаптивною формою активності. При цьому людина активно взаємодіє із зовнішнім 

середовищем, пристосовуючись до нього чи асимілюючи його якості (реактивний тип 

поведінки), чи свідомо ставлячи та досягаючи ціль (діяльність) у структурі цілеспрямованої 

поведінки (діяльності) визначають суб'єкт, предмет, процес, засоби та продукт. 

Протилежною адаптивній є переутворююча поведінка, одним з видів якої є творчість. Суть 

творчості ‒ у здатності подолати стереотипи на основі і широкого поля асоціацій, 

інтенсивної внутрішньої мотивації та чутливості до побічних продуктів діяльності, що не 

співпадають з її ціллю. Творча людина, як би мовити, помічає, використовує та реалізує те, 

що відрізняється від сприйняття, до якого звикла, від зразка дії чи продукту активності. 

Для посилення прояву творчості в навчальному процесі, що, є потребою часу, необхідно 

сформувати у студентів риси творчої особистості, що здатна самореалізуватися у житті. До 

переліку таких рис включаються: прагнення до інтересної навчальної роботи; незалежність, 

самостійність у мисленні; схильність до ризику; допитливість та пошукова активність; 

оригінальність та схильність до фантазії; гнучкість та винахідливість; активність; 

наполегливість. 

Згідно з Н.В. Дружиніним до головних рис творчої особистості належать: широчінь поля 

асоціацій; незалежність у судженнях, повага до себе; прагнення до розв'язування складних 

завдань; розвинене почуття прекрасного; схильність до ризику; прагнення до порядку та ін. 

Перебудова навчального процесу має відбуватися введенням змін, що мають обумовити 

розвиток у навчальному процесі рис творчої особистості. Але перш за все потрібно створити 

відповідні умови над якими наш навчальний заклад працює. 

Такими умовами є: достатній рівень професійності педагогічних працівників; наявність 

інтенсивної пошукової мотивації; розвиток пізнавальної активності; зниження 

регламентованості поведінки студентів у навчальному процесі, розвиток самостійності; 

поступове усунення зразків регламентованої діяльності; наявність зразків творчої поведінки; 

створення творчого середовища, психологічно сприятливого клімату для творчості; 

соціальна підтримка творчої поведінки. 

Тому використовуються такі засоби розвитку творчих здібностей: 

‒ формування інтересу до матеріалу, що вивчається, мотивація навчальної діяльності 

(викладачі психології підбирають різні форми виконання домашньої самостійної роботи ‒ це 

заповнення таблиць, розгадування кросвордів, складання схем; розроблені методичні 

вказівки для самостійного вивчення; показаний зв’язок навчальної дисциплін з майбутньою 

професійною діяльністю); 

‒ використання активних методів навчання, перехід до дидактичних технологій 

продуктивного типу (проводяться бінарні, інтегровані заняття, ділові ігри, конференції, 

дискусії, вікторини, тренінги); 

‒ перехід від організації до управління навчальним процесом (надається можливість 

студентам самостійно проводити деякі елементи занять, засідання гурткової роботи); 

‒ демонстрація творчої поведінки педагогами та студентами, педагогічна та технічна 

творчість (викладачі та студенти беруть активну участь в виставках технічної творчості на 

регіональному, обласному рівнях); 

‒ організація групових методів роботи (організовуються семінари, дискусії, олімпіади, 

конференції); 

‒ заохочення молоді (нагородження дипломами, грамотами, подяками, занесення на 

дошку пошани). 

На наш погляд однією з визначальних умов розвитку особистості є творча педагогічна 

діяльність викладача, спрямована на пошук більш ефективних форм і методів навчання. 
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Важливість творчості в педагогічному процесі обґрунтовує В.А. Моляко: „По-перше, 

творчість сприяє відпрацюванню вмінь вирішувати задачі, орієнтуватися у нових умовах, 

долати труднощі; по-друге, стимулює розвиток інтересів до діяльності, оскільки завжди 

пов'язана з відкриттям нового, надходженням раніше невідомого" [2, с. 47]. Л.І.Даниленко у 

своїй роботі наводить результати дослідження щодо позиції вчителя: „учитель у творчій 

педагогічній діяльності є не тільки створювачем умов для розвитку своїх вихованців, але й 

виявляє себе як саморозвиваюча особа, яка реалізує право людини бути вільною, свідомою, 

здатною до будь-яких змін у власній педагогічній діяльності. Учитель-творець свідомо 

поєднує в собі функції всіх типів учителів (контролер, спостерігач, діяч, вихователь тощо)" 

[3, с. 46]. 

Викладач, який є творчою особистістю, перевіряє та аналізує власний досвід, вивчає і 

використовує все краще з чужого, шукає і знаходить нові, досконаліші, раціональніші 

педагогічні технології. 

Психологічними передумовами педагогічної творчості є професійно-специфічні 

здібності, тобто сукупність індивідуально-психологічних якостей особистості, які сприяють 

успішній педагогічній діяльності: 

‒ організаторсько-педагогічні здібності (організування навчально-пізнавальної 

діяльності студентів і власної діяльності, загальне та професійне самовдосконалення); 

‒ дидактичні здібності (підготовка навчальних матеріалів, доступність, виразність, 

переконливість при поясненні навчального матеріалу; здійснення мотивації діяльності); 

‒ перцептивні здібності (об'єктивне оцінювання емоційного стану студентів і його 

врахування у навчальній діяльності); 

‒ комунікативні здібності (налагодження педагогічно-доцільних стосунків зі студентами 

та колегами з навчально-виховної діяльності); 

‒ сугестивні здібності (здібності емоційно-вольового впливу на людину; 

‒ гносеологічно-дослідницькі здібності (виявляються в умінні пізнати і об'єктивно 

оцінити педагогічні явища та процеси; їх рівень залежить від рівня дослідницької культури 

викладача, його методологічних знань і дослідницьких умінь); 

‒ науково-пізнавальні здібності (володіння науковими знаннями, розуміння 

взаємозв'язків між науками). 

Творчий викладач виступає і як дослідник, який, спираючись на основні положення 

теорії навчання і виховання, досліджує навчально-виховний процес, робить висновки, 

експериментує. Здійснення педагогічної діяльності на дослідницькому рівні, творчий підхід 

до неї вимагає від викладача постійної роботи над собою. З цього приводу К. Ушинський 

зауважив, що вчитель в учителеві живе лише доти, поки він вчиться. 

На думку педагогів, творча діяльність повинна бути спільною діяльністю дорослих та 

дітей, предметом якої є їх індивідуальність і здібність відноситися до себе як до суб'єкта 

спілкування, пізнання, дії, предметної або духовної діяльності та життєдіяльності. 

Під час формування творчих здібностей студентів важливу роль відіграє уміння 

викладачів нашого коледжу активізувати прагнення вчитися, допомогти їм адаптуватись і 

включитись в діяльність, спрямовану на оволодіння основами наук для того, щоб бути 

конкурентоспроможним спеціалістом. Конкретна робота викладача в цьому напрямку 

починається з першого заняття і триває до останнього. Ми переконалися: творчість студента 

успішно формується там, де викладач вміло доводить до свідомості вихованця мету кожного 

заняття, пов'язує його зміст з обраною професією. Усвідомлення мети і розуміння 

навчального матеріалу є необхідною передумовою активної цілеспрямованої творчості 

студентів, в процесі якої не тільки виявляються, а й формуються їхні внутрішні спонукання 

до знань. 

Необхідною психологічною передумовою підтримання креативності є усвідомлення 

успіхів навчальної діяльності особистості і пов'язане з цим зміцнення віри в свої сили щодо 

перспектив життєтворчості, самовизначення, самореалізації. В створенні цієї передумови 
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важливу роль відіграє виховання в особистості умінь самостійно працювати, вчасна 

допомога в подоланні труднощів, а також демонстрація успіхів перед колективом групи, 

вміло застосована самооцінка, оцінка одногрупників і оцінка роботи кожного студента, 

здійснена викладачем, уважне, доброзичливе ставлення до всіх вихованців та різні методи 

підбадьорення, стимулювання і заохочування до творчої роботи. 

Успішний розвиток творчих здібностей у студентів тісно пов'язаний з тим, як викладач 

самим змістом і методами своєї роботи допомагає зрозуміти і знайти своє власне "я", 

утверджує почуття власної гідності особистості, створює передумови для виховання 

тривалих інтересів до вивчення кожної теми, має значення і зворотний вплив, 

індивідуальний підхід. 

Краса знань найпереконливіше виявляється в красі творення. Викладачами коледжу 

створений робочий зошит по навчальній дисципліні, індивідуальні творчі завдання, 

проводяться дослідницької пошукові роботи з різних тем. Пошукова активність є своєрідним 

внутрішнім генератором, який робить людину творчою, тому залучення студентів до процесу 

досліджень сприяє самовдосконаленню особистості. Дослідницька робота змінює світогляд 

студента, його самооцінку, впливає на формування життєвих цінностей. 

Періодично пропонується студентам теми для самостійної роботи, вирішення 

психологічних виробничих проблем. 

Свобода думки і слова, щоденний цілеспрямований підйом активності, самоініціативи на 

заняттях, заохочує пасивного студента до праці, творення нового, розкриття своїх 

здібностей, заохочує кожного та наповнює значенням професійної обізнаності, забезпечує 

розвитку креативності. 

Та найкраще творчі здібності студентів проявляються в позаудиторній роботі це і 

проведення методичного тижня психології, засідання гуртка «Психолог», студентських 

конференцій, в роботі агітбригади «Надія». 
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МІСЦЕ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ 

 

У статті розглядається роль впровадження дистанційного навчання у вищих 

навчальних закладах України. Дан аналіз нормативно-правового забезпечення дистанційної 

освіти. Зроблено висновок про доцільність впровадження дистанційного навчання в сучасні 

українські вузи.  

Ключові слова: дистанційна освіта, «онлайн-освіта», відкритий університет.  

 

The article discusses the role of introduction of distance learning to higher educational 

institutions of Ukraine. The normative and legal ensuring of distance educationis made. There is a 

conclusion about expediency of introduction of distance learning to contemporary Ukrainian 

universities.  

Keywords: distance education, online education, open University.  

 

Сучасне суспільство надає великого значення якісної освіти, яка здатна забезпечити 

зростаючі вимоги до споживача і виробника матеріальних і духовних благ. На сьогодні 

виконати соціальне замовлення суспільства через підвищення асигнувань на освіту, 

збільшення кількості навчальних закладів та іншими традиційними способами не в змозі 

навіть багаті країни. Тому звернення до дистанційної освіти є не випадковим в процесі 

розвитку та адаптації освіти до сучасних умов. Дистанційна освіта є самостійною формою, 

що базується на інтеграції педагогічних інструментів та інформаційних технологій. 

Потенціал дистанційної освіти для студентів великий: рівний доступ до інформації, зручність 

і мобільність у виборі програм, спеціальностей, країн для навчання. Дистанційна форма 

навчання дозволяє установам, організаціям, компаніям підвищити кваліфікацію працівників 

без відриву від виробництва.  

У всьому світі дистанційна форма освіти займає своє соціально-значуще місце в освітній 

сфері. В кінці 1997 року в 107 країнах діяло близько 1000 навчальних закладів дистанційного 

типу. Кількість тих, хто отримав вищу освіту в системі дистанційної освіти, в 1997 р 

становила близько 50 млн чоловік, в 2000 р - 90 млн, за прогнозами в 2023 р складе 120 млн 

чоловік.  

На сьогодні вже почала формуватися нормативно-правове супроводженя дистанційної 

освіти. Це Закон України «Про вищу освіту» від 6.08.2014; Положення «Про дистанційне 

навчання» від 30.04.2013р.; «Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні» від 

20.12.2000р.; «Вимоги до вузів і установам післядипломної світу, наукових, освітньо-

наукових установ, що надають послуги за дистанційною формою обучени я з підготовки та 

підвищення кваліфікаціі фахівців за акредитованими напрямками і спеціальностями» від 

31.10.2013 [2-4]. Однак в українських вищих навчальних закладах зберігається скептичне 

відношення до дистанційних форм навчання і ігноруються сучасні тенденціі розвитку ринку 

освітніх послуг і стрімке зростання попиту на онлайн-освіту. Так, в Законі України «Про 

вищу освіту» термін онлайн-освіти не згадується взагалі, а дистанційна освіта переважно 

ототожнюється з заочним навчанням (ст. 49), що робить дану норму не на стільки застарілої 

[2, с. 23].  

Це пов'язано з тим, що розвиток дистанційної освіти в Україні почався значно пізніше, 

ніж в європейських країнах. Дане положення речей пов'язаний з декількома причинами. По-

перше, з низьким комп'ютерним оснащенням українських шкіл, що не відповідає сучасним 
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вимогам, так як рівень інформатизації українського суспільства становить не більше 2-2,5% 

від рівня країн Європи і США. По-друге, web-сайти університету фактично носять виключно 

інформаційний характер і мало спрямовані на навчання в дистанційному режимі.  

По-третє, відсутні спеціально створені місця для навчання слухачів за дистанційною 

формою.  

У розвитку освіти на Україні протягом останніх 25 років можемо виділити два етапи: 

перший ‒ етап громадського обговорення (кінець 90-х років ‒ початок 2000-х) і другий ‒ 

практичне застосування отриманої інформації.  

Найважливішим змістом початкового етапу була постановка і рішення задач по 

інформатизації суспільства і освоєння Україною Internet, ініціативні розробки в галузі 

дистанційного навчання, здійснення окремих міжнародних проектів, а також усвідомлення 

науковою спільнотою і органами управління освітою необхідності комплексного підходу до 

проблеми, перш за все на державному рівні. Так, в 1997- 1998 рр. в м. Ялті були проведені 

Всеукраїнські конференції «Інтернет-технології в інформаційному просторі держави». У 

1997 р в структурі Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут» створюється проблемна лабораторія дистанційного навчання, яка в подальшому 

внесла значний вклад в теорію і практику дистанційного навчання. Навчальний центр 

ЮНЕСКО / ІВР (IRTC) Інституту кібернетики ім. Глушкова бере активну участь в розробці 

та здійсненні ряду міжнародних проектів, в тому числі «Основи роботи в Інтернет». IRTC в 

рамках «Коперніківського Проекту» розробив ряд нових дистанційних курсів. У 1998 р. у 

Вінницькому державному технічному університеті за сприяння Міжнародного фонду 

«Відродження» проводиться Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та 

організаційні аспекти використання мережі Інтернет в установах науки і освіти».  

Всі ці факти створюють передумови для впровадження прогресивних форм дистанційної 

освіти в Україні. На другому етапі формується законодавчий супровід дистанційної форми 

навчання, у 2000 році створюється Український Центр дистанційної освіти та регіональні 

центри локально в університетах [5].  

Основними завданнями УЦДО стали: розробка концепції дистанційної освіти в Україні; 

розробка проектів нормативно-правової бази функціонування дистанційної освіти; розробка 

та апробація засобів навчально-методичного забезпечення дистанційної освіти; розробка 

механізму узгодження координованих дій вищих навчальних закладів і затверджених в 

рамках експериментальної роботи з розгортання і створення системи дистанційної освіти в 

Україні; розробка проектів стандартів на системи, методи і засоби дистанційної освіти в 

Україні; проведення експериментальної роботи з оцінки організації дистанційної освіти та 

засобів навчально-методичного забезпечення; розробка, використання і розповсюдження 

дистанційних курсів; організація і здійснення навчального процесу за дистанційною 

формою; організація дистанційного тестування відповідно до міжнародних вимог і 

стандартів; підготування фахівців в області дистанційної освіти: тьюторів, викладачів, 

адміністраторів, розробників курсів. Університетські Центри плідно діють в Національному 

аерокосмічному університеті імені М. Жуковського, Київському національному університеті 

ім. Т. Шевченка, Київському університеті права НАН України, Харківському національному 

університеті радіоелектронікі, Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна, 

Харківському національному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди, 

Дніпропетровському університеті ім. А. Гончара, Національному технічному університеті 

«ХПІ», Хмельницькому національному університеті, Дніпропетровському інституті 

економіки і права, в Івано-Франковскому національному технічному університеті нафти і 

газу. Першим українським вузом, який став проводити дистанційне навчання, став 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» [1, с. 1].  

Проблеми, які необхідно вирішити при впровадженні дистанційної освіти в Україні на 

другому етапі:  

1) розробка та реалізація загальнодержавної програми дистанційної освіти;  
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2) необхідність стандартизації вимог до наданих навчальних матеріалів, необхідних при 

дистанційному навчанні;  

3) розробка наукових основ, забезпечувала інноваційність дистанційних форм і рівнів 

освіти, програм і навчальних планів;  

4) створення варіативних методик з дистанційного навчання людей з різними рівнями 

здібностей, віком і потребами;  

5) проведення навчальних курсів для викладачів з оволодіння навичок роботи в системі 

дистанційного навчання;  

6) опір професорсько-викладацького складу по впровадженню сучасних технологій;  

7) фінансові витрати вузу на придбання необхідного технічного оснащення;  

8) створення інформаційно-освітнього середовища, особливо в частині наповнення бази 

даних електронними підручниками і навчально-методичними матеріалами;  

9) збільшення пропускної здатності телекомунікаційного каналу, розвиток 

корпоративної мережі вузу і філіалів до рівня, який забезпечує організацію навчального 

процесу за всіма видами навчальної діяльності та технологій педагогічного спілкування.  

В ХНПУ ім. Г.С. Сковороди розроблений власний алгоритм впровадження дистанційної 

освіти замість заочної форми навчання.  

1. Створення інфраструктури системи дистанційної освіти на факультеті. Створення 

системи дистанційного навчання Distedu на базі платформи MOODLE. Цей етап включає:  

 програмне забезпечення, включаючи технологічні рішення, дизайн навчального 

порталу, зручний інтерфейс;  

 база даних, в якій зберігаються персональні відомості про студентів, т.ч. результати їх 

навчання;  

 система побудови звітів;  

 розробка електронних навчальних курсів.  

До технологічних засобів слід віднести і ті рішення, які стосуються доставки 

навчального матеріалу студентам, організації зворотного зв'язку та сертифікації, спілкування 

викладача і студентів і управління навчальним процесом. Технічна підтримка повинна мати 

такі характеристики:  

1) апаратне забезпечення: наявність комп'ютерної мережі, кожен штатний працівник 

повинен мати персональний мультимедійний комп'ютер, підключений через мережу 

центральних серверів;  

2) програмне забезпечення робочих станцій авторів дистанційних курсів (викладачів) і 

персоналу підтримки навчальних технологій має складатися з набору стандартних офісних 

програмних продуктів для підтримки курсів і редагування графіки, відео- і аудіофайлів;  

3) пропускна здатність Інтернету. Для повноцінного дистанційного навчання швидкість 

Інтернет зв'язку повинна бути не менше 128/128 Kbps;  

4) комп'ютерні лабораторії факультету повинні забезпечувати доступ студентам до 

технологій, незалежно від того, дистанційні студенти, студенти очного або заочного 

відділення. Курси, розроблені для дистанційної форми, з успіхом використовуються в 

очному навчанні.  

2. Напрацювання плану розробки і проведення дистанційних курсів та програм в рамках 

спільного навчального плану факультету. Кафедри узгоджують впровадження дистанційної 

освіти зі своїми загальними цілями, планами і щоденною діяльністю.  

3. Підготовка фахівців дистанційної освіти через внутрішньовузівську систему 

підвищення кваліфікації з використанням сил і засобів Центру дистанційної освіти або 

спеціально створеного відділу на факультеті, який включає:  

 розробку критеріїв і стандартів якості навчальних продуктів, що створюються в 

університеті, з обов'язковою їх експертизою;  

 підготовку розробників і інструкторів (тьюторів) курсів дистанційної освіти з 

одночасним накопиченням кількості дистанційних курсів;  
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 побудова політики підтримки викладацького складу;  

 вивчення та аналіз змін співвідношення робочого навантаження викладачів між 

розробкою і викладанням курсів;  

 розробку і запуск програми підтримки викладачів.  

4. Для ефективної діяльності в дистанційному навчанні викладачам факультету 

необхідна підтримка з боку технічного і методологічного персоналу на трьох рівнях:  

 навчальний дизайн ‒ проектування дистанційного навчального процесу на основі 

інформаційних технологій для кожного курса;  

 технічний дизайн ‒ виготовлення мультимедійних продуктів (аудіо, відео, анімація), 

графіки, інтерфейсу веб-компонента і аудіо- / відеоконференцій, HTML -розмітку і веб-

дизайн, программування комп'ютерних симуляцій, тиражування і т. д.;  

 адміністрування технічної інфраструктури дистанційного навчання ‒ інсталяція 

програмного, апаратного та мережевого забезпечення, адміністрування системи управління 

курсами і навчанням, системи аудіо- / відеоконференцій, реєстрації та відстеження клієнтів, 

їх належної роботи, технічної підтримки під час навчального процесу і т. п.  

5. Апробація дистанційних курсів, методичних розробок і дидактичних матеріалів 

безпосередньо в процесі навчання.  

Таким чином, на сьогодні в Україні відбувається поступовий перехід до впровадження 

дистанційного навчання в сучасні вищій школі, що дозволить підвищити рівень освіченості 

суспільства, соціальної та професійної мобільності населення.  
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РОЛЬ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ЖИТТІ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА 

 

Можливості, які з’явилися за допомогою мережі Інтернет. Застосування мережі 

Інтернет у сучасному світі. 

Ключові слова: Інтернет, навчання, студент, освіта, можливості. 

 

Opportunities that came with the Internet. The use of the Internet in the modern world. 

Key words: Internet, study, student, education, opportunities. 

 

Яка ж роль Інтернет технологій в житті сучасного студента і часто вони зустрічаються? 

Чи можете ви уявити сучасного студента без уміння користуватися комп'ютером або 

Інтернетом? Звичайно ж ні. 
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Сучасну людину не можна уявити без Інтернету і новітніх цифрових технологій, який 

проник в усі сфери нашого життя, включаючи повсякденне життя, роботу або освіту. 

Інтернет дає великі можливості для розвитку освіти: дистанційне навчання, доступ до 

величезної кількості інформації. Але в той же час з'являється і проблеми: залежності від 

Інтернет технологій і захисту дітей від негативного контенту, з яким вони стикаються в 

пошуках корисної інформації у всесвітній павутині.  

Студенти вчаться, відпочивають і навіть працюють завдяки Інтернет технологіям. 

Всесвітня павутина дає величезні можливості для навчання. 

Створюються нові можливості для когнітивного навчання та інтелектуального 

співробітництва. 

Діти з різних регіонів світу отримали можливість спілкуватися з однолітками інших 

національностей, що виводить на новий рівень культурний розвиток суспільства. 

З'явилися нові можливості для освіти інвалідів, яким тепер є навчання в тій же якості і 

обсязі, що і їх здоровим одноліткам, які відвідують звичайні заняття.  

Дорослі люди можуть завдяки Інтернету навчатися або проходити перепідготовку прямо 

на робочому місці, не відриваючись від своїх обов'язків, до того ж з'являються можливості 

для професійного розвитку. 

Всесвітня павутина є унікальним і дієвим засобом поширення складних і теоретичних 

ідей. 

Нові системи навчання, що базуються на використанні Інтернет технологій, входять в 

практику діяльності багато навчальних закладів різних форм і рівнів. Оскільки одна з 

відмінних рис є незалежність від географії, незалежність від відстані між викладачем і 

учнем, дана технологія отримала назву «дистанційній» (похідне від англійського іменника 

«відстань» ‒ відстань, видалення), тобто навчання на відстані. 

Дистанційне навчання. Відмінністю дистанційної освіти від інших форм навчання, є те, 

що воно передбачено індивідуальний план занять. 

Кожного студента контролює окремий викладач. Він дає студенту консультації при 

виникненні питань, перевіряє роботи і тести, а також допомагає з підготовкою до іспитів. 

Зв'язок студента і викладача проходить через мережу Інтернет. 

Навчальні матеріали студент отримує в електронному вигляді а не у вигляді звичайних 

підручників. 

