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Шановні  науковці, друзі та колеги! 

досягненні власних висот творчої самореалізації. 
Принагідно, хотілося б подякувати організаційному комітету, 

співзасновникам щомісячних міжнародних наукових заходів за 
можливість об’єднання представників багатьох галузей наук, із різних 
країн, які, з авторських позицій, розглядають актуальні питання теорії та 
історії державного управління, права, е кономіки, педагогіки, історії та ін. 
Це сприяє змістовному обміну науково-практичним досвідом, збагаченню 
фахових дискусій, а, також, визнанню української науки та освіти у 
Європі та усьому світі. 

Бажаю миру, щастя, нових творчих здобутків, реалізації цікавих 
проєктів, міцного здоров'я, благополуччя та процвітання! 

З повагою, 

директор Видавничої групи 
«Наукові перспективи»         Ірина Жукова 

     Дозвольте від імені Видавничої групи 
«Наукові перспективи» привітати Вас із 
виходом матеріалів XХIІ-ої Міжнародної 
науково-практичної конференції «Сучасні 
аспекти модернізації науки: стан, 
проблеми, тенденції розвитку», яка 
відбудеться дистанційно 07 липня 2022 р., 
у м. Любляна (Словенія)! 

 Матеріали, що розміщені на сторінках 
видання  є  актуальними  для  науково-

дослідницької проблематики різних галузей науки, а їх     автори - взірець 
самовідданості,  натхнення  і  працелюбності сучасного дослідника у 
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СЕКЦІЯ 1. 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, 
САМОВРЯДУВАННЯ І ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

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

 Заслужений юрист України, 
проректор з наукової роботи, 

 Національний авіаційний університет, 
м. Київ, Україна 

НОВА ЕКСПОРТНА ЛОГІСТИКА ЗЕРНА 
ДЛЯ УКРАЇНИ 

24 лютого 2022 року Росія напала на Україну, 
завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, 
зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває 
вже більше 90 днів (війна 8 років). Окупанти продовжують 
руйнувати українські села, селища і міста крилатими 
ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та 
завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.[1]  

Зараз держава розв'язує проблеми логістики 
експорту аграрної продукції. В останні місяці 2021-го і на 
початку 2022 р. вантажоперевезення на «Укрзалізниці» зросли 
до 26-28 млн. т за місяць, із яких перевозилось 4 млн. т зернових 
вантажів. З цього обсягу 90% зернових були направлені на 
морські порти. Загалом уся аграрна логістика була налаштована 
на перевезення до портів. Зернова логістика виглядала так: 
40 млн. т вивозилося в порти залізницею, близько 25 млн. т — 

https://thepage.ua/ua/economy/vesnyana-posivna-kampaniya-rozpochalasya-u-11-oblastyah-ukrayini
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автотранспортом і 5-6 млн. т — річковим транспортом. Україна 
щомісяця експортувала до 5 млн. тонн сільгоспсировини 
через порти Одеси та Миколаєва. Сьогодні всі морські порти 
заблоковані, в робочому стані лишилися 4 порти в усті Дунаю: 
Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайський, Кілія. Ці порти зможуть 
забезпечити лише 10-ту частину перевалочної потужності 
України. Це дуже мало. Тому головне навантаження експорту 
аграрної продукції зараз лежить на сухопутних шляхах. 

В березні «Укрзалізницею» було перевезено 982 тис. т, у 
квітні — 1,264 млн т. При цьому експортовано в березні 416 тис. 
т, у квітні — 638 тис. т. За 24 дні травня вже перевезено 999 тис. 
т зернових і експортовано 625 тис. т. «Укрзалізниця» має 
13 прикордонних переходів з іншими країнами, теоретично 
через які за добу можна передавати 3422 вагони, це приблизно 
220 тис. т. По факту зараз передається 120 тис. т на добу, це 
близько 2 тис. вагонів, із яких зерновими вантажами проходить 
усього 357 вагонів.  В кінці травня  на прикордонних переходах 
у черзі стоїть 35 тис. вагонів, з яких 8356 — із зерновими. 
Найскладніша ситуація по Румунському та Польському 
напрямках, де черга вже вишикувалася на 24-25 діб. Мета 
«Укрзалізниці» — вийти на здачу щодоби 500-700 вагонів і за 
4-5 місяців вийти на експорт в 1,5 млн т на місяць. [2] 

 Низка країн ЄС відгукнулися на потреби України: 
Польща пришвидшує проходження процедур на кордоні та 
транспортування української продукції, країни G7 цілком 
підтримують створення Україною нових ланцюжків збуту, а 
Австрія нещодавно зняла обмеження для наших перевізників 
– тепер вантажні перевезення територією Австрії можливі без
будь-яких дозволів, що разом з обмеженнями, знятими
Словаччиною та Італією, дає змогу безперешкодно постачати
нашу агропродукцію до Італії та її морських портів.