Інтернет освіту можна розглядати як утворення, яке здійснюється з використанням 

ресурсів і технологій глобальної мережі Інтернет. По відношенню до поняття "дистанційна 

освіта" «Інтернет освіту» є видовим відзнакою, більш строго регламентує техніко-

технологічну специфіку навчання, а саме безпосереднє використання мережі Інтернет 

(дистанційно можна навчатися не тільки через мережу Інтернет, а й за допомогою локальних 

мереж, відео зв’язку і т.п.). 

В даний час завдяки мережі Інтернет викладачі та студенти можуть отримати доступ до 

найбільших світових архівів, Космічному центру NASA, the Dow-Jones Report, супутниковим 

метеостанціях і тисячам інших освітніх і дослідницьких джерел. Таким чином, студенти і 

викладачі можуть працювати в Мережі, вчитися і співпрацювати зі своїми партнерами по 

всьому світу. Методики викладання можуть спільно використовуватися через інтерактивний 

зв'язок з іншими педагогами і бути інтегрованими в навчальний план. 

Застосування Інтернет технологій не просто розширює географічні рамки, але, перш за 

все, являє додатковий інструментарій оцінки взаємодії з учнями. Однак Інтернет тестування 

не слід розглядати як альтернативу особистій участі студента в формах підсумкового 

контролю з конкретної навчальної дисципліни. Навпаки, Інтернет тестування розширює 

можливості вступного самоконтролю і проміжного контролю, а підсумковий контроль, 

застосовуючи форму Інтернет тестування, необхідно доповнити вимогою особистого 

взаємодії зі студентом. Однак, разом з перевагами Інтернет тестування, можна виділити і 
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певні недоліки. Процедура тестування і навіть оцінка (наприклад, при обліку часу відповіді) 

залежать, зокрема, від способу підключення той що проходить тестування і сервера 

тестування до мережі Інтернет і завантаженості каналів, особливостей програмного 

забезпечення тестування, а також і від встановлених програм захисту від несанкціонованого 

доступу. 

Важливим функціональним елементом виступають навчальні веб-сайти з навчальних 

дисциплін. 

Основними принципами розробки навчальних веб-сайтів виступають наступні: 

 легкий дизайн, що передбачає відсутність анімаційних елементів, що викликають 
відволікання уваги того, хто навчається; 

 доступність інформації та оперативне її оновлення; 

 можливість викладачеві навчальної дисципліни самостійно доповнювати необхідну 
інформацію на навчальний веб-сайт; 

 структурований виклад навчального матеріалу з основних розділів. 
Наявність системи «Діалог», яка передбачає безпосереднє спілкування студентів і 

викладачів, а так само модульного функціоналу «Щоденник студента», що дозволяє в режимі 

реального часу на навчальних заняттях фіксувати успішність студентів навчальної групи. 

Таким чином, мережа Інтернет дозволяє отримати максимальний ефект від процесу 

навчання, за допомогою збільшення свободи у виборі часу вивчення навчальних дисциплін. 

Інтернет дозволяє зробити процес викладання у вищому навчальному закладі більш 

орієнтованим на того, хто навчається. Ця тенденція має на увазі більший облік 

індивідуальних особливостей кожного студента, який має можливість висловити в ході 

лекції в віртуальному класі всі ідеї і питання, причому кожне питання того, хто навчається 

може бути збережений для подальшого розгляду і поглибленого вивчення. Переваги, що 

надаються мережею Інтернет в організації спільної роботи викладача і студента дозволяють 

не просто включатися в єдиний процес навчання, а й створюють можливості для взаємодії не 

тільки слухача зі слухачем, а й з викладачем в режимі реального часу за допомогою 

віртуального класу та іншими елементами, передбаченими обраної системою Інтернет 

навчання. 

Відпочинок студента також проходить в сфері Інтернет, вони спілкуються з однолітками 

на відстані. 

Варто відзначити, що саме мережу Інтернет для сучасного покоління стає «природним 

місцем існування», невід'ємною частиною їхнього життя. Сучасне покоління інформаційної 

(нової) економіки більше вчиться через візуальні образи, ніж попередні покоління, оскільки 

реальний світ багатий візуальними стимулами (не в останню чергу завдяки комп'ютерам і 

телекомунікації).  

У зв'язку з даною обставиною відбувається модифікація ролі викладача вищої школи, 

яка трансформується від ролі єдиного (класичного) джерела інформації та педагогічного 

впливу до ролі провідника в море інформації, що надається Мережею, і творця навчально-

орієнтованих ситуацій, спрямованих на розвиток творчих здібностей. Разом з цим 

відбувається і зміна моделі поведінки учня. Перехід до креативної педагогіки, має на увазі 

акцент на розвитку самостійної активності студента, розвитку критичного мислення і 

навичок вирішення реальних проблем науки і бізнесу в цілому.  

Отже, мережу Інтернет в розумінні того, хто навчається є не тільки спосіб доставки 

інформаційних матеріалів і методичного забезпечення, а також і той віртуальний світ, який 

дозволяє розкрити свої здібності і таланти, завдяки міжнародному характеру Мережі, а також 

неупередженості до суджень, свободи думки і слова, що позитивно впливає на формування 

особистості та інформаційної незалежності суб'єкта і що необхідно враховувати вищим 

навчальним закладам при виборі інноваційних технологій навчання. 

 



Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку 
 

 

182 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Всесвітня мережа Інтернет: доступи до мережі і основні канали зв’язку [Електронний 
ресурс] / Кафедра ІТМІК. – 2015. – Режим доступу: http://tmb.org.ua/wordpress/?p=596 

2. Гуревич Р.С. Теорія і практика в професійно-технічних закладах: Монографія / 

Р.С. Гуревич. – Вінниця: ТОВ "Планер", 2009. – 410 с. 

3. Дзюбенко А.А. Новые информационные технологии в образовании / А.А. Дзюбенко. – 

М., 2000. – 104 с. 

 

Науковий керівник: Дмитрієва М.В. 
 
 

УДК 519.688;519.684; 519.67;681.323 

Віталій Прибіш, Артем Марченко, Ігор Частоколенко 

(Черкаси) 

 

ВИКОРИСТАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «LINUX»  

В ОРГАНАХ ТА ПІДРОЗДІЛАХ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  

ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ОПЕРАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ «WINDOWS» 

 

Linux – безкоштовна операційна система, яку можна абсолютно легально встановити 

хоч на 1000 комп’ютерів відразу в будь-якій компанії і бути впевненим, що завтра до Вас у 

гості не прийде представник податкової. 

Ключові слова: ПЗ – програмне забезпечення, ВПЗ ‒ вільне програмне забезпечення, ОС 

‒ операційна система, драйвер – доступ операційної системи до пристрою, вірус – 

програма, яка приховано самопоширюється та завдає шкоди комп’ютеру. 

 

Linux is a free operating system that can be completely legally installed for at least 1000 

computers at once in any company and be sure that a tax representative will not come to you 

tomorrow. 

Keywords: Software, FS ‒ free software, OS is an operating system, driver ‒ the operating 

system's access to the device, virus is a program that hides itself to spread itself and harms the 

computer. 

 

З метою легалізації та уніфікації комп’ютерних програм, які використовуються у ДСНС 

України, та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. 

№1433 «Про затвердження Порядку виконання комп’ютерних програм в органах виконавчої 

влади» [1] потрібно використовувати тільки ліцензійні примірники комп’ютерних програм. 

Як відомо в ДСНС України, зазвичай,  використовуються не ліцензійне ПЗ, яке потрібно 

замінити на ВПЗ, яке має ліцензію. Насамперед потрібно замінити ОС, найкраще для цього 

«підходить» «LINUX».  

Linux – це операційна система, заснована на ядрі Unix [2]. Вона є повністю 

безкоштовною, при цьому вона має велику кількість додатків, переважна кількість яких теж 

безкоштовна. Linux має Дистрибутиви – це в нашому випадку різновиди операційних 

систем, що мають одне ядро, але різну програмну складову [3]. Більшість дистрибутивів 

Linux поширюються абсолютно безкоштовно. Це означає, що ДСНС України не повинна 

платити за сам факт використання операційної системи, за призначені для користувача 

ліцензії та інші відрахування, які притаманні комерційним системам. Безкоштовність і, як 

наслідок, економія коштів ‒ одна з основних причин впровадження Linux у ДСНС України.  

У випадку з комерційним програмним забезпеченням (наприклад Windows) приблизна 

вартість [4] необхідного ПО: 
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1. Операційна система від Microsoft ‒ від 100 USD (Vista Home) до 180 USD (Vista 

business, Windows 7 Home); 

2. Пакет офісних додатків Microsoft Office ‒ від 200 до 300 USD; 

3. Антивірусний захист ‒ від 40 USD; 
4. Послуги майстра по встановленню та налагодженню – 25 USD 

Разом: від 365 до 545 USD за один комп'ютер. Тому, зазвичай, встановлюють «піратські 

версії» ОС та ПЗ. Однак є варіант, який дозволяє не тільки на порядок знизити витрати на 

програмне забезпечення, але й підвищити безпеку при роботі на комп'ютері. 

Основні переваги ОС Linux над Windows [5]: 

1. Доступність. Операційна система, як і величезна кількість програм під неї 

поширюються на умовах вільно поширюваного програмного забезпечення – ДСНС України 

може встановлювати і використовувати таке ПЗ абсолютно безкоштовно. 

2. Безпека. Комп'ютер під управлінням ОС Linux «заразити» вірусами і різними 

шкідливими (троянськими) програмами ‒ дуже непросте завдання завдяки системі 

розмежування доступу. До сих пір не було жодного широко розповсюдженого вірусу для 

Linux! Під Linux існує в тисячі менше вірусів, ніж під Windows, та і ті, що є нічого 

загрозливого не являють. Можна обійтися без антивірусної програми. Файлова система 

дозволяє добре розподіляти права на файли та теки (читання, запис), можна з легкістю 

приховувати файли від «чужих очей».  

3. Низькі системні вимоги. Невимогливість до обчислювальних ресурсів комп'ютера, 
Linux ‒ ідеальний варіант для установки на стару техніку, яка ще може послужити. Ядро 

Лінукс спочатку проектувалося для мікропроцесорів Intel 80386, однак, наразі підтримує 

чималу кількість комп'ютерних архітектур. Лінукс входить до списку операційних систем, 

котрі працюють на найбільшій кількості архітектур ‒ від кишенькових комп'ютерів iPAQ на 

основі ARM до мейнфреймів, на кшталт IBM System z9. 

4. Практично все ПЗ безкоштовне. Згідно наказу ДСНС України № 476 від 18.08.2014 

"Про використання комп'ютерних програм у ДСНС України" [6] потрібно використовувати 

тільки ліцензійні примірники програм. Для ОС Linux майже всі програми безкоштовні. 

Наприклад, у Linux альтернатива Word і Excel  служить безкоштовний пакет програм 

OpenOffice ‒ Write і Calc відповідно. Формати їх файлів повністю сумісні ‒ Write легко 

відкриває документи Word, Calc - Excel, і навпаки: всі документи, які ви збережете в Write і 

Calc відкриваються в Word і Excel. 

5. Актуальність. Не варто боятися, що Linux в майбутньому застаріє. Справа в тому, що 
UNIX, на якому будувалася ОС, тестувався і оптимізувався протягом 35 років, довівши 

крайню ефективність, надійність і безпеку. Робота над Linux не припиняється ні на секунду, і 

нові версії операційної системи «тримають марку». 

6. Дистрибутиви. Існує величезна кількість різноманітних дистрибутивів Лінукс від 
повноцінних стільничних та серверних операційних систем до мінімальних середовищ (що 

як правило використовуються у вбудованих системах чи мають спеціалізоване призначення). 

Тобто кожний працівник ДСНС України матиме змогу вибрати дистрибутив, який буде 

найбільше задовольняти його потреби у роботі. 

Недоліки ОС Linux [5]: 

1. Система занадто складна для непрофесійних користувачів, а це в свою чергу означає, 
що потрібно витратити кошти на курси навчання в освоєнні ОС Linux. 

2. Розробка драйверів пристроїв для Linux поки відстає від Windows. Вона 

ускладнюється тим, що драйвери під Linux пишуться самими користувачами обладнання, 

замість фірм-виробників. Підтримуються тільки найпопулярніші пристрої. 

3. Linux розробляється інтернаціональною командою і їх мовою спілкування є 

англійська. Вся документація також створюється на цій мові. Система занадто складна, щоб 

в ній можна було розібратися без документації, а знайти щось російською мовою на тему 

буває дуже важко. 
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Отже, впровадження ОС Linux, як альтернативу Windows, як основа програмного 

забезпечення структурних підрозділів ДСНС України дозволить значно заощадити кошти, як 

на етапі установки, так і в процесі обслуговування. Головне – використання програмного 

забезпечення на базі Linux безкоштовно і абсолютно легально, на відміну від тих же 

піратських копій Windows і пакету MS Office, використання яких може призвести до втрати 

даних та відповідальності керівників підрозділів за використання піратського програмного 

забезпечення. 

Для ефективного використання ОС Linux працівниками ДСНС необхідною складовою є 

вільне володіння англійською мовою, що на даному етапі реформування та модернізації 

служби є досить проблематичним. 
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TECHNOLOGIES  IN COACHING OF BACHELORS 

 

Метою статті є висвітлення низки питань, пов'язаних із сучасними тенденціями у 

розробці методів навчання бакалаврів. Це вимагає зміни основної парадигми навчання: від 

"вчити" до "вчити вчитися". Тому Університет повинен підготувати не спеціаліста-

інженера, а бакалавра-менеджера з першочерговими знаннями про виробничі процеси та 

набором майстерних компетенції для ведення торгівлі. Виникає потреба у впровадженні 

новітніх інформаційних технологій (наприклад, Blockchain) у навчальний процес разом із 

просунутими методами поглиблення знань та комерційного мислення (наприклад, Jugaad). 

Ключові слова: Paradigm of Education, Jugaad, Innovative Information Technology in 

Teaching, Blockchain, Electronic Digital Signature, Electronic Document. 
 

The purpose of the article is to cover set of issues, related to current trends in development of 

bachelors' training methods. It requires changing of main learning paradigm: from "teach" to 

"teach to learn". Therefore, University should prepare not specialist-engineer, but bachelor-

manager with a primary knowledge of production processes and set of craft competencies for trade 

conducting. There comes a need to implement newest information technologies (for example, 

Blockchain) into learning process together with advanced methods of knowledge deepening and 

commercial thinking (for example, Jugaad). 

Keywords: Paradigm of Education, Jugaad, Innovative Information Technology in Teaching, 

Blockchain, Electronic Digital Signature, Electronic Document.  
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Environment of student affects his life, for example lecturers, classmates, family and friends. 

The main purpose of education is to bring up people who set themselves up for creative, who long 

to improve the life of society, accept new ideas, work effectively for the well-being of whole 

society and their own self-development. People should think about development of their 

professional skills, formation of their personality, axiological orientations, self-esteem and life 

goals. Therefore, we must also speak here about necessity of motivation for young generation. 

Process of developing paradigms stimulates extension of new theories. According to C. Bailey, 

"paradigm, that is used in social science, is perspective basis of social world consideration and 

consists of set of concepts and assumptions", "paradigm is mental window, through which 

researcher examines the world " [1]. 

If country enters single educational space of Europe, it requires changing of main learning 

paradigm: from "teach" to "teach to learn," developing of methodological pedagogy that will 

inculcate independence of new knowledge deepening. Therefore, priority of tasks of new ukrainian 

higher education is to ensure using of intellectual potential of the university, which will need new 

legal and management mechanisms to change the traditional educational paradigm [2]. 

In modern education current paradigm personality activity has replaced formal knowledge 

paradigm, based on competence approach. From this point of view main task is not to pass scope of 

knowledge of student and help him to explore ways of activities that will allow him operate with a 

focus on the other person's state, society, subject area. Today we observe change in educational 

paradigm in industrial and postindustrial societies. Today is needed a graduate who is not only 

informed but also acquire basics of knowledge and uses it for self-realization. 

Nowadays are needed not specialists-engineers, but specialists-bachelors-traders with basic set 

of competencies in applied industry and set of knowledge and skills in the field of business doing. 

Practical issues of learning paradigm changing are interesting both for ukrainian readers and 

scholars of western universities, especially for those who have recently passed or are going to pass 

such changes. Because of influence of following factors using of latest information technologies in 

bachelors' training, for example, "Blockchain", has practically increased. Together with social 

issues we consider application of this new technology as a mean to an end within changed 

educational paradigm. 

Main educational mission changed on each historical stage. It depended from accepted of 

human society system of values together with performance about laws that handle human 

development by way of education. It determined content, forms and methods of education and 

accomplishing, pedagogical thinking, position of lectors and students, way of life of educational 

institutions, in other words being entity of one or another educational paradigm. 

The newest virtual poster laboratory works are replacing traditional educational paradigm. Such 

an approach shows peculiarity that automated process control is carried out in virtual space in on-

line mode. Virtual laboratory works are the newest innovative form, that integrate various 

interdisciplinary knowledges. This form of education models probable situations of future 

professional activity, which analysis allows to conclude specific practical decisions based on 

incoming information; at the same time, temporary factor is important, when evolving problems are 

solved quickly, in dynamics, according to information, that was specified by system automates, 

processors. Situation requires that student gets intellectual involved into through the subject area of 

professional activity. 

Its essence is transition from consumption of knowledge for professional activity to education 

concept that develops personality (to awaken creator in human, to develop daring thoughts, ability 

to generate ideas etc.) and characterizes level of its innovative culture. Such a goal requires modern 

educational system: training of highly qualified professionals seeking unconventional ways to solve 

engineering contradictions; orientation of educational process to form innovative culture among 

students. All this is achievable if knowledge is the result of science and education integration, if 

innovation is encouraged, if programs are transdisciplinary to achieve long-term perspective; if 

student becomes active participant of innovation process [3]. 
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Thus, University should prepare not specialist-engineer, but bachelor-manager with a primary 

knowledge of production processes and set of craft competencies for trade conducting. University 

faced new ambiguous economic problem as well. The point is that Ministry of Education of Ukraine 

sharply reduces funding of universities. In such conditions grows competition between universities 

in fight for students. In university environment appear new different approaches in education of 

students. Through trial and error are fixed new approaches and styles in education like Jugaad, are 

implemented new information technologies as Blockchain. 

In frames of new students educational paradigm it is necessary to train not a scope of 

knowledge, but ways of thinking, develop creativeness, ability to seek independently new ways of 

problems solving and carry out activities in standard and abnormal situations freely. 

In the world practice the mysterious term "Jugaad" is increasingly used. Main innovations 

principle in Jugaad-style is ability to find new solutions under adverse conditions [4]. Solutions can 

be very simple. Their goal is to satisfy needs of poor and simple consumer. Thinking in keeping of 

jugaad is opposite to desire of create high-tony, perfect and sophisticated product. This is creating 

of fair good solution, that will helpful to make work fast. Today, the "do something out of nothing" 

principle turns into a competitive advantage. 

Engineers add endless number of new functions to products, instead of achieve simplicity and 

accessibility, which are increasingly needed by consumers. Moreover, sales system is aimed to 

promote vivid and expensive products. Commission of salesmen depend on sales level and they do 

not even want to discuss with consumers alternative and cheaper options. If this "State of 

disfunction" continues, then there will be a risk of economy paralysis, even if economy gets out of 

the current crisis and attempts to grow. If companies want to survive they have to change today 

their approach to innovations. Whole world stays on the verge of impoverishment era. On the West 

exists developed researching infrastructure with highly qualified personnel and ability to produce 

and sell products in wholesale numbers. 

Success of university programs in bachelors’ education in transport technologies depends on 

two factors: qualification of faculty and support of university. At the University there should be an 

atmosphere that prepossesses to apply in practice received by students’ knowledge. Thrifty, 

economical thinking style should be developed in university students. 

At present time, the term "educational Internet space" is often used in scientific press and 

media. Internet space is not only a set of educational resources of Internet, it is also new dimension 

of education, deployed in the "Info sphere", which has a developed infrastructure. 

In addition, at present time information systems are widely used to support activity of 

University generally. So, information systems are developed and they allow to automate activity of 

the university or its separate structural subdivisions. These systems allow comprehensive analysis 

of university activities, manage quality of educational process, keep and process information about 

students and staff of the university, scientific and methodological activities of staff, time sheet. 

These systems also have opportunity to automate office work, schedule training sessions etc., which 

increases speed and efficiency of university work. 

All above mentioned systems use technology of electronic digital signature (EDS). 

Ukrainian law equates electronic documents (ED), signed EDS and documents with a 

handwritten signature or seal and create legal basis for using of digital signatures and 

implementation of legally significant actions in process of electronic document management. Using 

EDS technology provides additional opportunity to encrypt documents. Thanks to reliable 

cryptographic algorithms confidentiality of information is ensured, which implies impossibility of 

access by any person who does not have a secret key. 

It is convenient to use EDS when exchanging data with the Ministry of Education and other 

departments for reporting. Electronic document management at the University significantly reduces 

amount of paper documentation, saves time and personnel costs associated with educational process 

providing. 
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It is also obvious that this technology has broad prospects for modern society when it is 

introduced into all spheres of life related to the transmission, storing and processing of information. 

Moving to informational society requires from University solving essentially new problems, 

which provides for review of criteria for reevaluation of scientific and theoretical foundations of 

bachelors’ professional education. 

This fact points to need of implementation of innovative approaches to teach bachelors on 

transport technologies, including introduction of innovative educational programs that include 

transition of educational process into new modern electronic, computer, web-oriented technologies, 

e-learning systems, i.e. moving to education with using of latest information technology. 

Thus, information technologies in bachelors education can be defined as a set of modern tools 

and methods that provides collection, storage, processing and transmission of information on the 

basis of modern computer technologies and ensures interactive software and methodological 

support of modern technologies of education and activity of entire university in general [5].  

Important part of information technologies application in education of bachelors is built on 

blockade educative universal university socio-media platform. But unfortunately half of understand 

what it should be by itself and how does it work.  

Blockchain for education is a way of data storage or digital register of educational transactions 

(ratings, events, programs, exams, modules etc.). All this requires specific independent record and 

control if necessary. In Blockchain you can store data of student's progress over entire period of 

study, number of class absence, awarding of diplomas etc. This is almost everything. Its main 

difference and undeniable advantage is that this registry is not stored in one place, it is distributed 

among several dozens of computers throughout the university. Any user of this university network 

can have free access to current version of registry, which makes it absolutely transparent to all 

participants of educational process and campus life, including faculty, dean's staff, secretariat, 

administration, libraries, dormitories, dining rooms, gyms etc. 

Blockchain is a promising innovative technology that is capable to give university's market 

benefits for baccalaureate. 

Creative workshop can now be considered as one of promising approaches that can attract 

students. 

Creative workshop should be considered as newest tool for teaching bachelors at the university. 

The problem of engineers’ education in entrepreneurship field is really complicated and requires 

implementation in educational process practical elements that are related to theoretical issues. A 

creative workshop have to form  craftsmanship of entrepreneurship within bachelors specialty. 

Educational methods that are based on experience have critical importance for developing of 

entrepreneurial skills and opportunities. Traditional methods of education (e.g. lectures) do not 

correspond to development of entrepreneurial thinking. There are needed approaches related to 

more interactive education (seminars, laboratory projects, interactive games) with a teacher who is 

more moderator rather then traditional lecturer. Entrepreneurial skills are based mainly on gain 

experience and set of interdisciplinary knowledges in cooperation with practicing entrepreneurs. 

Knowledge of entrepreneurship among students is in demand. We believe that effective 

solution to this problem for all university students is to organize permanent creative seminars where 

innovative entrepreneurial and social competences, as well as rules of relationships and behavior, 

should be formed. 

Therefore, we propose to introduce creative seminars in the system of bachelors teaching. We 

consider creative workshops (seminars) as a space for training of entrepreneurial habits and social 

competencies. 

The process of "knowledge sharing" implies that there are multidirectional flows of knowledge 

and experience between different town and local business entities, operating in various industries 

and lines, as well as state agencies (mayoralties, administrations and universities). Cooperation 

between all regional subjects is characterized by technological, economical and social parameters. 
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Investigation of these correlations and parameters is reflected in results of many research papers. 

These results were commercialized and implemented into practice to solve regional problems. 

As the result of bachelors’ participation in cathedral creative workshop should be formation of 

skills and abilities in conducting of innovative audit and possession of various methods of 

benchmarketing. From the perspective of creative workshop, learning of benchmarking basics by 

bachelors in transport technologies is a practical acquisition of entrepreneurial skills and 

competencies. It is known that benchmarking is an innovative mechanism of comparative analysis 

of performance of one company with efficiency of others. In other words, this is a practical 

technology for learning and implementation of best business operations methods. 

Thus, benchmarking is a systematic activity aimed at finding, evaluating and learning at the 

best examples, regardless of their size, business scope or geographic location. 

Benchmarketing is the art of discovering what others do better, learning, improving and 

applying their methods of work and development. Its goal is to increase the competitiveness of 

company's product (product or service), to develop effective implementation program and to use 

obtained results. 

The value of benchmarking skills captured by bachelors is that they practically study 

achievements and mistakes of regional companies and develop their own most effective models of 

production and business. 

While discussion at classes in creative workshop bachelors acquire knowledge in various 

phases of benchmarking. Taking part in cathedral creative workshop, bachelors can improve their 

thinking in Jugaad spirit. 

Advent of such global information routers as Internet makes it necessary to determine position 

of educational system in society, because technologies develop faster than possibilities of their 

usage for educational purposes. Technologies allow to create and to develop both local and regional 

unified information spaces and single interactive information space. In this connection arises 

problem of simplifying procedures for handling in such a space that will ensure extensible approach 

to information. Possibilities for radically changing of technology for receiving new knowledge 

through more effective organization of education on the basis of such an important didactic property 

of computers as individualization of educational process while maintaining of education integrity, 

thanks to programmable and dynamic adaptation of the education plan open wide prospects for 

students. 

Educational system in whole world is in search of new models and structures that are adequate 

to the present. In recent decades intensive processes of formation of new educational paradigm are 

underway in the world, which replaces classical paradigm. Despite of complexity of such a process 

and diversity of modern innovations, differences between classical and new paradigm generally 

speaking come down to change in following fundamental ideas about human and his development 

through education. The core of modern education system can be considered as concept of 

interdependent and interworking world - the world of human [6]. 

The new role of higher education institution are the global change and transformation; the 

development of knowledge-based economy. 

These determinants define a new role of higher education institution as an organization 

initiating the transfer technology industry and the economy. 
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 
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ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА АРБІТРІВ У ФУТБОЛІ 

 

Масовий розвиток і популярність гри у футбол вимагає високого рівня не тільки 

навчально-тренувального процесу, але і організації змагань. Важлива роль в успішному 

виконанні цього завдання належать футбольним арбітрам. 

Ключові слова: психологічна підготовка, арбітр, навчально-тренувальний процес, 

глядацька аудиторія, ігрові моменти. 

 

The massive development and popularity of the game in football requires a high level of not 

only the training process, but also the organization of the competition. Important role in the 

successful this job processing belong to the football referee. 

Key words: psychological training, referee, training process, audience, game points. 

 

У сучасному футболі роль арбітра дуже складна і відповідальна. В грі бере участь велика 

кількість протидіючих суперників, вона характеризується різноманітністю ситуацій, 

великими розмірами поля і складними правилами гри. Якщо ж прийняти до уваги широку 

популярність футболу, велику глядацьку аудиторію, то його слід віднести до найбільш 

важкого для суддівства виду спорту. 

Складність і відповідальність суддівства футбольних зустрічей підвищується у зв’язку із 

збільшенням напруженості єдиноборств, все частішими випадками грубої гри, особливо в 

міжнародних офіційних зустрічах.  

Розвиток футболу сьогодні неможливий без покращення якості арбітражу. Сучасний 

етап розвитку футболу обумовлює діяльність суддів в умовах значного підвищення фізичної 

й психічної напруги. Підготовка висококваліфікованих арбітрів є виключно важливою 

справою, що потребує постійного удосконалення [4, c. 123]. 

Говорячи про суддівство, слід зазначити, що атлетична підготовка, здатність здобувати 

знання, необхідні для техніко-тактичної підготовки і знання правил ще недостатньо, щоб 

арбітр міг найкращим чином виконати свою роботу. Він повинен, принаймні, усвідомлювати 

всі свої вчинки та дії, здійснювані ним на полі, і ці якості можна придбати завдяки 

психологічній підготовці.  

Вимоги до психологічної підготовки багато в чому обумовлені специфікою діяльності 

арбітра, основний зміст якої, складають контроль за ігровими ситуаціями, прийняття та 

реалізація рішень в екстремальних умовах невизначеності, дефіциту часу та інформації 

[5, c. 22]. 

Підходячи до організації психологічної роботи з футбольними арбітрами, слід, перш за 

все, визначити сутність і зміст професійної діяльності арбітра. Психологічний аналіз будови 

діяльності арбітра показує, що він здійснює чотири основні функції: контроль за ігровими 

ситуаціями, прийняття та реалізація рішень, профілактика порушень правил гри. 

1. Контроль за ігровими ситуаціями передбачає здійснення спостереження, як учасники 

гри дотримуються формальних Правил гри. 

2. Прийняття рішень з регулювання проблемних ситуацій, що виникають в грі, 

включаючи сприйняття, аналіз і оцінку поведінки гравців, та прогнозування можливого 

розвитку ситуацій на футбольному полі і в технічних зонах. 
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3. Pеалізація прийнятих рішень в умовах прямого безпосереднього та непрямого, 

відкладеного впливу з боку всіх діючих і зацікавлених в результаті гри осіб. 

4. Профілактика порушень правил гри, яка здійснюється шляхом створення 

психологічної атмосфери, що перешкоджає футболістам, забувши про гру, почати 

з'ясовувати стосунки і «мститися» за явні та уявні образи [1, c. 123]. 

Свої рішення арбітр приймає в умовах ризику і невизначеності, дефіциту часу, неповної і 

спотвореної інформації, при цьому арбітр перебуває під постійним тиском таких факторів, як 

спортивний статус команд, вплив тренерів команд, уболівальників. 

Відзначимо, що формальні Правила гри у футбол являють собою всього лише 

нормативне обмеження на свободу вибору рішення арбітра і не вказують на вихід з 

проблемної ситуації, в них немає інструкцій, як саме вирішити дану конкретну ситуацію в 

ході гри. Кожна проблемна ситуація на полі унікальна, тому у арбітра немає ні чітких 

алгоритмів прийняття рішень, ні відповідних випадків в минулому досвіді. Ухвалення 

ефективних рішень арбітрами ‒ один з найбільш важливих факторів створення рівних умов 

боротьби в спортивному змаганні [3, c. 106]. 

Основні конкретні завдання, для вирішення яких повинні застосовуватися психо- 

технології в діяльності футбольних арбітрів, це психологічна підготовка до ігор, подолання 

стресових станів, відновлення психологічного стану після ігор, у тому числі після невдалих 

важких матчів, розвиток психологічної стійкості арбітра по час гри, вирішення питань 

саморегуляції психіки і релаксації організму, зниження конфліктних ситуацій в бригаді 

арбітрів з різними характерами. Включення психотехнологій в традиційний процес навчання 

арбітрів здатне істотно скоротити час і підвищити ефективність навчання [2, c. 56]. 

Таким чином, діяльність арбітра являє собою специфічну виконавську діяльність, яку 

можна розглядати як органічний сплав науки і мистецтва. У прийнятті рішень арбітром 

велику роль відіграє його творча індивідуальна здатність знаходити шляхи вирішення 

проблемних ситуацій в умовах дефіциту. 
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ЗМІНИ СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ І ПРАЦЕЗДАТНОСТІ  

У СТУДЕНТОК, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ОЗДОРОВЧИМ ФІТНЕСОМ,  

З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЖІНОЧОГО ОРГАНІЗМУ 

 

Комплекс змін, які відбуваються в жіночому організмі, вимагають певної обережності 

при дозуванні фізичних навантажень. Під наглядом були 26 студенток спортивного 

навчального відділення з оздоровчого фітнесу, які обстежувалися на початку і в кінці 

навчального року. Показано, що заняття студенток оздоровчим фітнесом з урахуванням 

фаз менструального циклу позитивно впливають на стан серцево-судинної системи, що 

сприяє підвищенню фізичної працездатності, потужності роботи при виконанні тесту 

PWC170 і, що дуже важливо - достовірному збільшення максимального споживання кисню. 

Ключові слова: студентки, оздоровчий фітнес, серцево-судинна система, фізична 

працездатність 

 

The complex of changes that occur in the female body, require some caution when dosing the 

physical loading. Under supervision were 26 students of the sports training division of wellness 

fitness, which were surveyed on the cobblestone and at the end of the school year. It is shown that 

students' occupations by wellness fitness taking into account the phases of the menstrual cycle have 

a positive influence on the state of the cardiovascular system, which suggests a heightened physical 

working capacity, a work capacity when performing the PWC170 test, and that very importantly - a 

reliable increase in the maximum oxygen consumption.  

Key words: women students, wellness fitness, cardiovascular system, physical capacity. 

 

Згідно з даними літератури, заняття дівчат в спортивних секціях, якщо вони проводяться 

без урахування фаз менструального циклу (МЦ), можуть призводити до значного числа 

випадків порушення менструальної функції [2,8,13].  

Не можна погодитися з точкою зору ряду авторів [1,9,11] про те, що всі види 

навантажень можуть виконуватися студентками без обмежень, тобто без урахування 

функціонального стану, пов'язаного з МЦ. Той факт, що окремі студентки можуть 

переносити такі навантаження без порушення стану (хоча і не завжди) не може служити 

аргументом на користь такого підходу.  

На підставі аналізу наукової літератури [5,6,7,10] і власних спостережень [4] можна 

констатувати, що порушення МЦ у студенток зустрічається досить часто. Знаючи і 

враховуючи критичні періоди в МЦ і мінливий при цьому функціональний стан, визначаючи 

оптимальні «дози» фізичних навантажень, можна управляти процесом ФВ.  

Специфіка можливостей жіночого організму лімітує при м'язової діяльності збільшення 

швидкості поетапної доставки кисню до м'язів, що обмежує задоволення зростаючого 

кисневого запиту. При цьому напруга кисню в змішаній венозній крові може знижуватися до 

20 мм.рт.ст., накопичуються недоокислені продукти обміну в крові, спостерігаються 

ацидотичні зрушення рН, утворюється кисневий борг, що досягає 20-30% кисневого запиту 

[12]. Природно, комплекс змін, що відбуваються в організмі, вимагає певної обережності при 

дозуванні фізичних навантажень.  

Метою дослідження було вивчення впливу занять оздоровчим фітнесом на 

функціонування серцево-судинної системи і працездатність студенток. 

Методи і організація досліджень. У стані відносного спокою визначали артеріальний 

тиск (за Коротковим), пальпаторно підраховували частоту серцевих скорочень (ЧСС). 

Працездатність оцінювали шляхом класичного проведення проби РWС170 в модифікації 
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Л. Г. Шахліної [13] (два навантаження по 3 хвилини з трихвилинною перервою). При цьому 

контроль ЧСС здійснювали за допомогою фонендоскопа в області 5-го міжребер'я зліва. 

Максимальне споживання кисню (МСК) розраховували за формулою Карпмана [3]. 

Під наглядом були 26 студенток спортивного навчального відділення з оздоровчого 

фітнесу, які обстежувалися на початку і в кінці навчального року. Всі студентки проходили 

обов'язковий медогляд у студентській поліклініці.  

Результати досліджень. На початку навчального року у студенток, що займалися 

оздоровчим фітнесом, встановлювали фазність протікання МЦ і відповідно до цього 

аналізували комплекс функціональних показників, що характеризують стан серцево-

судинної системи в стані спокою (табл. 1.). 

Таблиця 1.  

Зміни ЧСС та АТ у студенток, що займаються оздоровчим фітнесом, в різні фази МЦ 

Показники Фази МЦ 

1 2 3 4 5 

ЧСС 

(шв./хв) 
68,40,06 62,10,8 66,60,92 64,30,92 67,61,0 

АТ систол. 

(мм рт. ст.) 
119,21,2 113,71,1 114,61,3 115,60,9 117,91.3 

АТ діастол 

(мм рт. ст.) 
73,41,9 73,681,5 74,12,0 73,21,7 68,21,6 

 

У відповідності з даними літератури [50,67,93 та ін.], в процесі МЦ спостерігаються два 

піки зниження основного обміну: в 1 і 3 фазах МЦ. В 4 і 5 фазах він, як правило, 

збільшується на 10%. Встановлені зміни в графічному зображенні представляють так звану 

«менструальну хвилю». Ми також спостерігали таку «хвилю», відповідно їй змінювалися не 

тільки ЧСС, але і АТ: його значення було найбільшим в період 1-ої фази, потім знижувалося 

в 2-у, знову підвищувався в 3-ій, продовжуючи збільшуватися в 4-ій і 5-ій фазах МЦ.  

Як свідчать результати самостійних спостережень студенток, які вони фіксували щодня в 

щоденниках, на початкових етапах обстежень були виявлені наступні характеристики 

функціонального стану. Гарне самопочуття зазначалося у 90% студенток в період 

післяменструальної фази (з третього і четвертого дня після закінчення менструації), а також 

через 1-2 дні після овуляції до початку передменструальної фази. У період менструації у 

більшості з них зазначалося незадовільне самопочуття, 20% - констатували занепад сил. При 

цьому студентки суб'єктивно оцінювали свою працездатність як знижену з розвитком 

швидкої стомлюваності. В період овуляції 57% студенток не відчували змін працездатності, 

хоча її об'єктивні визначення в цей період свідчили про те, що вона знижувалася. 

Це, на наш погляд, дуже важливий фактор, який студентки зазвичай не враховують. 

Тобто, якщо в фазу менструації вони намагалися знизити інтенсивність навантаження, то в 

фазу овуляції суб'єктивно позитивно оцінювали стан фізичної працездатності.  

Особливості змісту занять оздоровчим фітнесом. Заняття оздоровчим фітнесом 

проводилися 2 рази на тиждень, по 2 академічні години, після закінчення основного 

навчального часу. У процесі кожного заняття студентки виконували до 80 і більше вправ. 

Вправи підбиралися таким чином, щоб здійснювалося тренування функціональних 

систем організму, щоб вони сприяли формуванню красивої фігури, їх виконання 

супроводжувалося зняттям втоми і нервової напруги, а заняття в цілому надавали 

позитивний емоційний вплив на організм. 

Тому в заняття включалися вправи і засоби аеробіки, стретчинга, дихальної гімнастики, 

танцювальних елементів, прийоми самомасажу. Заняття умовно ділилися на ряд послідовних 

етапів (табл.2.).  
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Таблиця 2. 

Орієнтовна структура заняття оздоровчим фітнесом 

№ 

ет. 
ЗЗмміісстт  ТТррииввааллііссттьь..  

((ххвв))  
ССппрряяммооввааннііссттьь  ввппрраавв  

I Підготовча частина 

1.Разміночні вправи 

2.Танцювальні вправи 

3.Стретчинг 

 

15 –20 

10 

5 

-Підготовка організму до 

навантажень «розігрів» 

-Збільшення рухомості суглобів 

-Розтягування м’язів 

II Основна частина 

1.Основні вправи 

2.Стрибково-бігові 

3.Стретчинг 

4.Корегуючі вправи 

45 –60 

15 –20 

3 – 5 

10 – 15 

15 - 20 

-Комплекси навантажень на 

м’язи тулуба, ніг, рук 

-Навантаження на дих. та 

серцево-суд. системи 

-Розтягування основних м’язових 

груп, силові вправи на окремі 

групи м’язів 

III Заключна частина 

1.Стретчинг 

2.Вправи для шиї 

3.Вправи на розслаблення 

4.Дихальні вправи 

 

10 – 20 

7 – 5 

3 – 5 

3 - 5 

 

-Розвиток гнучкості 

-Профілактика 

остеохондрозу 

-Відновлення після навантажень 

 

Заняття починали з вправ, які активізують легеневу вентиляцію, газообмін. Вибір темпу, 

безперервність виконання і десятихвилинна тривалість танцювальної частини створювали 

гарний аеробний ефект. Музичний супровід справляв позитивний емоційний вплив, що 

надавало заняттю живий характер. Використання вправ на розтягування (стретчінг) було 

спрямовано на збільшення рухливості в суглобах. Подібні вправи пропонувалися на всіх 

етапах заняття. 

В основну частину заняття входили базові вправи, біг, стрибки, серії силових і 

коригуючих вправ. Основні вправи підбиралися таким чином, щоб вплив чинився одночасно 

на кілька м'язових груп. Ці вправи виконувалися динамічно, з акцентуванням уваги на тих 

м'язах, які беруть участь в роботі. При виконанні статичних вправ зверталася увага на режим 

дихання. 

Спрямованість степ і стрибкових вправ забезпечувала динамічне навантаження на 

серцево-судинну і дихальну системи, за рахунок чого досягалася найвища в процесі занять 

інтенсивність роботи. 

Завершальними вправами основної частини заняття були такі, за допомогою яких 

навантажувалися м'язи, що сприяють досягненню красивих форм тіла. Для посилення ефекту 

при виконанні цих вправ використовувалися обтяження і амортизатори.  

У заключній частині виконувалися вправи на розтягування, розслаблення, відновлення 

постави, пропонувалося виконання і утримання окремих поз із гімнастики йогів. 

Закінчувалося заняття, як правило, використанням прийомів самомасажу та релаксації. 

На початкових етапах занять оздоровчим фітнесом кількість і інтенсивність вправ були 

незначними, потім поступово здійснювався їх приріст. Навантаження контролювали на 

окремих заняттях шляхом підрахунку ЧСС і побудови графіка її змін.  

Обстеження, проведені в кінці навчального року, показали, що в умовах відносного 

спокою значення ЧСС виявилися достовірно меншими. Артеріальний систолічний, 

діастолічний і пульсовий тиск також були меншими, що могло свідчити про більш економне 

функціонування системи кровообігу (табл.3.).  
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Таблиця 3. 

Показники серцево-судинної системи студенток, що займаються 

оздоровчим фітнесом, на початку і в кінці навчального року 

 

Визначення фізичної працездатності показали, що якщо на початку навчального року 

середнє значення PWC170 складало 124,2 Вт, то в кінці - воно достовірно зросло до 144,6 Вт, 

більш високою виявилася і питома потужність, що розвивається. Також на 12% більшим 

стало МСК, а в зв'язку зі зниженням на 1,1 кг маси тіла ‒ на 18,2% збільшилося його питоме 

значення (табл. 4.).  

Таблиця 4. 

Показники працездатності студенток на початку і в кінці навчального року 

Показники Початок 

навчального 

року 

Кінець 

навчального 

року 

PWC170 (Вт) 124,22,8 

Р  

144,64,1 

0,05 

Маса тіла (кг) 59,21,3 58,11,9 

Питома. потужність при ЧСС 

170 швид./хв  

(Вт  кг маси) 

2,10,12 

Р 

2,50,14 

0,05 

МСК загальне 

(л/хв) 
2,350,11 

Р 

2,6810,08 

0,05 

МСК відносне (мл/мін  кг1) 40,11,9 

Р 

47,60,9 

0,05 

 

Висновки. Під впливом занять студенток оздоровчим фітнесом з урахуванням фаз МЦ, 

до кінця навчального року стан системи кровообігу покращився, що забезпечило підвищення 

фізичної працездатності при ЧСС 170 шв/хв, питомої потужності, що розвивається і, що 

дуже важливо, - достовірне збільшення МСК. 
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 

 

Розглядається доцільність використання занять фізичною культурою для зміцнення 

здоров'я, підвищення працездатності, зняття стресу, гармонійного розвитку фізичних 

якостей. 

Ключові слова: фізична культура, рухова активність, здоров'я, профілактика 

гіподинамії. 

 

The suitability of the application of training enhancing health, increasing work capacity, 

soothing away stress, achieving harmonious development of physical qualityis specified in the 

article.  

Key words: physical culture, physical activity, health, prevention of hypodynamia. 

 

В останні роки в нашій країні велику увагу приділяють здоровому способу життя. Ця 

ідея набуває особливої актуальності через значні нервово-емоційні навантаження (зростання 

темпу життя і нервові стреси) на тлі низької рухової активності (гіпокінезії) сучасної 
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людини, що часто призводить до розвитку ряду захворювань, перш за все серцево-судинної і 

нервової систем, хвороби обміну речовин [1, с. 126].  

Займатися фізичною культурою можуть всі практично здорові люди незалежно від віку. 

Фізичні навантаження впливають на весь організм людини, на всі клітини та тканини. 

Систематичні заняття фізичною культурою розвивають у людини витривалість, силу, 

рухливість, вдосконалюють управління рухами, яке здійснює нервова система. Завдяки 

цьому, організм людини краще пристосовується до складних і великих навантажень, 

економічніше та легше здійснює рухи.  

Систематичні заняття фізичними вправами помітно впливають на зовнішні форми тіла 

людини: зміцнюється опорно-руховий апарат та покращується постава, стають міцнішими 

кістки, сухожилля та зв'язки. Придбана стрункість, а також рухливість у хребті та суглобах 

зберігаются і в похилому віці. 

Малорухливий спосіб життя, навпаки, негативно позначається на організмі людини і 

призводить до його передчасного старіння. У людей, які мало рухаються, з'являється 

сутулість, різко погіршується постава, м'язи стають в'ялими, груди – запалими, погіршується 

робота внутрішніх органів. 

Дуже велику роль заняття фізичною культурою відіграють у розвитку та підтриманні 

интеллекту. Сучасне життя з постійно зростаючим інформаційним потоком і технологіями, 

які стрімко оновлюються, підвищує «планку» інтелектуальних потреб і складності 

розумових операцій, які виконує людина, починаючи з дитинства. Збільшення тривалості 

життя, старіння населення, підвищення пенсійного віку змушують вже з молоду 

замислюватися про способи підтримки високої розумової працездатності та прагнути до 

інтелектуального довголіття [5, с. 245]. Завдяки систематичним заняттям фізичною 

культурою відбуваються глобальні зміни функціонального стану головного мозку, особливо 

в ранньому віці. Наприклад, діти з кращою фізичною підготовкою мають більший обсяг 

головного мозку в базальних гангліях, що забезпечує їм більш високу інтелектуальну 

працездатність, пам'ять і успішність у порівнянні з менш тренованими однолітками 

[1, с. 131]. 

Під впливом м'язової роботи відбуваються істотні зміни у всіх органах і системах 

людини, особливо серцево-судинної, яка тонко реагує на вплив зовнішнього середовища. 

Серце під впливом фізичних вправ, що призначаються відповідно до фізичної підготовки та 

віку людини, не тільки не слабшає, а стає більш міцним та більш витривалим, збільшується 

життєва ємкість легень, більш эластичними стають реберні хрящі. 

Систематичні заняття фізичною культурою сприяють зміцненню м'язової системи, 

збільшення та розвитку її в обсязі. Під впливом фізичних вправ збільшується 

кровопостачання м'язів, розширюється просвіт дрібних судин (капілярів), які пронизують 

м'язи та збільшується їх кількість. 

М'язова діяльність позитивно впливає на функції органів травлення. Якщо одночасно із 

збільшенням фізичної активності дотримуватися помірної гіпокалорійної дієти, можна 

досягти значного зниження маси тіла і поліпшити обмін речовин (вуглеводний, білковий, 

жировий, мінеральний) [3, с. 217]. У людей, котрі займаються фізичними вправами 

поліпшується робота печінки – головної біохімічної лабораторії організму: активізується 

вироблення ферментів та інших важливих біологічно активних речовин, прискорюється 

очищення організму від шлаків, що утворюються в процесі життєдіяльності. Поліпшується 

функція нирок: посилюється виділення продуктів розпаду сечовивідними шляхами 

[4, с. 136]. Не можна не відзначити велику роль рухової активності в профілактиці 

злоякісних новоутворень. Регулярні фізичні вправи, особливо на свіжому повітрі, сприяють 

нормалізації кисневого режиму в організмі, покращують доставку кисню до тканин і тим 

самим, в деякій мірі, перешкоджають розвитку онкологічних захворювань [5, с. 249]. Також 

значною мірою опір організму інфекціям залежить від імунних тіл (антитіл) – білків, які 

допомагають організму боротися з мікробами та продуктами їх життєдіяльності (токсинами). 
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Систематична м'язова діяльність, підвищуючи рівень синтезу білків, підсилює вироблення 

імунних тіл, вміст яких в крові швидко зростає, якщо інфекція потрапила в організм, і довше 

зберігається, тим самим озброюючи його в боротьбі з хвороботворними мікробами 

[3, с. 221].  

Позитивний вплив мають фізичні навантаження на емоційний та психологічний стан. 

Вони покращують настрій, знижують тривожність, допомагають впоратися з депресивними 

станами, підвищують життєвий тонус, самооцінку та якість життя. 

Фізично тренована людина менше втомлюється, легше переносить психоемоційні 

перевантаження, краще спить, краще виглядає та довше живе. 

Класична фраза, що «рух – це життя» сьогодні доведена численними науковими 

дослідженнями. Встановлено, що регулярні заняття фізичними вправами знижують 

смертність від усіх причин і на 20-25% – від серцево-судинних захворювань. У осіб з 

низькою фізичною активністю на 30-50% вище ризик розвитку артеріальної гіпертонії та в 1-

2,5 рази вище ризик розвитку ішемічної хвороби серця [3, с. 230]. 

Говорячи про позитивний вплив фізичних вправ на організм людини, не можна не 

відзначити небезпеку надмірних фізичних навантажень. Коли мова йде про вплив спорту на 

здоров'я людей, що займаються, думки дослідників не завжди однозначні, оскільки граничні, 

максимальні фізичні навантаження (гіперкінезія) за певних умов можуть виявитися 

небезпечними для здоров'я, можуть сприяти розвитку перенапруги, передпатологічних 

станів. Високі за обсягом та інтенсивністю тренувальні навантаження у сучасному спорті 

часто є причиною вичерпання адаптаційного потенціалу організму та розвитку стану 

дисадаптації, перетренованості, а це суттєво може позначитися не тільки на працездатності 

організму, але і на його супротиві хворобам [5, с. 245]. 

Найкращий вплив на організм людини мають заняття фізичною культурою, які 

проводяться на «відкритому» повітрі. Такі заняття сприяють вдосконаленню функціональних 

систем організму студентів та загартуванню.  

Фізичні вправи, що виконуються в умовах великого простору, знижують ризик 

інфекційних захворювань, що особливо важливо на початку навчального року у зв'язку з 

адаптацією студентів до навчального середовища та перед сесією, коли спостерігається 

підвищений рівень стресу. Природне сонячне світло активізує обмін речовин, 

удосконалюючи роботу внутрішніх органів та систем організму. Сонячні промені виконують 

бактерицидну дію, а також, при помірному їх впливі, підвищують захисні функції шкіри. 

Природна сонячна енергія позитивно впливає на настрій, сприяючи підвищенню мотивації 

до занять фізичною культурою [2, с. 89].  

Систематичні заняття поза приміщеннями дозволяють розширити уявлення студентів 

про можливості використання фізичних вправ, підвищують інтерес як до навчальних, так і 

самостійних занять. Це сприяє не тільки залученню самих студентів до регулярних занять 

фізичними вправами, але і може сприяти залученню в активну фізкультурно-спортивну 

діяльність членів їх сімей та друзів. 

Підтримка фізичної форми в літньому віці за допомогою аеробних і силових вправ, 

стретчинга, вправ, що вимагають збереження рівноваги та сенсорної стимуляції, на 25% 

підвищує розумову активність. Здатність до планування, прийняття рішень, 

запам'ятовування, переключення на вирішення інших завдань пов'язується із загальним 

поліпшенням мозкового кровообігу, активізацією функцій кори головного мозку та 

гіпокампу [6, с. 27]. 

Найважливіше завдання фізичної культури та фізичного виховання студентської молоді 

– формування мотивації та практичних навичок свідомого управління своєю руховою 

активністю.  

Займатися фізичною культурою можуть люди різної статі, віку, рівня фізкультурно-

спортивної кваліфікації та стану здоров’я. Фізичні вправи в подальшому можуть бути 

використані протягом усього життя для активного відпочинку та профілактики гіподинамії.  
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Я вважаю, що важливо доносити до населення знання про позитивний вплив фізичних 

вправ на організм людини та тим самим стимулювати до регулярних занять руховою 

активністю, тому що фізичні вправи та спорт є вічним джерелом здоров’я, краси та 

довголіття. 
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БІОМЕХАНІКА ПРИ КОНТРОЛІ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

 

У статті розглядається проблема біомеханічної основи побудови фізичних 

навантажень. Визначається значення біометричних вимірів, а також проводиться 

біомеханічна діагностика оптимального використання циклічних вправ. Аналізується дані 

дослідження та можливості застосування даного методу діагностики. 

Ключові слова: біомеханіка, фізичне навантаження, фізична вправа, циклічні рухи, 

ходьба. 

 

The article deals with the problem of biomechanical basis for the construction of physical 

capacity. The value of biometric measurements is determined, as well as biomechanical diagnostics 

of optimal use of cyclic exercises. The data of research and possibilities of application of this 

method of diagnostics are analyzed. 

Key words: biomechanics, physical activity, physical exercise, cyclic movements, walking. 

 

Постановка проблеми. Біомеханічні технології дають можливість фахівцям не тільки 

проводити аналіз фундаментальних закономірностей процесу сучасного розвитку спорту, але 

й творчо осмислювати, а також прогнозувати його майбутні тенденції та перспективи. 

Загальні проблеми розвитку сучасного спорту спрямовані на постійне зростання результатів, 

розширення сфери інформаційного розповсюдження, можливостей його соціально-

психологічного та естетичного впливу на різні прошарки сучасного суспільства. 

Саме тому фахівці у галузі біомеханіки нині напружено працюють над пошуками нових, 

раніше не використовуваних резервів для досягнення ще більш високих спортивних 

результатів. Повсюдне введення суворого антидопінгового контролю значно обмежило 

можливості біомеханічних методів стимуляції працездатності спортсменів. Існуючі 

фізіологічні методи розширення функціональних резервів організму сьогодні вже досягли 
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певної досконалості й не дозволяють найближчим часом розраховувати на значний прорив 

щодо кардинального поліпшення методики підготовки спортсменів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цим питанням приділяли велику увагу такі 

науковці, як: Бернштейна Н.А., Болобана В.Н., Бранкова Г., Іванова В.В., Лапутін А.Н., 

Донского Д.Д., Іваніцкого М.Ф.. Проте, при дослідженні проблеми побудови фізичних 

навантажень циклічних видах рухів недостатньо приділено уваги значенню біодинамічних 

вимірювальних систем, як необхідної умови оптимального їх використання. 

Ціль статті є проаналізувати біомеханічні основи побудови фізичних навантажень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В результаті проведеного аналізу науковаї 

літератури можемо зробити висновок, що завданням біомеханіки є застосування результатів 

подібних досліджень для подальшого розвитку біології, фізики (механіки), професійної 

рухової дидактики (педагогіки), ергономіки, психомоторики, медицини, фізичної культури та 

спорту. Біомеханіка використовується для медичної діагностики, для розробки методів та 

засобів(у тому числі тренажерів), призначених для розв'язання людиною складних рухових 

завдань, а також методів впливу на процеси у живих об'єктах, для створення методів аналізу 

та корекції природних, професійних (трудових) та спортивних рухів, для пізнання рухових 

можливостей людини і забезпечення оптимальних умов ефективного функціонування 

"людино-машинних" систем [1, с. 87-89]. 

Для того, щоб оцінити окремі рухи, треба зіставити їх між собою, визначаючи їх 

біомеханічні характеристики. Розрізняють біокінематичні та біодинамічні характеристики 

рухів тіла людини. 

Біомеханічна структура системи кожної фізичної вправи є своєрідним стрижнем, на 

якому базується і розвивається решта його структурних елементів. У практиці вивчення 

рухових дій людини використовуються візуальні та інструментальні методи контролю 

[2, с. 24]. 

Інструментальні методи контролю є більш об'єктивними. За їх допомогою отримують 

кількісну оцінку характеристик та показників рухових дій людини, а також можливих змін, 

що відбуваються у її організмі під час тієї чи іншої рухової діяльності. 

На базі спортивного комплексу нами було проведено дослідження оптимального рівні 

виконання циклічних рухів, піддослідними були 25 здорових, нетренованих людей у віці від 

20 до 45 років та проведене порівняння варіабельності біомеханічних параметрів ходьби, яка 

є найбільш розповсюдженого виду руху, при ураженні опорно-рухового апарату. На 

прикладі вивчення ‒ ходьби ми покажемо, що ефективність виконання різних видів руху 

залежить від функціонального стану м'язів, що приймають особисту участь у 

досліджуваному русі. 

Дослідження проводилися з використанням двох динамометричних платформ. Ходьба 

усіх піддослідних досліджувалася в звичному темпі. У процесі природної ходьби 

піддослідний послідовно наставав кожною ногою на одну платформу. Відносне 

навантаження на нижні кінцівки визначалася у відсотках, при цьому ми виходили з того, що 

сумарне навантаження на обох кінцівок за подвійний крок складає 100%. Інтегрування 

вертикальної складової реакції опори дозволяє визначити сумарне навантаження на кінцівку 

за крок при ходьбі. 

Всі обстежені були розділені на вікові групи. Для кожної з них були визначені наступні 

біомеханічні параметри: відносне навантаження на ноги при ходьбі (тобто навантаження на 

кожну ногу при ходьбі стосовно сумарного навантаження в 100%), величина відношення 

середнього за крок тиску на поверхню опори (ця величина розраховувалася по теоремі про 

середнє значення функції на інтервалі) до ваги піддослідного і середня тривалість фаз опори 

кінцівок. Задача даного дослідження складалася в порівняльному аналізі варіабельності 

кожного з перерахованих вище параметрів для ведучої і контрольної кінцівок. 

Результат дослідження дозволив зробити висновок про те, що варіабельність 

досліджуваних біомеханічних параметрів менше на стороні ведучої кінцівки (з більшою 
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силою відштовхування) у всіх вікових групах випробуваних. Даний результат дозволив нам 

припустити, що функціональний стан м'язів опорної кінцівки з більшою силою 

відштовхування трохи вище, ніж контрольної кінцівки. 

Для підтвердження даного припущення ми зіставили вертикальні складові реакції опори 

тих же кінцівок при ходьбі чотирьох піддослідних чоловіків: 1 ‒ пацієнта з травмою 

колінного суглоба ‒ звичним вивихом надколінка (36 років), 2 ‒ фізично здорової 

нетренованої людини (22 роки), 3 ‒ спортсмена-велосипедиста (27 років) і 4 ‒ чоловік 

(45 років). 

Біль у колінному суглобі приводить до зменшення навантаження на ушкоджену кінцівку 

в пацієнта зі звичним вивихом надколінка, що видно зі зменшення амплітуд вертикальної 

складової опори при передньому і задньому поштовхах. Порівняння динамограм 

вертикальної складової реакції опори хворого зі звичним вивихом надколінка і здорової 

нетренованої людини свідчить про те, що при підвищенні навантаження на кінцівку 

варіабельність опорних реакцій знижується. Цей факт може бути пояснений тим, що зі 

збільшенням навантаження на м'язи варіабельність цих показників зменшується, оскільки 

підвищується кількість синхронно працюючих м'язів [3, с. 20-21]. У результаті цього 

закономірно знижується варіабельність і динамічних параметрів ходьби. 

Звернемося тепер до порівняння стабільності форми вертикальної складової реакції 

опори при ходьбі фізично не тренованої людини і спортсмена-велосипедиста. Незважаючи 

на приблизно рівне навантаження на кінцівці в обох випробуваних, варіабельність даного 

параметра помітно нижче в людини, що займається спортом, чим у людини, що веде в 

основному сидячий спосіб життя. Можна припустити, що поліпшення функціонального 

стану м'язів нижніх кінцівок у результаті тренування також супроводжується підвищенням 

синхронності їх діяльності, що приводить до більш стабільно повторюваній від кроку до 

кроку формі вертикальної складової реакції опори. 

Матеріали даного дослідження можуть бути використані для об'єктивної оцінки 

витривалості людини при тривалому навантаженні на ноги при русі. З двох спортсменів, що 

займаються одним видом спорту, у якому беруть участь нижні кінцівки, кращого результату 

може домогтися той спортсмен, варіабельність біомеханічних параметрів руху якого менше, 

оскільки за інших рівних умов у нього менше витрати м'язової енергії на корекцію 

стереотипу руху, тобто для нього характерна велика економічність руху. 

Таким чином, практичне застосування запропонованої методики оцінки статистичних 

закономірностей циклічних рухів дозволяє, з одного боку, оцінити функціональний стан 

м`язів нижніх кінцівок, а з іншого боку - оцінити ступінь досконалості виконання циклічних 

рухів на основі мінімізації обсягу допоміжних рухів, спрямованих на корекцію основного 

руху. 

Що стосується механізму мінімізації корекційних рухів при поліпшенні 

функціонального стану м'язів нижніх кінцівок, то, імовірно, у його основі лежить 

підвищення аферентації з м'язових рецепторів кінцівок. Ріст обсягу аферентної інформації з 

м'язів кінцівки, посилення внутрішньо сегментарної імпульсації приводять до підвищення 

точності виконання виробленого руху і до пропорційного зниження варіабельності його 

характеристик. Особливо наочно це виявляється при порівнянні стабільності біомеханічних 

параметрів нормальної і патологічної ходьби: внаслідок ушкодження або втрати м'язових 

рецепторів при різних травмах і ушкодженнях сегментів нижніх кінцівок скорочується 

приплив аферентної інформації з м`язів даної кінцівки, що приводить до підвищення 

варіабельності біомеханічних параметрів на стороні ушкодженої кінцівки. 

Рецептори м'язових веретен, як і інші рецептори опорно-рухового апарата (наприклад, 

суглобні), відносяться до механорецепторів і служать для того, щоб інформувати ЦНС про 

стан і зміни механічних властивостей навколишньої їхньої м'язової тканини [5, с. 123]. 

Фізичне навантаження в малотренованих випробуваних викликає більш значне підвищення 

імпульсації з м'язових рецепторів, чому більш тренованих пацієнтів. Крім того, маються дані 
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про зміну характеру імпульсації з м'язових рецепторів при атрофії м'язів, наприклад зв'язаної 

з тривалою іммобілізацією кінцівок [4, с. 201]. Ці факти свідчать про наявний взаємозв'язок 

функціонального стану м'язів з характером імпульсації з м'язових рецепторів. 

Аналогічний підхід може бути застосований для оцінки ступеня досконалості різного 

роду циклічних рухів кінцівок (у тому числі і верхніх). У цьому випадку може бути 

застосований статистичний аналіз інших біомеханічних кривих, що відбивають домінуючі 

рухи в конкретному виді спорту (наприклад, гоніограм колінного суглоба при ударі по 

м'ячу). У процесі тренування удосконалюється техніка виконання вправи, а обсяг рухів, що 

коректують хід виконання вправ, скорочується, кінцевий результат досягається з меншими 

витратами м'язової енергії. Запропонований критерій дозволяє шляхом зіставлення 

циклограм у серії однотипних рухів спортсмена об'єктивно оцінити результат тренувального 

процесу, простежити його динамікові в ході підготовки до змагань, визначити в конкретний 

момент спортсмена, що знаходиться в кращій спортивній формі. 

Висновки з даного дослідження. Кожен вид спорту об'єднує цілі комплекси фізичних 

вправ, котрі мають спеціальну рухову спрямованість і становлять його спортивну техніку. 

Біомеханіка розглядає спортивну техніку як складну динамічну систему дій, що ґрунтується 

на раціональному використанні рухових можливостей людини і спрямована на розв'язання 

конкретного завдання у тому або іншому виді спорту, зокрема на досягнення високих 

спортивних показників. 

Біомеханічний аналіз спортивної техніки є важливою передумовою для наукового 

обґрунтування та раціоналізації самого процесу навчання рухів у спорті, а також для 

профілактичного, оздоровчого та лікувального застосування фізичних вправ у лікувальній 

фізичній культурі. 

Для розв'язання поставлених завдань біомеханіка використовує різні методи 

дослідження, запозичені з анатомії, фізіології, педагогіки, механіки, математики та інших 

наук. Разом з тим вона розробила власні оригінальні способи вивчення рухів, котрі 

сформувалися у самостійні методичні прийоми, що визначають так званий біомеханічний 

метод дослідження. 
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ЗАНЯТТЯ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ЗАСІБ БОРОТЬБИ  

ІЗ ВТОМЛЮВАНІСТЮ СТУДЕНТІВ 

 

У статті розкривається суть поняття «втома» в контексті навчальної діяльності 

студентів у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації як фактор зниження якості навчання. 

Охарактеризовано позитивний вплив занять з фізичної культури у подоланні 

втомлюваності та підвищенні загальної навченості молоді. 

Ключові слова: втомлюваність, фізична культура, навчальна діяльність. 

 

The article reveals the essence of the concept of "fatigue" in the context of students' 

educational activity in HEIs of the I-II accreditation levels as a factor in reducing the quality of 

education. The positive influence of physical culture classes in overcoming fatigability and 

increasing the general youth's training is described. 

Key words: fatigue, physical culture, educational activity. 

 

Значна частина студентів в умовах програмної зарегламентованості занять з навчальної 

дисципліни «Фізична культура» сприймає їх як активний відпочинок, як розрядку від 

одноманітної аудиторної навчальної праці. І чим вище зацікавленість студента в цих 

заняттях, тим вище і сам різносторонній психофізичний ефект такого фізичного 

навантаження. Право студента на вибір різних видів спорту на кожен майбутній навчальний 

рік (а в деяких вузах і семестр) тільки підтримає його інтерес до таких занять, адже його 

мотивація ‒ відпочинок. Чи переростає цей інтерес в серйозніше захоплення певним видом 

спорту ‒ вирішувати тільки йому, але хотілося б, щоб він розумів суть дії такого активного 

відпочинку на фізичну і розумову працездатність, на продуктивність навчальної і 

професійної праці. 

Як свідчать наукові джерела, «втома ‒ тимчасове зниження працездатності організму або 

органу внаслідок інтенсивної або тривалої роботи, яке виявляється в зниженні кількісних і 

якісних показників роботи і погіршенні координації робочих функцій» [1]. Основним 

засобом боротьби із втомою є виховання витривалості. 

Виховання витривалості в процесі спортивного тренування в певному виді спорту є 

одним з дієвих засобів досягнення високої загальної і професійної працездатності, заснованої 

на підвищенні стійкості центральної нервової системи, серцево-судинної і інших 

функціональних систем організму проти втоми. 

Власне, під витривалістю і розуміється здатність організму людини долати втому. 

Фізіологічні механізми цього процесу достатньо складні, оскільки робота може 

відноситися до різних зон потужності (або інтенсивності), а значить, і витривалість в кожній 

з них різна. 

У зоні великої і помірної потужності, яка може підтримуватися від 3-5 хвилин півгодини, 

з'являється так звана загальна витривалість. Загальна витривалість виявляється в тому або 

іншому ступені у всіх інших зонах потужності при всіх видах діяльності. У її фізіологічній 

основі лежить розвиток можливостей аеробного обміну в організмі людини. Для прояву 

загальної витривалості потрібні хороше серце, здорові легені, достатня кількість гемоглобіну 

в крові, рясне кровопостачання працюючих м'язів і т.д. 

Головне, що під впливом раціонального і систематичного тренування вказані органи, 

фізіологічні процеси можуть підвищувати свої функціональні характеристики. От чому в 

цьому випадку нас більше цікавлять ті види спорту, в яких, як і у великій частині трудових 

процесів (у перебігу всього робочого дня), відбуваються аеробні реакції в організмі. Тому 
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найбільше значення в звичайному житті, в професійній діяльності мають такі види спорту, 

які розвивають головним чином аеробні можливості організму, що забезпечують тривалу 

продуктивну роботу порівняно невисокої потужності не тільки в спортивній діяльності, але і 

протягом достатньо тривалого робочого часу на виробництві. 

Витривалість, як і інші рухові якості, найчастіше виявляється специфічно, залежно від 

особливостей діяльності, характеру втоми, що виникає. 

Відтак у Вовчанському технікумі ХНТУСГ студенти на заняттях з фізичної культури  під 

керівництвом викладача виконують вправи, направлені на розвиток витривалості. Часто 

розминки до занять (підготовчий етап) проходить на свіжому повітрі (якщо дозволяють 

погодні умови).  

Опитування серед студентів І-ІІ курсів свідчать, що активні заняття з фізичної культури 

допомагають боротися із втомою і підвищити витривалість. Особливо це стосується 

студентів, які відвідують позааудиторні додаткові заняття або тренажерний зал у 

гуртожитку.  

Таким чином, активні заняття з фізичної культури сприяють підвищенню витривалості 

та якісної успішності студентів. 
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СУЧАСНИЙ ВЧИТЕЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Стаття присвячена проблемам розвитку і виховання молодого покоління, яке повинно 

розвиватися не тільки розумово, але й фізично. Звертається увага на особистість 

викладача фізичного виховання, його підготовку і рівень професіоналізму.  

Ключові слова: фізичне виховання, культура, педагогічний процес, ціннісні орієнтації, 

моральні та вольові якості, навчання, самооцінка, самовдосконалення, 

конкурентоспроможність, професіоналізм.  

 

Article is devoted problems of development and education of young generation which should 

develop, not only intellectually, but also physically. It is paid attention to the person of the teacher 

of physical training, its preparation and professionalism level. 

Keywords: Physical training, culture, pedagogical process, valuable orientations, moral and 
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professionalism. 
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Зміни, що відбуваються в країні, суспільстві, докорінно змінили шкільне життя: 

змінилися не тільки програми, підручники, форми та методи роботи, але й наші учні, батьки 

І, зрозуміло, педагоги. Раніш завданням вчителя було, в основному, передача учням певної 

суми знань, перевірка ступеня їх засвоєння, оцінювання успішності та якості знань. 

Сьогодні перед учителем стоїть зовсім непроста задача – створити умови для розвитку 

творчих здібностей, розвивати в учнів прагнення до творчого сприйняття знань, вчити їх 

самостійно думати, повніше реалізувати їх потреби, підвищувати мотивацію до вивчення 

предметів, заохочувати їх індивідуальні здібності та нахили. Ніхто не сумнівається, що 

майбутнє нашого суспільства залежить від дітей, що сидять за партою, їх громадянської 

позиції, почуття відповідальності за долю Батьківщини. Необхідно, щоб школярі навчилися 

не лише відповідати на питання, які ставить перед ними учитель, але й самостійно 

формувати їх для себе в процесі вивчення матеріалу, тому учитель сьогодні – це людина 

віддана своїй справі та своїм учням. 

І не можна забувати, що суспільство завтра повинно бути здоровіше не тільки розумово, 

але й фізично. Тому в розвитку й формуванні громадянина майбутнього відіграє важливу 

роль викладач фізичного виховання.  

Фізичне виховання – це не просто вміння правильно виконувати вправи, а це виховання 

сильного духом, фізично і розумово розвиненої людини, здібної завжди аналізувати свої 

вчинки, думати і, головне, вміти приходити на допомогу іншим. 

Фізичне виховання являється найважливішим елементом в системі виховання людини. В 

цьому аспекті фізичне виховання являє собою освітньо-виховний процес і характеризується 

принципами, притаманними педагогічному процесу.  

В наш час діяльність викладачів фізичної культури основана на вирішенні таких задач, 

як виховання ціннісних орієнтацій на фізичне та духовне удосконалення особистості 

школяра, закріплення потреб в регулярних заняттях фізичними вправами та обраним видом 

спорту, виховання моральних та вольових якостей, формуванні гуманістичних стосунків та 

придбання досвіду спілкування між учнями та педагогами. Фізичний розвиток школярів 

необхідно виконувати з опорою на духовний фундамент особистості. Тому необхідно 

розвивати у школярів потяг до самоаналізу, самооцінки, самовдосконаленню. 

У процесі навчання створюються умови нерозривного розвитку особистості на всіх 

рівнях освітнього процесу. Навчання та виховання формують соціальний досвід, який 

вміщує знання, досвід творчої діяльності, досвід емоційно-ціннісних стосунків. Доповнюючи 

один одного, навчання та виховання служать одній меті: цілісному розвитку особистості. 

Фізична культура є однією із складових загальної культури людини, яка визначає її 

ставлення до навчання, поведінки в побуті, в спілкуванні. 

Інноваційна діяльність вчителя ‒ соціально-педагогічний феномен, що відображає його 

творчий потенціал, вихід за межі нормативної діяльності. 

Оволодіння педагогічною майстерністю доступно кожному педагогу за умови 

цілеспрямованої роботи над собою. Воно формується на основі практичного досвіду. Але не 

будь-який досвід стає джерелом професійної майстерності. Таким джерелом є тільки праця, 

осмислений з точки зору його сутності, цілей і технології діяльності. Педагогічна 

майстерність ‒ це сплав особистісно-ділових якостей та професійної компетентності 

вчителя-вихователя. Вчителі-майстра вигідно відрізняє від інших перш за все характер 

конструктивної діяльності з урахуванням як ближніх, так і далеких перспектив. Так, при 

розробці уроку по конкретній темі майстри мають на увазі всю систему знань учня і той 

результат, який вони хочуть отримати через кілька років. Багато вчителів найбільші 

труднощі випробовують у організаторської та комунікативної діяльності, але ці труднощі як 

би запрограмовані невмінням передбачати можливі труднощі і запобігти їх системою 

заходів. Кінцева мета у такого вчителя зазвичай втрачається в метушні повсякденності, тому 

проектування здійснюється з урахуванням тільки найближчих перспектив. Отже, виходить, 

що головна причина труднощів у здійсненні організаторської та комунікативної діяльності ‒ 
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недоліки в розвитку конструктивних умінь, зокрема прогностичних. Основною відмінністю в 

структурі знань пересічних вчителів і майстрів є постійно вдосконалюється знання 

психології дітей і вміле застосування методики завдяки цьому знанню. 

В.О.Сухомлинський писав: "Не забувайте, що ґрунт, на якому будується ваша 

педагогічна майстерність, ‒ у самій дитині, в її ставленні до знань і до вас, учителю. Це ‒ 

бажання вчитися, натхнення, готовність до подолання труднощів. Дбайливо збагачуйте цей 

ґрунт, без ньогонемає школи". 

Так яким же повинен бути викладач фізичного виховання? 

Найважливішою ознакою професіоналізму учителя є його здатність, використовуючи ті 

чи інші форми, прийоми навчання та виховання учнів, виражати кожному з них своє 

ставлення.  

Ні для кого не секрет, що велика частина школярів мало рухаються, мають невисокий 

фізичний розвиток, мають хронічні хвороби або просто часто хворіють. Тому на заняттях 

викладач повинен бути дуже уважний до учнів, їхніх проблем. А також змогти заохотити, 

залучити до занять фізичною культурою, більше рухатись. Необхідно більше уваги 

приділяти саме проблемним школярам, щоб виховувати в них зацікавленість і повагу спорту, 

бажання зробити своє життя здоровіше. Тому учителю треба бути і гарним психологом, який 

розбереться в складнощах дитячої психіки. 

Учитель, ‒ в першу чергу, організатор навчальної діяльності, суб`єктами якої є учні. 

Тому на перший план виходить технологічна підготовка вчителя, володіння сучасними, 

ефективними засобами організації роботи з інформацією і готовність постійно поновлювати 

свої знання, відкритість всьому новому. 

Учитель ‒ не тільки професія, суть якої транслювати знання, а висока місія створення 

особистості, утвердження людини в людині. У зв'язку з цим мета педагогічної освіти може 

бути представлена як безперервне загальне та професійний розвиток вчителя нового типу, 

якого характеризують: 

‒ висока громадянська відповідальність і соціальна активність; 

‒ любов до дітей, потреба і здатність віддати їм своє серце; 

‒ подлінная інтелігентність, духовна культура, бажання і вміння працювати разом з 

іншими; 

‒ високий професіоналізм, інноваційний стиль науково-педагогічного мислення, 

готовність до створення нових цінностей і ухвалення творчих рішень; 

‒ потреба у постійній самоосвіті і готовність до нього; 

‒ фізичне і психічне здоров'я, професійна працездатність. 

Сучасний учитель повинен добре орієнтуватися в різних галузях науки, основи якої він 

викладає, знати її можливості для вирішення соціально-економічних, виробничих і 

культурних завдань. Але цього мало ‒ він повинен бути постійно в курсі нових досліджень, 

відкриттів і гіпотез, бачити близькі й далекі перспективи викладається науки і виховної 

діяльності. 

Учитель повинний бути конкурентноспроможний. Однією із рис 

конкурентноспроможності учителя є здатність засвоїти новий предметний зміст на такому 

рівні, щоб правильно організувати роботу і не відійти в науковість. Кожний учитель 

повинний бути орієнтований на роботу, де постійно поновлюються запити. Інакше сьогодні 

його кваліфікація не буде відповідати вимогам, що надають роботодавці. 

І це назавжди, оскільки характеристика сучасного світу – змінність, і сьогодні режим 

функціонування – це режим розвитку, постійного оновлення. Це не тимчасова, а постійна 

робота, нові функції, нові елементи професіоналізму учителя.  

І, мабуть, сьогоднішньому учителю фізичного виховання і спеціалісту завтрашнього 

необхідно пам’ятати , що ми виховуємо людину – громадянина – будівника завтрашнього 

суспільства. І наскільки ми сьогодні постараємося розвинути його як особистість, в такому 

суспільстві ми та наші діти будуть жити завтра.  
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МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОЛОРОНІМІВ РОМАНУ  

«ЧАС ЖИТИ ТА ЧАС ПОМИРАТИ» Е. М. РЕМАРКА 

 

У роботі реалізовано спробу здійснити морфологічний аналіз колоронімів роману «Час 

жити та час помирати» Е.М. Ремарка. Окремі прикметники, іменники, дієслова та їх 

особливі форми, що надають колірну характеристику предметам у романі, наведені у 

статті в якості прикладів. 

Ключові слова: колоронім, колоронайменування, колірна лексика, морфологічний аналіз 

колоронімів, німецька мова. 

 

Аn attempt was made to carry out a morphological analysis of color names of the novel "Time 

to live and time to die" Е.М. Remarque. Аdjectives, nouns, verbs giving color to the subjects in the 

novel, are presented in the article as examples. 

Key words: color names, morphological analysis of color names, German language. 

 

Колороніміка художнього дискурсу – тема, до якої в останні десятиріччя прикута 

особлива увага лінгвістів, адже, аналізуючи колороніми, вжиті письменниками, ми робимо 

спробу декодувати індивідуально-авторські колірні концепти та їх організацію, що надає нам 

змогу глибше осмислити ідею твору та зрозуміти вчинки його головних героїв. 

Важливо розрізняти функції, які колороніми відіграють у тексті. Так, репрезентативна 

функція колоронайменувань полягає в констатації певного факту дійсності, природного 

явища чи, найчастіше, елементу зовнішності персонажів. Емотивна ж функція слугує для 

створення образу чи атмосфери твору.  

Не можна стверджувати, що для окремих стилів (наприклад, публіцистичного), 

характерною є тільки репрезентативна функція, хоча, беззаперечно, така тенденція 

простежується. Однак у художньому творі колороніми, крім того, що використовуються з 

метою передачі певної інформації, дуже часто є стилістичними маркерами, несуть емоційне 

навантаження, відіграють експресивну функцію, створюючи необхідний авторові фон.  

Семантичне поле кольоропозначень, у тому числі й німецької мови, досить активно 

аналізується мовознавцями. Крім фундаментальних робіт М. Алефіренка, О. Василевича, 

А. Вежбицької, Ю. Степанова фонд досліджень колороніміки постійно поповнюється новими 

результатами наукових розробок цієї теми. Натомість морфологічний аналіз лексем на 

позначення кольору реалізується вибірково, тому заслуговує на більш глибоке вивчення. 

Об’єктом даної роботи є антивоєнний роман Е.М. Ремарка «Час жити та час помирати» 

(„Zeit zu leben und Zeit zu sterben“) (1954 р.). Наголосимо, що вивченню підлягатиме 

колоративна лексика роману – лексична група, утворена за допомогою семантичних одиниць 

на позначення кольору. Попередньо відмітимо, що автор у своєму творі досить часто надає 

зображуваним об’єктам саме колірну характеристику. Як показує аналіз, це, передусім, 

прикметники, рідше – іменники, дієслова та їх особлива форма – дієприкметники. Окремі з 

названих частин мови відіграють різні синтаксичні функції в реченні. 

Отже, найбільш уживаними в романі лексемами з семантикою кольору є прикметники в 

ролі означення, але не тільки прості (der graue Korridor [1, c. 4], weiße Bart [1, c. 15], ein 

schwarzes Glück [1, c. 293]), а й складні (grauweiße Ebene [1, c. 43], mit dem graurötlichen Fell 

[1, c. 44], wasserblaue Augen [1, c. 298]). Наступні приклади ілюструють, що колороніми-

прикметники вживаються Е.М. Ремарком і як елемент складеного іменного присудка (der 
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Himmel war rot [1, c. 24], der Tag kam grau [1, c. 57], warten Sie, bis Sie schwarz werden! 

[1, c. 103]). 

В аналізованому романі автор досить активно використовує іменники з кольоровою 

семантикою. Тут варто підкреслити, що характерною особливістю німецької мови є 

вживання не тільки простих іменників-кольоронайменувань (das neue Weiß [1, c. 4], rasendes 

Rot und Weiß und Grün [1, c. 51], in die Schwärze [1, c. 82]), а й складних іменників, де 

кольороназва виступає або перший елементом (der Schwarzhandel [1, c. 239]), або другим 

елементом (das Abendrot [1, c. 280], im Morgengrauen [1, c. 423]), а також складних іменників, 

обидва елементи яких є кольоропозначеннями (in dem endlosen Grauweiß [1, c. 43]). У 

наведених прикладах іменники вжито у трьох синтаксичних функціях – підмета, додатка та 

обставини.  

Значно рідше зустрічаються в творі дієслова з кольоровою семантикою, серед них є як 

прості (der Rasen grünte [1, c. 442]), так і складні (еine Seite der Allee war schwarzgebrannt, 

andere grünte [1, c. 409]). 

Особливу форму дієслова – дієприкметник – зустрічаємо в романі у доконаному 

(gelbgefleckte Flecken [1, c. 111], blaugeblümte Tassen [1, c. 112], weißgekleidetes Kind 

[1, c. 156], weißgedekte Tische [1, c. 266]) та недоконаному виді (leuchtendroter Wollfaden 

[1, c. 153], glänzendweiße Schläfchenwolken [1, c. 195]). В усіх випадках дієприкметник 

виступає в реченні в синтаксичній функції означення. 

Узагальнюючи вищесказане, можемо зробити наступний висновок: лексеми, які надають 

колірну характеристику описуваного об’єкту, в романі Е.М. Ремарка «Час жити та час 

помирати» найчастіше виражені прикметниками, іменниками, дієсловами та їх особливими 

формами, при цьому синтаксичні функції названих морфологічних одиниць є 

різноманітними. Детально проаналізувати їх – мета наших подальших досліджень. 
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КОНЦЕПТ «ВВІЧЛИВІСТЬ» У НІМЕЦЬКОМУ МОВЛЕННЄВОМУ ЕТИКЕТІ 

 

У статті розглянуто концепт «ввічливість» як основу мовленнєвого етикету та його 

ознаки. Звертається увага на форми та засоби вираження ввічливості в німецькій мові. 

Ключові слова: концептуалізація, концепт «ввічливість», мовленнєвий етикет, мовний 

засіб, мовна комунікація. 

 

The article deals with the concept of politeness as a basis of the etiquette of speech and with his 

characteristics. Attention is paid to the forms and ways of expression of politeness in the German 

language. 

Key words: conceptualization, the concept of «politeness», the etiquette of speech, language 

means, communication. 

 

Актуальність статті обумовлена підвищеним інтересом в сучасному мовознавстві до 

концептуальних досліджень. Процес концептуалізації несе в собі частину людського досвіду 

і культури, тому багато концептів формулюються як універсальні з мовних і культурних 

позицій. До таких універсальних концептів можна віднести і ввічливість [4, c. 82]. 
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Незважаючи на те, що концепт «ввічливість» є універсальним концептом і виявляється у 

всіх культурах, він має різний зміст і різну спрямованість в різних культурах. Національна 

специфіка концепту «ввічливість» проявляється в різному тлумаченні поняття «ввічливість», 

в особливостях етикетних формул та їх вживанні, в наявності національно-специфічних 

комунікативних стратегій, у перевазі та частотності їхнього використання [1, c. 37].  

Так, об’єктом дослідження є концепт «ввічливість» як складова мовленнєвого етикету 

та його реалізація в сучасній німецькій мові. 

Мета роботи полягає у з’ясуванні суті концепту «ввічливість» як складової 

мовленнєвого етикету, дослідженні його ознак та засобів вираження у сучасній німецькій 

мові. 

Актуалізація концепту «ввічливість» реалізується, у будь-якій картині світу, перш за все, 

завдяки мовленнєвому етикету. Під мовленнєвим етикетом ми розуміємо «систему стійких 

формул спілкування, що пропонуються суспільством для встановлення мовленнєвого 

контакту співрозмовників, підтримки спілкування у вибраній тональності відповідно до їх 

соціальних ролей і рольових позицій відносно один одного, взаємних відносинах в офіційній 

і неофіційній обстановці». Мовленнєвий етикет реалізує в спілкуванні концепт «ввічливість» 

й пов’язаний з так званими постулатами мовної комунікації, які уможливлюють успішну 

взаємодію учасників комунікації. Чемність та етикет у самих різних країнах по-різному 

відтворюється в їх мовах, адже кожна з національних мов проявляє свою специфіку [2, c. 39].  

У сучасній німецькій мові концепт «ввічливість» об’єктивується ключовими лексемами 

Höflіchkeіt (ввічливість) та höflіch (ввічливий).  

Німецькомовні словники трактують ці слова наступним чином [4, c. 84]: 

höflich – von einem Verhalten geprägt, das auf die Gefühle anderer Menschen Rücksicht 

nimmt und den sozialen Normen entspricht; anderen den Umgangsformen gemäß mit 

Aufmerksamkeit und Freundlichkeit begegnen – eine höfliche Antwort, ein höfliches Benehmen, 

eine höfliche Geste, ein höflicher Grüß; 

Höflichkeit – ein höfliches Benehmen – Höflichkeitsbesuch; Höflichkeitsbezeigung; 

Höflichkeitsbeweise; 

Проаналізувавши значення ключових лексем даного концепту, можна виявити такі 

змістовні ознаки концепту «ввічливість» в німецькомовній картині світу, як: 

‒ регламентованість поведінки і відповідність прийнятим в суспільстві нормам; 

‒ знання правил гарної поведінки і вміння вести себе; 

‒ тактовність і хороший тон; 

‒ формальність, ритуальність, нещирість і офіційність в інституціональному дискурсі; 

‒ подяка, щирість в особистісному дискурсі; 

‒ дружність, готовність допомогти; 

‒ вміння висловити критику у ввічливій формі, ввічливо відмовити і вибачитись; 

‒ поважне й уважне ставлення до особистості співрозмовника [4, c. 86]. 

Ввічливість в мові рідко об’єктивується за допомогою якого-небудь одного мовного 

засобу. На вербальному рівні це найчастіше сукупність різних мовних засобів, завдяки яким і 

утворюється ввічливе висловлення. На невербальному рівні це ще й інтонація, міміка, жести. 

В німецькій мові існують певні форми та структури, які несуть в собі відтінок ввічливості, і в 

зв’язку з цим, існують різні можливості досягнення ввічливого комунікативного ефекту, 

наприклад, засоби ввічливо відмовитися чи ввічливо вибачитися, пом’якшити прохання, або 

висловити їх взагалі завуальовано: це – займенники (Sie, du, man), модальні дієслова (dürfen, 

müssen, wollen), стандартизовані частки ввічливості (vielleicht, bloß, mal), приховані 

перформативи, пасивні конструкції, час дієслів, двочленні конструкції, імпліцитні 

мовленнєві дії тощо [1, c. 38].  

Концепт «ввічливість» актуалізується в німецькій мові не лише за рахунок граматичних 

засобів, а й лексичним фондом мови за рахунок «хонорификів» таких як «Entschuldigung», 
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«Bitte», «Danke», ввічливих дієслів («erlauben», «gestatten») та номінальних сполучень («zur 

Aufführung kommen», «Verwertung finden», «Berücksichtigung finden») [1, c. 38]. 

В сучасній письмовій та усній мові не можна також забувати про поняття 

«політкоректності», яке зрівнює в правах різні етнічні, полові та політичні групи. В якості 

синтаксичного підкріплення актуалізації концепту ввічливість виступають стійкі сполучення 

словосполучень (Sehr geehrte(r) Herr/Frau, mit besten Grüssen), порядок слів та ввічливі кліше 

(Seien Sie so freundlich). Проте синтаксичний мовний рівень менш задіяний у вираженні 

концепту «ввічливість» ніж інші. Міміка та жести також є невід’ємним і могутнім засобом 

спілкування, в тому числі для висловлення ввічливості [1, c. 38].  

Отже, концепт «ввічливість» як один з головних концептів мовного етикету німецької 

мови та його дослідження на мовному рівні дозволяє глибше зрозуміти культурні 

особливості національної німецької картини світу. Ввічливість у сучасній німецькій мові 

реалізується через використання комплексу вербальних та невербальних засобів, знання яких 

є невід’ємною частиною ввічливої комунікації.  
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РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ  

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ 

 
Стаття містить матеріал про завдання сучасної освіти, необхідність формування 

творчої особистості, яка вміє мислити самостійно. Вказано методи роботи, які 
допомагають розвивати креативне мислення учнів. 

Ключові слова: креативність, критичне мислення, соціально-педагогічні засади, метод 
проектів, інноваційні технології. 

 
The article contains the material about the task of modern education, the need to form a 

creative person who can think independently. The methods of work that help to develop the students' 
creative thinking are indicated. 

Key words: creativity, critical thinking, socio-pedagogical principles, method of projects, 
innovative technologies. 

 
Сучасна освіта потребує педагогів – творчих особистостей з високим рівнем здатності до 

створення нових ідей, готових швидко й оригінально розв’язувати навчальні проблемні 
задачі. Така внутрішня особистісна тенденція до творчого розв’язання проблем у психолого-
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педагогічній науці дістала назву креативність. Очевидним є те, що лише вчителі, які мають 
достатньо розвинені креативні якості, можуть досягти високої професійної майстерності і 
сформувати творчі особистості своїх вихованців, стимулювати зростання їхніх 
інтелектуальних сил і можливостей. 

Потрібно пам’ятати настанову великого педагога В. Сухомлинського про те, що робота 
вчителя – це творчість, а не буденне заштовхування в голови дітей знань. 

Найбільше можливостей сформувати творчу особистість у викладачів української мови 
та літератури. Саме на цих заняттях учні долучаються до мистецтва слова, національної та 
вселюдської культури й отримують багатий матеріал для всебічного розвитку своїх 
інтелектуальних, моральних, естетичних та креативних якостей. Це означає, що потрібно 
вчити вихованців альтернативно мислити, не боятися творити нове. 

Цілеспрямований розвиток у школярів умінь та навичок самостійного здобуття знань ‒ 
це один із пріоритетів підвищення якості освіти. 

Будь-яка змістовна діяльність учнів може проходити три рівні: 

 навчання; 

 відтворення; 

 творчість (найвищий рівень). 
Закласти в учнів основи самоосвіти ‒ це означає сформувати у школярів потребу й 

здатність звертатися до книжки не тільки для здобуття нових знань, а й для розвитку 
творчого потенціалу.  

Розвиток креативного мислення учнів залежить від їхніх естетичних смаків, 
інтелектуального потенціалу, що почасти закладено в людині природою. 

Креативність формується зовнішніми факторами, але навчити учнів мислити не 
стереотипами, а індивідуально, нестандартно цілком можливо. 

Дослідник Н. Янчук, говорячи про роль учителя в розвитку творчих здібностей учнів, 
зазначає, що творчість як складне соціально-психологічне явище виявляється на 
особистісному рівні, але це явище треба формувати, стимулювати. Адже людина має 
великі творчі можливості, хоча вона й не завжди вірить у власні сили, тому її потрібно 
заохочувати до творчої діяльності.  

Психологи трактують творчість як вищий рівень логічного мислення, що є поштовхом до 
створення матеріальних і духовних цінностей. Найвищі досягнення педагога ‒ виховання 
індивіда, який володіє високим рівнем знань, має потяг до нового, оригінального. Розвинені 
навички креативного мислення дозволяють майбутньому громадянину осмислено діяти в 
ситуації життєвого вибору, ставити перед собою мету і творчо підходити до її досягнення. 

Навчання ‒ це творчий процес відкриття дитиною світу. Це незаперечна істина, якою я 
керуюсь у своїй професійній діяльності. Не «передавати» знання учневі в готовому вигляді, а 
навчити його самостійно добувати їх, творчо працювати, доходити висновку, висловлювати 
думку ‒ це ті принципи, яким я віддаю перевагу під час підготовки до занять. 

Реалії сьогодення спонукають учителя творчо підходити до навчального процесу, 
шукати такі форми проведення занять, які захопили б учнів, сприяли розвитку здібностей, 
вдосконалювати свої знання й уміння. 

Для формування і розвитку творчості учнів (однієї з основних цілей системи освіти) 
потрібні спеціальним чином організовані соціально-педагогічні засади. 

До них належать: 
 педагогіка співробітництва; 
 педагогіка оптимізму і успіху; 
 евристичні методи навчально-творчої діяльності; 
 проектне навчання; 
 інноваційні технології. 
Розроблені педагогічні засади дозволяють вчителю більш ефективно та цілеспрямовано 

розвивати в учнів творчі здібності. А це можливо тільки завдяки впровадженню в систему 
роботи вчителя інноваційних освітніх і педагогічних технологій. 
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«Нові технології» ‒ це унікальна можливість відійти від шаблону, це ніби чистий ковток 
повітря, ‒ писала Г. Токмань. Інновації можуть бути різними за масштабом, за потенціалом, 
можуть належати до різних складових навчально-виховного процесу, але, на мій погляд, 
вони повинні бути мотивовані й орієнтовані на конкретного вчителя, який працює з 
конкретними учнями. Жодні інновації не повинні бути сліпо запозичені, адже життя вносить 
свої корективи, і в результаті у будь-якого творчо працюючого вчителя складається своя 
технологія навчання, в основі якої можуть бути елементи різних педагогічних освітніх 
технологій. 

Таким чином, у методиці, як і в кожній творчій діяльності людини, діалектично 
поєднуються категорії нового і старого, нормативного і новаторського. Так поступово 
зароджується перехід від звичайного до неординарного. 

Учителю важливо вміти мотивувати творчість школярів, пробуджувати в них бажання 
діяти нешаблонно, оригінально, цікаво, стимулювати до творчого здобуття знань, сприяти 
становленню самостійної творчості у різних сферах життя. 

Серед багатьох методів роботи, які стимулюють учнів до нових знань, до творчості, є 
метод проектів, в основі якого ‒ дослідження певної проблеми, що передбачає високий 
рівень творчої активності учнів. Адже відбувається відхід від традиційної форми уроку, у 
виборі теми, методів, форм роботи ‒ широкі можливості. Учні усвідомлюють значну 
відповідальність: уникнути штучності, продумати проект так, щоб самим учасникам було 
цікаво шукати нову форму, уникаючи готових, заздалегідь спрацьованих кліше. 

Основна мета методу проекту ‒ надання учням можливості здобувати знання під час 
розв’язання практичних завдань або проблем, які вимагають інтеграції знань із різних 
галузей. Учителеві в проекті відводиться роль координатора, експерта, додаткового джерела 
інформації. 

«Я знаю, навіщо я навчаюсь, де і як можу ці знання застосувати», ‒ основна теза 
сучасного розуміння методу проектів. На заняттях літератури цей метод надає безмежні 
можливості для виконання навчальних завдань і розвитку творчих здібностей учнів. 
Варіантів проектів, над якими можуть працювати учні ‒ безліч. Але варто пам’ятати, що 
успішна реалізація технології проектного навчання стане можливою лише тоді, коли вчитель 
організує відповідні педагогічні умови: 

1) створить проблемну ситуацію, яка дозволить сформулювати учням актуальну і цікаву 
тему для вивчення і дослідження; 

2) надасть можливість обрати тему проекту, а також індивідуально або в групі планувати 
роботу; 

3) допоможе розподілити підтеми по групах, ролі та функції в групах; 
4) підтримуватиме й заохочуватиме різносторонній пошук інформації учнями, 

використання різних методів дослідження. 
Організаційно метод проектів передбачає поєднання індивідуальної самостійної роботи з 

роботою у малих групах і в колективі. Така робота сприяє розвитку навичок спілкування, 
вміння висловлювати думку, вести дискусію. Метод проектів активізує інтелектуальну й 
емоційну складову особистості учня, впливає на розвиток таких рис характеру, як 
цілеспрямованість, наполегливість, відповідальність, комунікативність, креативність. 

Своєрідною вершиною проектної діяльності є написання учнями власних творів-
оповідань, есе, віршів. Уроки літератури саме сприяють тому, що дитина, вивчаючи 
творчість письменників, намагається створити щось своє. 

Отже, використання методу проектів на уроках української літератури невичерпне. 
Участь в проектній діяльності дає змогу самореалізуватися як педагогу, так і учневі, 
розвивати креативні здібності, пробуджувати не тільки розум, але й душу. 

Неабияку роль у навчальному процесі відіграє впровадження в систему роботи вчителя 
української словесності інноваційних і педагогічних технологій. 

Комп’ютерні технології, увібравши в себе елементи різних методик, надають кожному 
учневі, спираючись на його інтереси, здібності, особисті цінності й суб’єктивний досвід, 
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можливість самореалізації в пізнавальній та інших видах діяльності, створюють комфортні 
умови для самовизначення особистості в інформаційному суспільстві. 

Досвід роботи з використанням комп’ютерних технологій на заняттях української 
літератури пропонує оптимальний вибір форм і методів навчання, важливим фактором яких є 
можливість учнів самостійно працювати, навчитись і творити, відчувати себе активним 
діячем і рушійною силою освітньої діяльності, а отже, через самореалізацію прагнути 
самовдосконалення.  

Креативні методи навчання дають змогу створити на уроці атмосферу творчості, 
неординарності. Це один із способів зробити дитину розкутою, активувати її впевненість у 
свої силах, налаштувати на успіх, розвивати творчі здібності. Сьогодні дуже важко 
зацікавити учня, «примусити» його вийти за рамки буденного, звичайного. Тому я будую 
заняття нетрадиційно за змістом, формою, організацією навчальної діяльності. 

Технології викладання, які існують у сучасній науці, треба знати кожному вчителеві, а 
вибирати методи, форми організації, засоби та прийоми навчання, створювати свою 
дидактичну скриньку може кожен по-своєму. 

Вважаю, що головне завдання кожного педагога ‒ навчити учнів високого життєвого 
злету, а для цього учитель має бути творчим, цілеспрямованим.  

Навчання має бути таким, щоб воно активізувало розвиток креативності, тому що це 
дасть змогу учням стати вільними, толерантними, готовими до подолання труднощів 
навчання та життя. 

Відповідно до роботи сформулювались і певні рекомендації: 

 створити умови для розвитку в дітей здатності формулювати свою думку, мислити 
неординарно, доводити свою точку зору, аргументувати і дискутувати; 

 ефективно розвивати навички проектної діяльності, самостійної роботи, виконання 
творчих робіт; 

 поєднувати на уроці інтелектуальні і емоційні начала; 

 розвивати уміння здобувати, критично осмислювати й використовувати різноманітну 
інформацію; 

 працювати не тільки розумом, а й серцем. 
Отже, доведено, що сучасний науково-технічний прогрес не тільки не зменшує, а 

навпаки, збільшує роль творчої активної особистості. Саме в творчості виявляється 
унікальна потреба людини в пошуку ‒ її принципова ненаситність, бо потреба в пошуку ‒ це 
потреба в постійній зміні самої людини. Справжня творчість сама себе стимулює і сама по 
собі є нагородою для людини. 
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ВАРИКОЗНА ХВОРОБА: ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 

У роботі представлено метод фізичної реабілітації (ФР) хворих на варикозну хворобу 

(ВХ) в післяопераційний період. Спеціальні фізичні вправи, масаж нижніх кінцівок та режим 

ходьби сприяли більш швидкому відновленню працездатності, покращенню фізичного стану, 

а також якості життя пацієнтів. 

Ключові слова: варикозна хвороба, фізична реабілітація, лікувальна фізична культура, 

масаж. 

 

The article presents the patients with varicose veins in the postoperative period. Сorrection of 

patients with therapeutic exercises, massages and self massage of the lower extremities, various 

types of walking, significantly affect the quality of life of patients with varicose veins of the lower 

extremities and contribute to their physical fitness. 

Key words: varicose veins, physic rehabilitathion, physical culture, self massage, various types 

of walking, quality of life. 

 

Постановка проблеми. Варикозне розширення вен нижніх кінцівок відноситься до 

одного з найпоширеніших захворювань периферійних судин, відомих суспільству з давнини. 

За оригінальним висловом J. van der Stricht (1996), ВХ стала «платою людства за 

прямоходіння і вертикальний спосіб життя». За різними джерелами, 25-50 % дорослого 

населення страждає хронічною венозною недостатністю. У 75 % європейців віком 30-70 

років діагностують телеангіоектазії та ретикулярні вени, у 25-50 % ‒ варикозні вени, у 10-

15% ‒ важкий варикоз, у 1 % ‒ венозні виразки. [1, с. 19] 

Поширеність хвороби переважно серед самої працездатної частини населення, значні 

матеріальні витрати, пов'язані з лікуванням хворих, вказують на соціальну значущість цієї 

проблеми, що вимагає невідкладного вирішення, адже захворювання знижує якість життя 

пацієнтів, починаючи від косметичних і естетичних проблем на ранніх стадіях і закінчуючи 

важкою інвалідизацією при розвитку трофічних порушень та виразок. [2, с. 17] 

Навіть при проведенні сучасного комплексного консервативного та хірургічного 

лікування у 10-30 % хворих з часом знову виникають рецидиви. До того ж, після 

оперативних втручань при ВХ, ускладнених трофічними виразками, часто виникають 

гематоми, запальні інфільтрати по ходу видалених вен, а частота інфекційно-некротичних 

ускладнень сягає від 12,5 до 53%. Враховуючи, що класична комбінована флебектомія, яка 

довгі роки була основною методикою лікування ВХ, поступово уступає місце 

малотравматичним ендовазальним методикам лікування, актуальними залишаються питання 

зменшення інвазивності і травматичності втручання та скорочення термінів госпіталізації і 

реабілітації. [3, с. 174; 4, с. 96] 

Мета дослідження – підвищити ефективність ФР хворих на ВХ в післяопераційному 

періоді. Завдання  дослідження: вивчити та провести аналіз літературних джерел щодо 

сучасних реабілітаційних методик ВХ нижніх кінцівок; обґрунтувати та розробити комплекс 

ФР хворих на ВХ в післяопераційному періоді; провести дослідження по ефективності 

застосування комплексу ФР хворих на ВХ в післяопераційному періоді. Об'єкт дослідження: 

комплекс ФР для хворих на ВХ в післяопераційному періоді. Предмет дослідження – вплив 

комплексу ФР для хворих на ВХ. 
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Матеріали і методи. Під наглядом знаходились хворі з першим та другим ступенем 

варикозного розширення вен нижніх кінцівок без трофічних порушень у віці від 45 до 60 

років. які знаходились на етапі реабілітації, в стаціонарі, після оперативного втручання 

(ендовазальна лазерна коагуляція). Було сформовано дві групи: основна (ОГ – 12 хворих) і 

контрольна (КГ – 10 хворих). Комплекс обстеження включав: анамнез життя, анамнез 

хвороби. Клінічне обстеження починалося з оцінки скарг пацієнтів: їх наявність, локалізація і 

час появи, інтенсивність і тривалість; стомлюваність при фізичному навантаженні, наявність 

набряків, тощо. Обов'язковий комплекс передопераційного обстеження: загальний аналіз 

крові, біохімічний аналіз крові (загальний білок, білірубін, трансамінази, креатинін, цукор), 

час згортання крові, група крові і резус-фактор, загальний аналіз сечі, флюорографія грудної 

клітини (давність не більше 1 року), висновок стоматолога про санацію ротової порожнини, 

ЕКГ, огляд терапевта (для жінок ‒ огляд гінеколога). Критеріями включення пацієнтів в 

дослідження були: збільшення діаметра дистальної частини нижньої кінцівки більш ніж на 

1,0 см в порівнянні з іншою кінцівкою; різниця ранкових і вечірніх вимірів в області стопи і 

гомілки більше 1,0 см при наявності варикозного розширення підшкірних вен. Проводили 

вимірювання діаметрів ноги в області середини стопи і над гомілковостопним суглобом, з 

реєстрацією рівнів максимального приросту. Порівняльні вимірювання виконували вранці до 

підйому з ліжка і ввечері (після денного ортостатичного навантаження). Обов'язкове 

ультразвукове дослідження із кольоровим картуванням потоків крові і енергетичною 

доплерографією. При цьому було оцінено стан комунікантних вен та клапанного апарату, 

визначалась трофіка недієздатних перфорантних вен та великих притоків. Під час 

обстеження були промарковані місця неспроможних перфорантних вен та великих притоків. 

При ультразвуковому обстеженні була виключена патологія глибоких вен, що дало 

можливість проводити оперативне втручання на поверхневих венах.  

Варикозна хвороба має велику різноманітність клінічних форм, тому при виборі 

індивідуальної стратегії оздоровлення в післяопераційний період важливо враховувати і 

характер ураження, і його особливості, і стан судин. Ведення післяопераційного періоду в 

обох групах включало стандартні прийоми стаціонарного етапу лікування: активний режим, 

хода зразу ж після закінчення дії анестезії; по потребі нестероїдні протизапальні препарати 

1-2 рази на добу в різних формах (капсули, ін’єкції, ректальні свічки) протягом 2-3 діб; вено 

тоніки, препарати каштану 3-4 тижні;  фракціоновані гепарини в профілактичних дозах 4-5 

діб; еластична компресія протягом 2-3 місяців. Для хворих ОГ було розроблено спеціальний 

комплекс вправ, всім пацієнтам проводився відсмоктуючий масаж. 

При використанні кінетотерапії з першого дня після операції використовували 

положення лежачи, інтенсивність навантаження залежала  від стану хворого, з урахуванням 

віку. Заняття слід починати не раніше ніж через 1,5-2 години після прийому їжі. Фізичні 

вправи підвищують скорочувальну здатність серцевого м'язу, посилюється кровообіг, в тому 

числі і периферійний, що, в свою чергу, сприяє механічному масажу стінок судин, завдяки 

якому вони стають більш еластичними. У крові знижується рівень холестерину, отже, і ризик 

утворення всередині судин кров'яних згустків – тромбів. Особлива увага приділялась 

проведенню масажу. Масаж всім хворим ОГ проводився з метою покращення дренажу 

венозної крові; зменшення набряків; зняття запалення; стимуляції трофічних процесів в 

тканинах. Використовувалися прийоми погладжування і вичавлювання, виконувані уздовж 

ходу кровоносних і лімфатичних судин у напрямку від периферії до регіональних 

лімфовузлів, що сприяло "вичавлюванню" крові і лімфи з капілярів у вище розміщені відділи 

судинного русла і створення в них негативного тиску, руху крові з нижчих відділів. Прийоми 

массажу для кінцівки виконували в послідовності: стегно, гомілка, стопа для досягнення 

максимального ефекту. Такий протокол виконання масажу на кінцівках називається 

відсмоктувальною методикою (основи традиційної схеми виконання массажу). 

При виконанні масажу по Е.Воддеру використовувалися чотири базові техніки: техніка 

"стаціонарні кола" (Stationary Circles), “ротаційна техніка” (Rotary Technique), техніка 
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“совкові погладжування” (Scoop Strokes), “насосна техніка” (Pump Technique). Тривалість 

одного сеансу масажу  - 40-60 хвилин, на курс - 10-15 сеансів. Положення пацієнта ‒ лежачи 

на спині, ноги підняті на 45° (вище рівня серця). Виконували також циркуляторний масаж, 

який не тільки надзвичайно ефективний, але і приємний. При постійному застосуванні цієї 

методики покращується стан шкіри, поверхневі судини стають менш помітними, хворий 

починає відчувати легкість в ногах, очевидною стає різниця у відчуттях до і після масажу. 

Після кількох сеансів болі в ногах зникають, ноги стають візуально гарнішими. Особливості 

клінічного перебігу післяопераційного періоду в ОГ представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Динаміка суб'єктивних та об'єктивних ознак ВХ  

в післяопераційному періоді під впливом ФР 

№ 

п/п 

Показники До ФР n 

=12 

Після ФР 

абс % Зникли Зменш. 

абс % абс % 

1 Болючість в ділянках післяопераційних  ран 12 100 12 100 - - 

2 Відчуття важкості в нижніх кінцівках, 

підвищена стомлюваність  н/к 

12 100 12 100 - - 

3 Синюшність нижніх кінцівок 12 100 - - 12 100 

4 Набряклість н/к, що з’являється  наприкінці 

дня 

11 91 11 100 - - 

5 Відчуття печіння, нічні судоми в литкових 

м‘язах 

10 83 10 100 - - 

6 Наявність косметичних дефектів н/к 

(«судинні зірочки») 

12 100 - - 12 100 

7 Свербіж  шкіри н/к. 10 83 10 100 - - 

Обєктивні ознаки 

8 Гематоми, візуальні ознаки  запалення 12 100 12 100 - - 

9 Деформація шкіри в місцях  оперативного 

доступу, місцеві  запальні зміни 

12 100 - - 12 100 

10 Набряклість, (пастозність) в  дистальних  

відділах н/к. 

12 100 12 100 - - 

11 Косметичні дефекти, Гіперпігментація  шкіри 12 100 10 83 2 17 

12 Пальпаторна болючість шкіри та  підлеглих 

м‘яких тканин в місцях оперативного доступу 

12 100 2 17 10 83 

13 Візуальна реакція на біль  при змінах 

положення тіла та рухах, порушення ходи 

12 100 12 100 - - 

 

Повторний огляд хворих на ВХ в післяопераційному періоді через два тижні підтвердив 

ефективність нового комплексу позитивним перебігом захворювання. Візуальна реакція на 

біль при змінах положення тіла та рухах, набряклість(пастозність) в дистальних відділах 

нижніх кінцівках порушення ходи у 12 (100 %) хворих. Косметичні дефекти, 

гіперпігментація шкіри зникли у 10 (83%)хворих, зменшилися у 2 (17%) хворих.  

Висновки. Проведено дослідження по ефективності застосування комплексу ФР для 

хворих на ВХ в післяопераційному періоді. Встановлено, що ефективне лікування та 

реабілітація варикозного розширення вен нижніх кінцівок можливо лише у випадку 

індивідуального підходу до кожного пацієнта, раціональному використанні фізичних вправ 

та прийомів масажу, необхідності дотримуватись здорового способу життя, режиму дня та 

рухової активності. Із значним покращенням та покращенням в ОГ післяопераційний період 
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завершили 11 (91%) хворих. Лікувальна гімнастика, масаж та самомасаж нижніх кінцівок, 

різні види ходьби, особливо скандинавська ходьба, істотно впливають на якість життя 

пацієнтів з варикозним розширенням вен нижніх кінцівок та сприяють підвищенню їх 

фізичної працездатності. 
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ГІДРОКІНЕЗІОТЕРАПІЯ ЯК ПРОФІЛАКТИКАСКОЛІОЗУ  

З ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

У сукупності ортопедичної патології у дітей та підлітків на першому місці 

знаходяться захворювання хребта. Найбільш частим з них є сколіоз ‒ захворювання, 

основним симптомом якого є формування багатоплощинного деформації хребта провідною 

складовою, якої є викривлення хребта у фронтальній площині з патологічною ротацією і 

структурою хребців, незворотними дегенеративними змінами в міжхребцевих дисках, 

зв'язках і оточуючих м'язах. Дітям з такою патологією лікарі зазвичай призначають 

гідрокінезіотерапевтичні процедури, які заключаються у виконанні вправ у водному 

середовищі зі збільшенням, активності, скелетної мускулатури, природною 

розвантаженням хребта, зникненням асиметрії, в роботі міжхребцевих м'язів і м'язів таза 

з відновленням умов для нормального росту тіл хребців. 

Ключові слова:сколіоз,гідрокінезіотерапія, скелетна мускулатура, хребет, м’язи. 

 

In the aggregate of orthopedic pathology in children and adolescents in the first place are 

diseases of the spine.  The most common of these are scoliosis - a disease whose main symptom is 

the formation of a multi-plate deformation of the spine by a leading component, which is the 

curvature of the spine in the frontal plane with pathological rotation and vertebral structure, 

irreversible degenerative changes in the intervertebral discs, ligaments and surrounding muscles.  

For children with this pathology, physicians usually appoint hydrokinesiotherapeutic procedures 

that consist of exercising in an aquatic environment with an increase in activity, skeletal muscle, a 

natural spine discharge, the disappearance of asymmetry, in the work of the intervertebral muscles 

and pelvic muscles with the restoration of conditions for normal growth  vertebrate bodies. 

Key words: scoliosis, hydrokinesiotherapy, skeletal musculature, spine, muscles. 

 

На сьогоднішній день статистика численних досліджень щодо виявлення сколіозу у 

дітей свідчить про те, що ця деформація – одна з найбільш частих захворювань опорно-

рухового апарату, яке має тенденцію до прогресування й досягає вищої міри ураження до 
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закінчення зросту дитячого організму. Тому актуальність проблеми дослідження полягає у 

тому, що діти ведуть малорухливий спосіб життя, проводять багато часу біля телевізорів, 

комп’ютерів, також сидять за партами, що не відповідають віку та росту дітей. Все це 

призводить до виникнення сколіозу у дітей. [1] 

Сколіоз – тяжке прогресуюче захворювання хребетного стовпа, для якого характерним є 

дуго-подібне скривлення у фронтальній площині та скручування (торсія) хребців навколо 

вертикальної осі. Торсійні зміни хребта є найбільш точним і раннім діагностичним 

симптомом сколіозу, що дає можливість диференціювати його від порушень постави. На 

ранніх етапах формування сколіозу (ще за відсутності чітких рентгенологічних даних) уже 

виявляється (при нахилі тіла) опуклість у поперековій ділянці або асиметрія рельєфу грудної 

клітки на опуклому боці скривлення хребта. Внаслідок скручування хребців деформується 

грудна клітка: спочатку формується реберне випинання, а надалі – реберний горб.(рис.1.) 

Хворі на сколіоз мають не тільки дуже тяжкий косметичний дефект, але й численні 

порушення діяльності внутрішніх органів, у першу чергу серцево-судинної та дихальної 

систем. Лікування бічної деформації хребта має комплексний характер із використанням 

загально терапевтичних та фізіотерапевтичних процедур, ортопедичних засобів, корекції 

положенням, ЛФК, гідрокінезотерапії, плавання, масажу й гігієнічних заходів і є ефективним 

на початку розвитку захворювання.[3]  

 
Рис. 1. Ступені сколіозу(скручування хребців) 

Гідрокінезіотерапія (лікувальне плавання) -одна з форм лікувальної фізичної культури, 

особливістю якої є одночасний вплив на організм людини води і активних (рідше пасивних) 

рухів. Дозована м'язова робота в особливих, незвичних для людини, умовах водного 

середовища є важливим компонентом дії процедур на хворого. Механічний вплив водного 

середовища обумовлений значно більшою її щільністю в порівнянні з повітрям. Внаслідок 

цього для здійснення рухових навичок, набутих людиною в умовах повітряного середовища, 

необхідне освоєння нових механізмів руху. Крім того, подолання опору щільнішого, ніж 

повітря, середовища вимагає великих зусиль. Таким чином, полегшення (зменшення ваги 

тіла) статичних положень, а також повільних, плавних рухів у воді поєднується зі значним 

силовим напругою для подолання підвищеного опору середовища при швидких рухах. [3] 

Вплив температури води, що є основним чинником різноманітних водолікувальних 

процедур, має велике значення і для створення оптимальних умов проведення фізичних 

вправ у воді. При різноманітних рухах хворий може переносити нижчі температури води 

(ефект, що загартовує). Проведення занять убільш теплій воді (як температури тіла) сприяє 

істотному зниженню рефлекторної збудливості і спастичності м'язів, а також зменшенню 

больового синдрому. Має значення і хімічна дія водного середовища, особливо при 

проведенні реабілітації дітей в басейнах змінеральною та морською водою. [2, 3] 
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Основним стилем плавання для лікування сколіозу у дітей є брас на грудях з 

подовженою паузою ковзання, під час якої хребет максимально витягується, а м'язи тулуба 

статично напружені. При цьому стилі плечовий пояс розташовується параллельно поверхні 

води і перпендикулярно рухи рук і ніг симетричні, виробляються в однійплощині. 

Можливості збільшення рухливості хребта і обертальних рухів корпусу і тазу, вкрай 

небажані при сколіозі, при цьому стилі мінімальні. [3] 
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ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ СПИНИ  

ЗА ДОПОМОГОЮ ТРЕНАЖЕРА «КИПАРИС» 

 

На сьогоднійшний день важко зустріти людину в якої немає проблем зі спино. З 

розвитком науково-технічного прогресу люди почали вести переважно малорухливий спосіб 

життя. В наслідок цього гостро стала така проблема сучасності як гіподинамія, причому 

мало хто намагається з нею боротися. Зокрема, від малорухливого способу життя та 

переважно сидячому положенні тіла страждає хребет. Такий спосіб життя призводить до 

таких захворювань: остеохондроз, протрузії, радикуліт, сколіоз, грижі і т.д. Саме в цій 

статті я хочу запропонувати тренажер «Кипарис» як метод лікування та профілактики 

спини та розглянути механізм дії цього тренажера на організм людини.  

Ключові слова: тренажер «Кипарис», гіпертонус, декомпресія, хребет, м’язи. 

 

Nowadaysit's hard to meet a person who has no problems with the back. With the development 

of scientific and technological progress, people began to lead a mostly sedentary way of life. As a 

result, the problem of modernity such as hypodynamics became actual, and only some people are 

trying to fight against it. In particular, the spinal cord suffers from a sedentary lifestyle and a 

predominantly sedentary body position. This way of life leads to such diseases: osteochondrosis, 

protrusions, radiculitis, scoliosis, hernia, etc. That is why, I want to suggest in this article the 

simulator "Kiparis" as a method of the back’s treatment and prevention of the back’s diseases and 

consider the mechanism of action of this simulator on the human body. 

Key words: simulator " Kiparis ", hypertonum, decompression, back, muscles. 

 

Тренажер «Кипарис» розроблено для профілактики та лікування захворювань хребта. 

Заняття на тренажері «Кипарис» за спеціально розробленою академіком МАТН Пекуром 

Володимиром Петровичем методикою «Самозахист організму» дозволяють відновити 

функцію хребта без операцій. Це підтверджено клінічними дослідами, проведеними в 

Національному медичному Університеті імені А.А. Богомольця та десятирічною практикою. 

Такий результат досягається завдяки особливій конструкції тренажера «Кипарис», який 

забезпечує можливість комплексній допомозі всьому організму. Використання тренажера 

«Кипарис» для профілактики захворювань хребта важко переоцінити важко переоцінити. 



Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку 
 

 

221 

 

Якщо діти будуть регулярно, 2-3 рази на тиждень, займатися на тренажері то в них сколіозу 

не буде взагалі.  

Сколіози 1-го та 2-го ступенів у дітей виліковуються повністю, а сколіози 3 та 4 ступенів 

‒ частково, однак дитина може легко висидіти в школі по 5,6 уроків, бігати, пригати, вести 

активний спосіб життя.  

Для тих хто професійно займається спортом, заняття на тренажері допомагає зняти 

втому, розслабити м’язи після навантаження, відновити їх життєву силу. І тоді спортсменам 

не буде загрожувати інвалідність, як ц е часто буває. Тренажер «Кипарис» є аналогом 

здорового організму людини, як в фізичному, так і енергетичному плані, що являється 

головною відмінністю.  

Одна із головних конструктивних особливостей «Кипарис», кардинально відмінних від 

відомих інших тренажерів, ‒ він виконаний в вигляді дуги певного радіусу. (Рис.1).  

 
Рис. 1. Будова тренажер «Кипарис» 

Завдяки дузі тренажера хребет приймає правильне анатомічне положення, як тільки 

людина лягає на «Кипарис». В цьому положенні м’язові структури людина розслабляються 

на 70-80%, що не робить ні один інший тренажер в світі. А повна релаксація організму – 

обов’язкова умова для його самовідновлення. Верхню частину тренажера вмонтовані валики 
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‒ великий для масажу м’язів шиї, а маленькі-для масажу м’язів спини. Внизу дуги-валик для 

масажу стопи та гомілки. Для включення в роботу м’язів рук та плечового поясу є еспандери. 

Заняття на тренажері «Кипарис» за методикою «Самозахист організму» дозволяє м’яко, без 

надмірних зусиль включати в процес реабілітації абсолютно всі групи м’язів, як опорно-

рухового апарату, так і внутрішніх органів. Таким чином один тренажер дозволяє проводити 

комплексне лікування. Такою можливістю не володіє ні один тренажер в світі. [1] 

Профілактично-лікувальне зміцнення м’язів спини, а також ділянок хребта відбувається 

за допомогою пристрою «Кипарис» у кілька етапів:  

1. Етап розслаблення. Усунення гіпертонусу м’язів спини, відновлення тонусу 

пригнічених/атрофованих коротких/глибоких м’язів спини і всього організму; забезпечення 

природної стимуляції обміну речовин у місцях запалень, у місцях відкладення солей і 

формування наростів (остеофітів) у хребетних сегментах і в організмі в цілому [15]. 

Усунення гіпертонусу м’язів здійснюється на пристрої «Кипарис» у вихідному 

(розслабленому) положенні за допомогою базових повільних без навантажень і стороннього 

обтяження вправ із використанням правильного дихання. Рухи розроблені для формування 

симетрично збалансованої роботи м’язів тіла: пригнічені (частково атрофовані або ті, що не 

працюють в оптимальному режимі) м’язи будуть відновлювати свою працездатність, 

еластичність, а м’язи, які знаходяться у стані перенапруги (спазмовані/статично заблоковані) 

будуть розслаблятися і розтягуватися під впливом відновлюваних «пригнічених» м’язів 

спини. Баланс роботи м’язів (коли м’язи лівої і правої частини спини врівноважено 

впливають на структуру хребта) дозволяє коригувати структуру хребетних суглобів і 

коректувати (формувати) правильну поставу у дітей і дорослих. 

2. Етап корекції. Особливості тренажера «Кипарис» і спеціальна методика повільних 

вправ дозволяють усувати підвивихи хребетних суглобів на фоні формування збалансованої 

роботи м’язів спини (всього організму) і дихання.  

У процесі корекції відбувається декомпресія міжхребцевих дисків у шийному, грудному, 

поперековому відділах хребта, звільняються від надмірного тиску нервові закінчення, 

судини. При цьому кисень і необхідні компоненти для нормалізації процесу обміну речовин 

вчасно доставляються у всі тканини спини, які беруть участь у відновленні функцій хребта. 

3. Етап закріплення. Після всіх етапів, які включають у себе формування балансу 

навантажень у роботі м’язів спини (всіх суглобів тіла), процесу обміну речовин в тканинах 

спини (і всього організму), корекції структури хребетних суглобів розпочинається етап 

закріплення і підтримки відновленої структури хребта. Всі три етапи взаємодоповнюють 

один з одним і є незмінними складовими кожної вправи у методиці. Таким чином, вже з 

першого дня занять можна відчути природну ефективність відновлення правильної постави. 

Лежачи на «Кипарисі» правильно (природно), дихаючи виконуються дуже повільні рухи. 

Така швидкість рухів дозволяє глибоким м’язам спини, насамперед відповідальним за стан 

хребта і його коректну роботу, почати працювати у відповідному оптимальному режимі. 

[1, 2] 
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ПІДГОТОВКА ПОРОСЯТ ДО ЗМІНИ КОРМІВ ДО І ПІСЛЯ ВІДЛУЧЕННЯ 

 

Система вирощування поросят є одним із основних технологічних процесів, від 

результатів якого залежать кінцеві показники всієї галузі свинарства. Економічно доведено, 

раннє відлучення поросят базується на тому, що вони в ранньому віці більш ефективно 

«оплачують» корм приростами ваги. 

Ключові слова: сільське господарство, раннє відлучення, поросята, вітамін Е, Цинк, 

Ферум, Германій. 

 

The system of growing piglets is one of the main technological processes, the results of which 

depend on the end points of the entire pig industry. Economically proved, the early 

excommunication of piglets is based on the fact that they at an earlier age more efficiently "pay" 

forage weight gain. 

Key words: agriculture, early weaning, iron, pigs, vitamin E, Zinc, Germanium, feeding, 

piglets. 

 

Перед поросятами підсисного періоду постає не легке випробування, тут і зміна умов 

перебування, перегрупування, підготовка до зміни раціонів, відлучення, внутрішній клімат, 

ієрархічні прояви та інше. Головним в процесі росту та розвитку поросят є їх жива маса, 

показники якої залежать від багатьох аспектів, а в першу чергу від молочності свиноматок. 

Головним кормом для поросят, починаючи з першого дня їх життя є материнське молоко, яке 

дозволяє повністю забезпечити їх потреби та запобігти різним захворюванням.  

Проте орієнтовно з третього тижня лактації молочність у свиноматок знижується, а 

потреба поросят у поживних речовинах зростає. Внаслідок цього вони відчувають їхню 

нестачу, що призводить до зниження інтенсивності росту та розвитку. Окрім цього, що вища 

плодовитість свиноматки, то важче їй повною мірою забезпечувати поросят молоком 

(критичним є показник у 12 і більше поросят за опорос). Друга проблема ‒ втрата 

свиноматкою своєї ваги, порушення обміну речовин і як наслідок ‒ виникнення різних 

захворювань [2, с. 1]. Тому перспективним є підгодовування поросят першим прикормом. 
Перша фаза годівлі свиней є найважливішою в усьому циклі відгодівлі, яка вимагає 

посиленої уваги до здоров’я тварин (вакцинації, постійні огляди), санітарного стану (кліток, 

годівниць, напувальників, температури) та годівлі (збалансований повнораціонний корм, 

високоякісні інгредієнти). Престартер є першим кормом, який дається з 3-5 дня життя. Його 

метою є привчити поросят до поїдання комбікорму. Престартер дається по 5-6 разів на день 

маленькими порціями, які можна висипати на підлогу чи в пласкі годівниці. Престартер має 

бути постійно свіжим [5, с. 17]. Водою в цей період поросят забезпечують вволю.  

За раннього відлучення поросят від свиноматок крім аліментарних чинників на організм 

тварин діють стрес фактори, які призводять до порушення мінерального обміну. Це у свою чергу 

спонукає до використання фармакотерапевтичної корекції препаратами, що підвищують 

адаптаційні властивості організму.  

Таку дію проявляють препарати, що містять мікроелементи в біологічно активній формі та 

вітаміни [6, с. 35]. 

Для зменшення терміну адаптації поросят при зміні корму, а також стресі при відлученні 

їм доцільно випоювати препарат вітаміну Е (альфа-токоферолу ацетат, міцелярна форма), як 

відомий антиоксидант. Напування поросят проводили за допомогою напувалок МП-12, з 
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розрахунку 4.5г на 10 кг живої маси, а також внутрішньом’язове введення цитратів 

мікроелементів Ферум, Цинк, Германію в кількості 2.5мл та 3.0, що сприяє підвищенню 

вмісту у сироватці крові загального білка і альбуміну та зниження вмісту сечовини [1, с. 41]. 

Ранній початок прикорму дозволяє ферментній системі організму поросят своєчасно 

налаштуватись з молочного годування на рослинний корм, і це дуже полегшує процес 

відлучення поросят від свиноматки. Рання підгодівля (бажано різноманітна) прискорює 

розвиток травних органів поросят, і в їхньому шлунку раніше починає виділятися соляна 

кислота, яка згубно діє на шкідливі мікроорганізми. У таких поросят, як правило, не буває 

розладу шлунково-кишкового тракту, вони краще поїдають корми після відлучення, краще їх 

засвоюють і більше додають у вазі. Наприклад, якщо почати підгодовувати з 8-10-денного 

віку, вони в 60 днів важитимуть 16-18 кг і більше, якщо підгодовувати з 20-го дня ‒ 15-16 кг, 

а з 30-го дня ‒ лише 13-14 кілограмів[4, с. 5]. 

Стосовно стресу, пов’язаного із годівлею, то харчові адаптації обумовлені рівнем годівлі 

і якістю споживаних кормів. Основним адаптивним механізмом, відповідальним за захист 

організму свиней, є гіпоталамо-гіпофізарно-надниркова система (ГГНС). Діяльність кори 

надниркових залоз спрямована на підтримку оптимальних концентрацій глюкокортикоїдів і 

встановлюється у свиней до шестимісячного віку. Функціональна система забезпечує 

оптимальний обмін амінокислот, натрію і калію за принципом мінімальної досконалості, 

тобто забезпечує ефект адаптації тільки у відповідних віку тварини умовах, і лише пізніше 

прискореними темпами розвивається нервово-ендокринна ланка адаптації [3, с 103]. Отже як 

і раннє відлучення поросят від свиноматок, так і як найшвидший перевід їх на престартири є 

досить ефективний у подальшому вирощуванні, а правильний та різновекторний підхід у 

цьому питанні лише сприяє йому 
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ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ВИКЛАДАННЯ СТУДЕНТАМ 

ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

При підготовці лікаря ветеринарної медицини важлива роль, поміж інших дисциплін, 

відводиться вивченню фармакології, як інтегруючої, між загальнобіологічними, медико-

біологічними та клінічними дисциплінами. У практичній діяльності лікаря ветеринарної 

медицини фармакологія є настільною книгою. Викладання фармакологічних дисциплін має 

бути направлене на кінцеву мету – якісну підготовку висококваліфікованих лікарів. 

Ключові слова: лікар ветеринарної медицини, фармакологія, клінічна фармакологія, 

лікарські речовини, студент. 

 

Methodical aspects of improvement of teaching the pharmacological disciplines. 

Among general biological, medical-biological and clinical disciplines, pharmacology with its 

integrative character plays an important role during the preparation of the doctor of veterinary 

medicine. In practical activity of the doctor of veterinary medicine it is the desktop book. That is 

why it is very important to choose the right methods of teaching pharmacology. 

Key words: doctor of veterinary medicine, pharmacology, clinical pharmacology, medicinal 

substance, students. 

 

На сучасному етапі розвитку вищої освіти, наявність різноманітних освітніх програм і 

послуг дозволяє студенту отримувати освіту лікаря ветеринарної медицини через нові 

підходи щодо організації навчального процесу із наступною інтеграцією студентської молоді 

в Європейські освітянські структури. Саме це спонукає до реформування ветеринарної 

освіти, а разом із цим викладання дисциплін із покращенням методичних підходів у 

навчальному процесі, це є особливим і ще умовах входження України до Європейської 

спільноти. 

Мета випливає із поставлених завдань: покращити викладання фармакології, 

фармакогнозії, клінічної фармакології, молекулярної і біохімічної фармакології студентам, 

використовуючи прогресивні та актуальні, на даному етапі та на перспективу, методи 

навчання. 

Основна частина. Фармакологія являється наукою, що вимагає від студентів особливих 

підходів при її вивченні. Підготовка лікаря ветеринарної медицини, вимагає від 

професорсько-викладацького колективу вищої школи втілення конкретних і дієвих заходів 

для оптимізації навчального процесу через створення умов щодо вільного доступу студентів 

до різних джерел фахової інформації, в тому числі, і електронних носіїв. Викладання 

дисципліни має бути із збереженням послідовності матеріалу. Так, ветеринарна рецептура 

являється наукою, що вивчає правила виписування рецептів та виготовлення лікарських 

форм для лікування тварин, вимагає особливих методів та методик при викладанні. Згідно 

історичних довідок відомо, що ще в часи Галена, з самого початку наукового підходу до 

освоєння майстерності виписування ліків у вигляді рецептів, вченим філософам того часу 

було непросто освоїти рецептуру, як і сьогоднішнім студентам.  

Лікарський засіб, являється об`єктом, що діє на різні біологічні структури через певні 

біохімічні механізми, змінюючи функцію органів і систем з метою їх нормалізації (зміни). 

Саме тому, необхідно ретельно, науково обґрунтовано і досить обережно підбирати лікарські 
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засоби задля фармакотерапії тієї чи іншої нозологічної одиниці. Розуміння хіміко-

біологічних процесів організму та втручання в них за допомогою фармакологічних 

препаратів, потребує фундаментальних знань з анатомії, фізіології (нормальної та 

патологічної), біохімії, тощо [1, с. 204]. 

На кафедрі розробляються і використовуються різні методичні підходи при викладанні 

предмету, із використанням наочних посібників, натуральних зразків, відео матеріалів та 

компʼютерних програм із одночасним запровадженням прогресивних педагогічних 

принципів і новітніх технологій.  

Викладання фармакологічних дисциплін має ряд особливостей, які полягають в тому, що 

знання студентами фармакокінетики, фармакодинаміки і механізму дії лікарських речовин у 

живому організмі на молекулярному рівні не можливе лише в чисто теоретичному аспекті, 

тому появляється необхідність віртуального моделювання цих процесів в нормі та при 

патології використовуючи як відповідні математичні формули так і гематологічні та клінічні 

дослідження. Вивченням фармакокінетики і фармакодинаміки фармакологічних агентів у 

хворому організмі яким займається „Клінічна фармакологія” не можливе без урахування 

багатьох структурних одиниць фармакології, наприклад, деяких аспектів 

„Хронофармакології”, що може абсолютно унеможливлювати раціональне застосування тих 

чи інших ліків для отримання економічної та фармакотерапевтичної доцільності [1, с. 205]. 

Для якісного системного та ефективного вивчення дії лікарських речовин у хворому 

організмі, при викладанні клінічної фармакології, необхідно опиратися на отримані 

студентами фундаментальні знання із попередніх дисциплін і, при цьому, розробляти свої 

методичні та методологічні підходи, щодо даної проблеми. Студент зобов`язаний, окрім 

розв`язування тестових завдань, ситуаційних задач, виписування рецептів, проведення 

дискусій по кожної темі, вміти моделювати дії лікаря на практиці [2, с. 11]. 

Викладач повинен оцінювати підготовку студента за вміння застосовувати на практиці 

теоретичні навички, знання сучасних класифікацій захворювань та використовувати, 

особливо при обґрунтуванні механізму дії, фармакокінетики ліків при фармакотерапії 

окремих захворювань, отримані знання з курсу фармакології, токсикології, фізіології, тощо. 

Участь вищої освіти України в реформах має бути спрямована лише на її розвиток і набуття 

нових якісних ознак, без втрати кращих традицій нашої вищої школи [1, с. 205; 2, с. 10].  

Отже, викладання фармакологічних дисциплін для студентів має бути направлене на те, 

щоб студент однаково орієнтувався при проведенні як консервативного так і оперативного 

лікування та застосовувати різні фармакологічні препарати, але, насамперед, препарати 

першого вибору.  

Ми із однодумцями, вважаємо, що навчальний матеріал повинен не просто осісти в 

пам`яті студента, а спонукати його до мислення і практичного втілення. Активне мислення 

виникає тоді, коли появляється наукова (лікарська) проблема, тому для активного 

проведення лабораторно-практичних занять з фармакології і, особливо, з клінічної 

фармакології необхідне моделювання комплексних схем: хвороба-ліки, ліки-живий організм, 

що ми і практикуємо на кафедрі [1, с. 204-208]. 

Головним, у забезпеченні якісної підготовки лікаря ветеринарної медицини, навчити 

студента фахово міркувати та оперативно самостійно діяти спочатку в навчальних варіантах, 

а при правильному плануванні аудиторних та позааудиторних занять і на практиці. Сучасна 

вища освіта передбачає у своєму навчанні значну частину матеріалу виносити на само стійне 

вивчення, але це повинно бути індивідуально, з урахуванням специфіки дисципліни, 

синхронізовано та із обов`язковим застосуванням для практичних занять  

Висновки. Для забезпечення якісної підготовки лікаря ветеринарної медицини при 

викладанні фармакологічних дисциплін має бути комплексний підхід із використанням усіх 

сучасних методик, які би сприяли оптимізації навчального процесу та підвищували якість 

знань, тому що студент повинен навчитись, знати, вміти, володіти і застосовувати.  
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ВЛИЯНИЕ МИКРОЛЕГИРОВАНИЯ И МОДИФИЦИРОВАНИЯ  

НА СТРУКТУРНОЕ УПРОЧНЕНИЕ И СВОЙСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 

 

Изучены структурное упрочнение и свойства деформированных алюминиевых сплавов, 

легированных скандием и переходными металлами. Определены кристаллогеометрические 

параметры скандия как микролегирующего элемента алюминиевых сплавов. Результаты 

выхода годного листа при добавлении 0,5 % скандия показали увеличение на 15–30 %. 

Ключевые слова: деформированные алюминиевые сплавы, свойства, структурное 

упрочнение, скандий. 

 

Properties and strentching of structure deforming alloys treated by dispersed inoculation 

elements by scandium and connecting metal has been studied. Cristallometric parameters of 

scandium as inoculation element have been defined. The results of the suitable sheet on output at 

accompaniment scandium 0,5 % have shown increase on 15–30 %. 

Key words: deforming aluminium alloys, properties, strentching of structure, scandium. 

 

Чистый алюминий – мягкий и пластичный материал с пределом текучести σт до 10 МПа 

и твердостью HV до 167 МПа. Вместе с тем промышленные алюминиевые сплавы имеют 

предел текучести σт до 600 МПа и HV до 2000 МПа [1, с. 24]. Уникальное повышение 

механических свойств алюминиевых сплавов обусловлено различными видами упрочнения: 

твердорастворным за счет образования в сплаве дисперсных фаз, структурным, а также 

деформационным упрочнением в результате пластической деформации. Перспективным 

способом упрочнения алюминиевых сплавов является модифицирование расплавов 

дисперсными композициями и микролегирование скандием. 

Наибольшей прочностью в настоящее время обладают алюминиевые сплавы системы Al-

Zn-Mg -Cu. Однако скрытые резервы повышения прочности алюминиевых сплавов заложены 

в микролегировании скандием и переходными металлами. Микролегирование скандием 

позволило не только повысить прочность и пластичность сплавов, но и улучшить 

технологические свойства: свариваемость, обрабатываемость резанием, а также 

коррозионные свойства [2, с. 277]. 

Установление влияния и дисперсного модифицирования скандия на формирование 

структуры и свойств свариваемых промышленных алюминиевых сплавов и 

низколегированных сталей. 

Промышленные алюминиевые сплавы являются многокомпонентными системами, 

поэтому легирование скандием имеет особенности, обусловленные взаимодействием скандия 

с легирующими элементами, входящими в состав сплавов. 

Теоретические предпосылки и результаты исследования. Скандий (Sc) – химический 

элемент ІІІ группы периодической системы, температура плавления 1540°С, температура 

кипения 2700°С, плотность 3020 кг/м
3
. Скандий – полиморфный металл, имеет 2 

аллотропные модификации: α-модификацию с ГПУ - решеткой и β - модификацию с ОЦК - 

решеткой. Температура полиморфного превращения составляет 1334°С. Электронная 

конфигурация атома скандия аналогична иттрию и РЗМ-металлам и соответствует 3d
1
4s

2
. 

Растворимость скандия в алюминии составляет 0,3 % мас., а в лигатуре присутствует 
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упрочняющая фаза интерметаллид Al3Sc, размеры которого должны быть не более 20 мкм, 

чтобы обеспечить растворимость в расплаве. 

Согласно диаграмме состояния Al-Sc, эвтектическое превращение Ж → α - Al + Al3Sc 

происходит при 0,55 % Sc. В сплавах после охлаждения структура состоит из матрицы – α-Al 

и интерметаллидов Al3Sc. В сплаве присутствуют другие легирующие элементы, в основном 

переходные металлы: Ti, Zr, Hf, то концентрацию скандия для получения мелкого зерна 

сплавов можно уменьшать [3, с. 83]. 

В результате закалки сплавов системы Al–Sc, содержащих 0,3 % скандия, от 

температуры 620°С и резкого охлаждения со скоростью 100°С/с и выше не происходит 

распада твердого раствора с выделением частиц интерметаллида Al3Sc. В процессе старения 

закаленных сплавов выделяются вторичные интерметаллиды Al3Sc. Оптимальная 

температура старения составляет 300°С. Поскольку в сложнолегированных сплавах 

алюминия температура плавления ниже 600°С, закалка от предплавильных температур не 

приводит в этих сплавах к переводу скандия в твердый раствор. Образование вторичных 

выделений Al3Sc возможно путем старения сплавов после ускоренной кристаллизации, а 

также путем деформационного старения. 

Особенность влияния скандия на структурное образование сплавов алюминия 

объясняется электронным строением скандия. Так, интерметаллиды алюминия с решеткой 

типа AuCu3, формируются только с тремя элементами периодической системы: Er, Tm, Yb, 

но они нерастворимы в алюминии. Существенно большую растворимость скандия в 

большинстве элементов связывают со значительно меньшим значением атомного радиуса 

скандия, обусловленного его электронным строением. 

Скандий по физико-химическим свойствам является аналогом иттрия и редкоземельных 

элементов. При легировании алюминия скандием имеют место характерные черты, 

свойственные легированию переходными металлами: малый температурный интервал 

кристаллизации твердых растворов (5°С); относительно низкая растворимость в алюминии; 

переменная растворимость с понижением температуры. 

Обладая всеми положительными качествами переходных металлов, используемых при 

легировании сплавов алюминия [2, 3], скандий имеет существенные преимущества в связи с 

уникальными свойствами интерметаллида Al3Sc. В работе [4] методом электронной 

микроскопии изучена морфология вторичных выделений Al3Sc в сплаве Al – 0,5 % Sc после 

старения при 300°С.  

Кристаллическая решетка интерметаллида Al3Sc изоморфна решетке алюминия при 

незначительном (на 1,4 %) превышении параметра решетки. Поэтому первичные кристаллы 

интерметаллида Al3Sc обладают сильнейшим модифицирующим действием при 

кристаллизации легированных скандием алюминиевых сплавов и вызывают измельчение 

зеренной структуры отливок. Вторичные частицы Al3Sc, выпадающие из пересыщенного 

твердого раствора при термической обработке, долго сохраняют когерентную связь с 

матрицей и способствуют упрочнению. Выделение вторичных частиц Al3Sc обуславливает 

наибольшее удельное упрочнение алюминиевой матрицы по сравнению с другими 

элементами периодической системы. Прирост предела текучести алюминия на 1 ат.% Sc 

составляет 1000 МПа, что существенно превышает влияние других элементов. Наличие 

дисперсных когерентно связанных с матрицей частиц Al3Sc закрепляет дислокационные 

субграницы и способствует формированию в деформированных сплавах мелкой ячеистой 

дислокационной структуры, обладающей высокой термической стабильностью. Эти свойства 

Al3Sc открывают возможности для улучшения комплекса свойств сплавов методами 

термической обработки путем закалочного и деформационного старения. Дополнительное 

улучшение свойств сплавов получают при легировании их скандием в сочетании с другими 

переходными металлами (Mn, Ti) [3, с. 92]. 
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Атомы скандия в твердом растворе алюминия имеют максимальную энергию связи с 

вакансией (табл.1). Это может обеспечить дополнительное упрочнение при легировании 

алюминия скандием, однако этот вопрос изучен в настоящее время недостаточно. 

Таблица 1 

Энергия связи между вакансией и растворимыми атомами различных элементов в 

твердом растворе алюминия [6] 

Элемент Sc Mg Si Cu Zn 

U,эв 0,35 0,29 0,26 0,20 0,18 

Таким образом, положительное влияние скандия на свойства сплавов носит 

комплексный характер. Так, добавки скандия не только повышают предел текучести и 

предел прочности, но и улучшают обрабатываемость сплава и его технологическую 

пластичность (табл.2), позволяют уменьшить размер зерен в литом состоянии и сварном шве, 

резко повышают температуру рекристаллизации в связи с закреплением субграниц 

дисперсными частицами второй фазы (табл.3). Добавки скандия существенно повышают 

свариваемость и коррозионную стойкость алюминиевых сплавов [4, с. 49]. Повышение 

свариваемости обусловлено уменьшением размера зерна в сварном шве и уменьшением зоны 

термического влияния в связи с повышенной температурой рекристаллизации. В результате 

снижается склонность к образованию горячих трещин при сварке; механические свойства 

сварного соединения при комнатной температуре возрастают [8, с. 241]. 

Таблица 2 

Влияние скандия на выход годного листа при деформации  

алюминиевых сплавов 

Марка 

сплава 

Система легирования Выход годного, % 

0%Sc 0,2%Sc 0,5%Sc 

2195 

7075 

2618 

2024 

2219 

Al-4,1Cu-1,05Li-0,4Mg-0,14Zr 

Al-5,6Zn-2,5Mg-1,6Cu-0,23Cr 

Al-2,3Cu-1,5Mg-1,1Fe-1,1Ni-0,15Si 

Al-4,3Cu-1,5Mg-0,6Mn 

Al-6,3Cu-0,3Mn 

50 

20 

50 

15 

18 

75 

30 

75 

50 

40 

90 

100 

95 

100 

100 

Свариваемый сплав 2219 системы Al-Cu-Mn технологичен, работает в условиях 

криогенных температур, коррозионностоек, не склонен к охрупчиванию вплоть до - 253°С 

(табл.4). Удовлетворительно сваривается всеми видами сварки. Известно, что при 

легировании алюминия для создания высокопрочных сплавов используются различные 

элементы. 

Таблица 3 

Температура начала рекристаллизации Тр алюминиевых сплавов 

Состав сплава, % масс. Тр, ° С  

Al 

Al-0,26Sc 

Al - 0,2Sc- 0,18Zr 

Al -7Zn-2Mg-0,14Zr-0,2Sc 

Al- 6Mg-0,14Zr-0,2Sc 

Al-6,3Cu-0,3Mn 

100-200 

540 

610 

Не рекристаллизуется до температуры плавления 

Не рекристаллизуется до температуры плавления 

Не рекристаллизуется до температуры плавления 
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Таблица 4 

Механические свойства деформируемых алюминиевых сплавов 

Марка сплава tисп., ° С σв, МПа σсв, МПа Коэффициент прочности 

сварного соединения σв
св

/σв 

2219 -70 

-196 

-253 

430-450 

500-530 

600-630 

287-305 

330-358 

400-410 

+074 

-1,96 

Д20 -70 

-196 

420 

520 

- 

- 

- 

- 

Д21 -70 

-196 

440 

540 

- 

- 

- 

- 

Различают следующие группы легирующих элементов: 

1. Элементы, повышающие или существенно не снижающие температуру солидуса Тs 

алюминия и не образующие со скандием интерметаллидов в твердом растворе алюминия – 

Ti, Zr, Hf, V, Nb, Mn, Cr, Mo, т.е. в основном переходные металлы. 

2. Элементы, снижающие Тs, но имеющие высокую растворимость в алюминии при 

температуре старения – Zn, Mg, Li. 

3. Элементы, снижающие Тs и имеющие низкую растворимость при температуре 

старения по скандию – Cu и Si. 

4. Элементы, образующие прочные соединения со скандием и не участвующие в 

упрочнении, – Fe, Co, Ni, а также Cu и Si при высоких концентрациях. 

5. Элементы, частично замещающие скандий в Al3Sc и снижающие расход Sc при 

сохранении упрочняющего эффекта (Zr, Y, РЗМ). 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА МАЛОЛІТРАЖНИХ 

БЕНЗИНОВИХ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ В УКРАЇНІ 

 

У статті розглядається еволюція виробництва малолітражних бензинових двигунів 

внутрішнього згоряння в Україні. Подано орієнтовну періодизацію цього процесу. 

Ключові слова: автомобіль особливо малого класу, виробництво, двигун, конвеєр, 

ливарний цех, повітряне охолодження, силовий агрегат, система розподіленого впорскування 

палива. 

 

The article deals with the evolution of production of small-displacement gasoline combustion 

engines in Ukraine. The approximate periodization of this process is given. 

Key words : The car is especially small class, production, engine, conveyor, foundry workshop, 

air cooled, power unit, distributed fuel injection system. 

 

Висвітлення розвитку вітчизняного машинобудівного комплексу є актуальним сьогодні. 

Значна кількість публікацій присвячена досягненням українських двигунобудівників. Так, 

особливості розвитку аеродвигунобудування та виробництва ракетних двигунів набули 

висвітлення у дослідженнях В. Бадрак, А. Т. Колодезного, Є. Ю. Лютцова та ін. [2, 7]. 

Необхідно зазначити, що сьогодні, у період військової агресії, питання популяризації 

обороноздатності набувають особливого значення на інформаційному фронті. Тому 

досягнення Харківського конструкторського бюро з двигунобудування у розробці потужних 

і надійних дизелів для танків та іншої бронетехніки знаходимо у С. А. Альохіна, 

А. В. Грицюка, І. А. Краюшкіна, Є. М. Овчарова, М. К. Рязанова [1, 4, 16]. Натомість 

питанню еволюції виробництва малолітражних бензинових двигунів внутрішнього згоряння 

в Україні не приділено належної уваги.  

У пропонованій статті ми поставили за мету розкрити 

деякі аспекти становлення та розвитку виробництва 

малолітражних бензинових двигунів внутрішнього 

згоряння в Україні, здійснити спробу періодизації цього 

феномену. 

Компактність автономної енергетичної установки, 

значна маневреність, порівняно висока швидкість 

переміщень, відносна простота керування сприяли 

зростанню чисельності малолітражних легкових 

автомобілів у світі. Розширення 

парку легковиків стало можливим завдяки двигунам 

внутрішнього згоряння. Отже, варто розглянути еволюцію 

виробництва бензинових двигунів для легкових автівок в 

Україні [14]. 

У 1908 році підприємець Заферман заснував ливарне 

виробництво та машинобудівний завод у Мелітополі з 

виробництва нафтових двигунів.   

Після націоналізації підприємства в 1925 році на його базі 

організовано колективне господарство ‒ артіль «Перемога», 

що спеціалізувалось на виготовленні двигунів для сільського 
Рис. 2. Нафтовий двигун 

Рис. 1. Завод Зафермана 
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господарства та рибальства. У 1936 році господарство перепрофілювали в двигунобудівний 

завод по виготовленню швидкохідних дизелів для рибальських човнів. Після війни завод 

перейшов на виробництво виключно продукції цивільного призначення [ 3 ]. 

У 1958 році на підприємстві розпочалась підготовка до виробництва малолітражних 

бензинових двигунів – енергетичних установок для легкових автомобілів особливо малого 

класу. Тоді ж завод отримав нову назву "Мелітопольский Моторный завод" (МеМЗ) [11]. 

Перша силова установка з повітряним охолодженням МеМЗ-965 потужністю 23 кінські сили 

(к.с.) вийшла з конвеєра в 1960 році (рис. 3) [15]. За її основу було взято двигун німецької 

фірми "BMW", розроблений на початку 50-х років ХХ ст.  

 
Рис. 3. МеМЗ-965 

Шляхом модернізації агрегата в 1963 році створено двигун МеМЗ-966 потужністю 27 к.с. 

для легкового автомобіля "Запорожець". У 1964 році за межами міста будуються нові 

ливарні цехи для стального та кольорового лиття. 1965 рік запам’ятався двигунобудівникам 

Мелітополя власною конструкторською розробкою двигуна МеМЗ-968 потужністю 40 к.с. 

1966 року розпочато створення на базі двигуна МеМЗ-968 моделі МеМЗ-969В для першого в 

Україні легкого повнопривідного позашляховика Луаз-969М «Волинь» (військового 

призначення) (рис.4) [6]. Тривалий час було таємницею, що двигун розроблявся для легкої 

десантної амфібії. Тому, агрегат дістав низку оригінальних технічних рішень актуальних для 

армії (розташований високо трамблер, легкі блоки циліндрів тощо). Суттєвими недоліками 

двигуна були: високий рівень шуму, перегрівання за тривалої роботи влітку. Перші цивільні 

зразки «сільського джипа» - ЛуАЗ-969В були виключно передньопривідними. ЛуАЗ-969В 

став першим серійним автомобілем з приводом на передню вісь (рис.5) [10]. На початку 

1970-х цивільний ЛуАЗ набув повного приводу. Компактне розміщення невибагливого 

двигуна з коробкою передач, лонжеронна рама, незалежна торсіонна підвіска, 13-дюймові 

шини з дуже потужними грунтозацепами зробили його неперевершеним на бездоріжжі. 

.   

Рис. 4. ЛуАЗ-969М                          Рис.5. ЛуАЗ-969В 
З метою збільшення масового виробництва двигунів МеМЗ-968 на підприємстві зведено 

новий корпус. У вересні 1974 року двигунобудівники склали мільйонний силовий агрегат 

МеМЗ-968 (рис.6). 

 1975 року «Моторний завод» увійшов до складу автомобільного виробничого 

об’єднання «АвтоЗАЗ». Цього ж року конструкторсько- экспериментальний підрозділ 

підприємства розпочав роботу з проектування двигуна з рідинним охолодженням для 

передньопривідного автомобіля особливо малого класу [13]. Залікові випробування нового 
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силового агрегату моделі МеМЗ-245 успішно пройшли у 1982 році в складі автомобіля ЗАЗ-

1102. Державна комісія прийняла рішення, щодо подальшого серійного виробництва 

автомобіля ЗАЗ-1102 з двигуном МеМЗ-245. Згодом силовий агрегат МеМЗ-245 був 

нагороджений Дипломами Виставки Досягнень Народного Господарства. Серійний випуск 

двигунів МеМЗ-245 потужністю 50 к. с. розпочався 1988 року для передньопривідного 

автомобіля «Таврія» (ЗАЗ-1102).  

Двигунобудівники Мелітополя продовжували плідну співпрацю з Луцьким 

автомобілебудівним заводом (ЛуАЗ). Завдяки якій у 1991 році вантажопасажирський 

автомобіль «Волинь» отримав модернізовану конструкцію силового агрегату МеМЗ-2452 та 

коробки передач МеМЗ-969А. 

15 березня 1998 року укладено Установчу угоду про створення спільного українсько-

корейського підприємства «АвтоЗАЗ-ДЕУ» [12]. До складу цього об’єднання моторний завод 

увійшов як підрозділ під назвою «АвтоЗАЗ-Мотор». В 1999 році завод освоїв виробництво 

силових агрегатів до автомобіля «Славута». У 2001 році розроблено конструкцію та 

розпочато виготовлення двигунів МеМЗ-301, об’ємом 1,3 л, потужністю 63 к.с. для 

автомобілів «Сенс» та «Славута». 

 В 2002 році, вперше в Україні, розроблено конструкцію двигуна МеМЗ-307 потужністю 

70 к.с. з системою розподіленого впорскування палива та електронною системою керування 

двигуном. Далі здійснювалось серійне виробництво двигунів МеМЗ-307 для легковиків 

«Сенс» (рис.7). 

 
           Рис.6. МеМЗ-968             Рис.7. МеМЗ-307                        Рис. 8.А-13 

 

У 2003 році корпорація «УкрАвто» викупила контрольний пакет акцій «АвтоЗАЗ». 

«АвтоЗАЗ-Деу» претворено в «Запоріжський автомобілебудівний завод» разом з «АвтоЗАЗ-

Мотор». Цього ж року розпочато виробництво силових агрегатів МеМЗ-3071 для автомобіля 

«Славута» з нормами токсичності «Євро-2». В 2004 році система менеджменту якості 

"АвтоЗАЗ-Мотор" пройшла сертифікацію Київским відділенням Міжнародної компанії 

"Бюро Верітас-Украина" на відповідність Міжнародному стандарту ISO 9001:2000. З метою 

підготовки в Україні законів щодо відповідності норм токсичності відпрацьованих газів під 

стандарт Євро-2, Євро-3 проведено роботи з доведення і сертифікації двигунів 1,1 л., 1,2 л., 

1,3 л. оснащених системою роздільного впорскування палива. Для оснащення автомобіля 

"Ланос Т-150" в 2005 році конструкторами модернізовано двигун МеМЗ-307, збільшено його 

потужність та покращено питомі показники [9]. Перший десяток таких двигунів, об’ємом 1,4 

л., машинобудівники склали в 2006 році. 

У 2011 «АвтоЗАЗ-Мотор» перейменовано в виробничий підрозділ - «Мелітопольський 

моторний завод» (ПП «МеМЗ») ПАО «Запоріжський автомобілебудувальний завод». У 

подальшому, за сприяння австрійської компанії ALV, завод освоїв виробництво 16-

клапанних двигунів Chery для ZAZ Forza (локалізованої версії китайської автівки Chery A-

13). З травня 2011 року цими двигунами оснащувались також ЗАЗ Lanos (рис.8) [5, 8]. 

Аналіз публікацій по темі дослідження показав, що еволюція виробництва 

малолітражних бензинових двигунів для легкових автівок на території України відбувалась 

поетапно. Кожен з етапів мав свої характерні риси (рівень технологічного обладнання, 

параметри готової продукції та об’єми її виробництва). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ZAZ_Forza
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Умовно можна виділити три етапи (періоди):  

– дорадянський період та перша половина ХХ ст. (1908–1957 рр.) – зародження галузі 

характерне заснуванням в Мелітополі заводу з виробництва двигунів, поступовим 

вдосконаленням технологічних процесів та переходом на випуск двигунів для сільського 

господарства, рибальства, тощо; 

– друга половина ХХ ст. (1958-1990рр.) – становлення та розвиток автомобільного 

двигунобудування, що підтверджується запуском нових ливарних цехів, збільшенням 

виробничих площ, розробкою конструкторської документації та серійним виробництвом 

бензинових двигунів МЕМЗ-965, МЕМЗ-966, МЕМЗ-968, МЕМЗ-969В, МЕМЗ-245, МЕМЗ-

2452; 

– кінець ХХ – початок ХХІ ст. (1991-2017 рр.) – інноваційний шлях розвитку 

двигунобудування в Україні, що забезпечується співпрацею вітчизняних машинобудівників з 

корейськими, китайськими та європейськими автобудівними компаніями, використанням 

прогресивних технічних закордонних розробок та сучасних технологій виробництва 

двигунів. Характерним для цього періоду є випуск продукції нового покоління, що має кращі 

динамічні, економічні, екологічні показники (МеМЗ-307, 16-клапанний двигун для Chery 

ZAZ Forza, тощо). 
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УЛЬТРАВИСОКОМІЦНІ БЕТОННІ КОМПОЗИТИ 

 

У статті представлено літературний огляд джерел та проведено аналіз результатів 

досліджень ультрависокоміцного бетону. Наведено характеристики компонентів 

бетонного композиту та їх вплив на щільність упаковки зерен та мікроструктуру. Описано 

вплив фібри на технологічні властивості бетону. 

Ключові слова: ультрависокоміцний бетон, суперпластифікатор, наномодифікатори, 

мікрокремнезем, кварцова пудра. 

 

The article presented literature review sources and analysis of research results ultra high-

strength concrete. The characteristics of components of concrete composite and their influence on 

density of packing of grains and microstructure are presented. The influence of fiber on the 

technological properties of concrete is described. 

Key words: ultra hight performance concrete, superplasticizer, nano modifiers, microsilica, 

quartz powder. 

 

Вступ 

Протягом останнього десятиріччя в світі спостерігається тенденція до зростання випуску 

та застосування бетону з підвищеними показниками міцності. В умовах виготовлення 

технологічно складних конструкцій зі стійкістю до агресивних середовищ, застосування 

литих сумішей з міцністю, яка перевищує міцність звичайного бетону до 10 разів – є 

доцільним в сучасній будівельній промисловості. Отримання литих бетонних сумішей 

високої однорідності, життєздатності та високоміцних бетонів на їхній основі неможливе без 

використання поліфункціональних модифікаторів, найефективнішими з яких є комплекси на 

основі суперпластифікаторів та високодисперсних добавок типу мікрокремнезему. Однак 

завадою широкому використанню таких комплексів в об’ємному будівництві є висока 

вартість та стабільність хімічного складу наповнювачів українського виробництва в бетонній 

суміші. В той же час використання таких сумішей в конструкційних елементах спеціального 

будівництва, підсиленні існуючих бетонних конструкцій, які працюють в умовах 

екстремального стиску та агресивного середовища мають широкі перспективи розвитку в 

Україні. 

Новим конкурентоздатним наноматеріалом для створення високоефективних 

конструкцій може бути ультрависокоміцний бетон (УВМБ) у вигляді спеціально 

приготовленого дисперсного продукту. Перша робота над розробкою ультрависокоміцного 

бетону почалася в сімдесятих роках в Сполучених Штатах Америки [1]. Високоміцний бетон 

вперше був використаний в 1997 році в розширенні атомної електростанції Cattenom у 

Франції. [2]. 

Характеристика ультрависокоміцного бетону 

УВМБ – це композит надвисокої структурної міцності та щільності, виготовлений у 

вигляді спеціального дисперсного продукту з межею міцності при стисненні від 150 Н/мм
2
. 

Межа міцності при розтягу УВМБ зі сталевими волокнами може становити до 15 Н/мм
2
, 

межа міцності на згин до 50 Н/мм
2
. УВМБ є високотехнологічний матеріал, який дозволяє 

створювати досить життєздатні, особливо легкі, точні і дуже стійкі до корозії конструкції з 

бетону. 

Характеристика основних компонентів УВМБ наведена в табл. 1. 
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Табл.1. 

Характеристика зразків УВМБ  

Складники в кг/м
3
 в/ц 0,24 в/ц 0,40 

CEMI 42,5R 733 664 

Пісок 0,125/0,5мм 1008 913 

Мікро кремнезем 230 208 

Борошно кварцу 183 165,8 

Суперпластифікатор FM 1 29,4 7,3 

Вода 161 262 

Щільність бетону 28д 2,14 2,28 10
-3

 

 

Іншою властивістю УВМБ є його низьке співвідношення води з в’яжучою речовиною, 

приблизно від 0,20 до 0,25. Для міцності ультрависокоміцних бетонів важливе значення має 

щільність упаковки зерен наповнювачів, зокрема це відноситься до часток діапазоном менше 

0,5 мм. Зв’язок між в’яжучими, агрегатами і наповнювачами має важливе значення для 

щільності упакування всіх складників. 

В дослідженнях [3] було встановлено оптимальний ефект, який досягається, 

відношенням меж менших до більших частинок Xmax / Xmin, яке повинно бути приблизно 

0,315. Якщо це відношення менше, ефект наповнення також виконується, але подальші 

дрібні частинки повинні дозаповнити пустоти. 

Оптимізація упакування частинок може бути отримана шляхом додавання 

наноматеріалів, які заповнюють пустоти між цементом і мікрокремнеземом, що призводить 

до більш високого рівня щільності упакування, а також генерування щільності прив'язки 

матриці, з великою кількістю силікату кальцію-гідрату (C-S-H). Таким чином, це призводить 

до значного поліпшення стійкості і механічних властивостей бетону. Проведене дослідження 

[4] підтвердило, що пуцоланова активність нанокремнезема значно вище, ніж у 

мікрокремнезема. 

 
Рис. 1. Мікрофотографії УВМБ [5] 

Експериментальні результати вказують на те, що включення мікрокремнезему 

призводить до більш щільної мікроструктури, яке впливає на підвищення механічних 

властивостей. Дослідження структури цементного каменю показали, що пориста структура 

УВМБ може бути ефективно модифікована за допомогою мікрокремнезему. Скануюча 
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електронна мікроскопія підтвердила, що мікрокремнезем може також ефективно покращити 

мікроструктуру міжфразної перехідної зони (між агрегатами і в’яжучим) [5]. 

Висока міцність УВМБ досягається наступними процесами: 

• зменшенням пористості затверділого цементного каменю пропорційно збільшенню 

щільності упаковки зерен [6]. Це досягається зменшенням відношення води до в’яжучої 

речовини нижче теоретично необхідного від 0,2 до 0,3. Таким чином гідрати заповнюють 

структуру пор, вміст яких значно знижується в мікроструктурі затверділого цементного 

каменю; 

• додаванням 30% від маси цементу мікрокремнезему є наслідком того, що 

зменшується кількість порожнин в перехідній зоні між матрицею цементу і великих 

агрегатних частинок (між фазної зони). Саме там Са(ОН)2 вступає в реакцію з діоксидом 

кремнію і утворює додаткові CSH-фази; 

• прискоренням гідратації цементного і бетонного розчину тепловою обробкою в 

інтервалі температур 65 і 450°С [7], в наслідок чого, реакція мікрокремнезему з гідрооксидом 

кальцію під впливом випаровування води порушується. Таким чином опір бетону на стиск 

приблизно через два дні досягається на рівні 250 Н/мм
2
 [7]. Міцність на стиск термічно 

оброблених зразків значно вища за міцність ідентичних бетонних зразків, які зберігалися у 

воді; 

• додання від 2% до 4% сталевих волокон забезпечує достатню пластичність бетону [8]. 

Значний вплив має розмір волокон і їх геометрія.  

Висновки 

Аналіз матеріалів міжнародних симпозіумів розкриває широкі можливості реалізації 

УВМБ в конструкційних елементах будівель і споруд [9], але недостатнє практичне 

застосування є стимулом проведення подальших наукових досліджень. Незважаючи на 

наявність за кордоном широких експериментів фізико-механічних характеристик 

ультрависокоміцного бетону, актуальною є проблема натурної апробації та дослідження 

застосування наноматеріалу в будівельній промисловості. Особливо важливим при 

реконструкції та підсиленні конструкцій є надання будівельним поверхням спеціальних 

властивостей (водо-, кислото-, радіаційної непроникності та вогнестійкості) при цьому вони 

повинні мати достатні міцнісні характеристики, саме ці властивості можуть забезпечити 

композити ультрависокої міцності. Ці задачі потребують детального вивчення та фізико-

хімічного обґрунтування процесів утворення та взаємодії ультрависокоміцних композитів з 

існуючими конструкціями. 

Вже реалізовані пілотні проекти використання УВМБ в конструкціях [9], які показують 

перспективність застосування надвисоких композитів в спеціальному будівництві. 
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