Завдання відновлення зернового експорту з України 
змушує розглядати різні варіанти, починаючи від військово-
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морського супроводу до переміщення зерна сушею до 
Балтійського моря. Фахівці шукають рішень, як-от зміна 
напрямку потоків автомобільного транспорту та відновлення 
залізничного сполучення з румунським портом Галац на 
Дунаї, йдеться в статті, опублікованій Bloomberg.[3]  

Масштаб проблеми величезний. В останнє десятиліття 
Україна стабільно входить до топ-5 експортерів світу. За 
підсумками 2019 — 2020 маркетингового року сукупно за 
обсягом експорту всіх зернових культур держава стала 
другим експортером у світі після США. [4]  

За останні 15 років була створена така потужну 
інфраструктуру, що її не можна просто замінити на інший 
пункт призначення, на інший порт. Завдання ускладнюється 
браком водіїв фур і різною шириною залізничної колії в 
Україні та країнах ЄС. Через останній чинник і 
перевантаженість митної інфраструктури вагони можуть 
простоювати на кордоні до декілька тижнів, чекаючи на свою 
чергу задля перевантаження зерна. Порти в Румунії та 
Польщі також перевантажені, їм бракує кваліфікованого 
персоналу, щоб упоратися зі сплеском попиту. Чиновники 
попереджають, що вузьких місць дедалі більшатиме, оскільки 
в червні Європа почне збирати врожай пшениці. 

Україна розширює експортні можливості на своєму 
західному кордоні та спрощує торговельні відносини з ЄС. 
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 
заявила 24 травня, що ЄС працює над тим, щоб вивезти те, 
що застрягло в Україні, на світові ринки, відкриваючи 
«дороги солідарності» до європейських портів, а також 
фінансуючи різні види транспорту. ЄС звільнив імпорт 
українського зерна від вимог ветеринарних чи фітосанітарних 
сертифікатів, аби полегшити транзит. [5] 

У Словаччині основний транспортний оператор перевіз 
в квітні місяця 18 тис. тонн кукурудзи з України 

https://thepage.ua/ua/economy/ukrayina-pochala-eksport-zernovih-do-yevropi-zalizniceyu
https://www.bloomberg.com/news/features/2022-05-29/food-inflation-news-danube-river-could-play-large-part-to-secure-vital-shipment?srnd=premium-europe
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12 залізничними вантажними потягами, також було залучено 
приватні вантажні компанії, які перезавантажували вагони. 

У Польщі є 400-кілометрова залізниця широкої колії, 
що сполучає Україну із Сілезією. Раніше вона 
використовувалася переважно для доставляння сталевих 
виробів, а останніми тижнями – для перевезення біженців. 
Державний оператор мережі залізниць PLK SA почав 
інвестувати в збільшення пропускної спроможності цієї 
дороги, відмовившись від попередньої уваги до розвитку 
маршруту до Китаю через Білорусь. 

У квітні Польща та Україна домовилися про створення 
спільної вантажної компанії та спрощення прикордонних 
правил. Але через те що маршрути до балтійських портів 
Польщі вже завантажені, а вагонів бракує, є сумніви, чи 
зможе Польща найближчим часом збільшити обсяги 
українського зерна набагато вище за 2 млн. тонн на місяць. 

Залізнична лінія з українського Рені до румунського 
Галаца через Молдову є порівняно невеликою частиною 
головоломки, але вона ілюструє всю масштабність проблеми, 
пише Bloomberg.[3] TTS, румунська компанія, що працює на 
Дунаї та в порту Констанца, готова працювати над тим, щоб 
відкрити цей маршрут.  

Найбільш реальним рішенням є Румунія, Констанца та 
Сулінський канал, що сполучає Чорне море з Дунаєм, пише 
Bloomberg. Митне агентство дунайського порту збільшило 
штат, щоб допомогти впоратися зі збільшенням відвантажень, 
оскільки судна вишиковуються у величезну чергу, щоб увійти в 
канал. За словами управителя портом Флоріна Гойдеа, румунська 
залізнична компанія навела лад у своїх портових сполученнях і 
розпочала роботи з поліпшення інфраструктури, що може 
призвести до збільшення пропускної спроможності на 30 — 40%, 
але лише наступного року.  
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Румунія прагне модернізувати Галац, щоб зменшити 
затори в порту Констанца на Чорному морі. Галац раніше був 
пов'язаний ширококолійною залізницею з Україною. Уряд 
хоче прискорити відновлення ділянки, якої бракує, 
протяжністю 4,6 км. Робота займе три місяці, заявив у квітні 
прем'єр-міністр Ніколає Чука. 

Утім, і досі незрозуміло, хто це зробить, говорять у TTS. 
Зараз у доправлення українського зерна в Галац беруть участь 
три країни та три залізничні оператори. Міністр транспорту 
Румунії сказав, що сподівається знайти компанію для 
будівництва ділянки, якої бракує, найближчими днями.     

«Україна експортувала 20 млн тонн металів на рік і ще 
більше зерна лише по воді, тому думати, що можна буде 
повністю замінити ці потужності, це мрія, – вважає Петру 
Стефанут, генеральний директор TTS. – Ми всі намагаємося 
допомогти їм, чим можемо. Але ми не можемо дати те, що 
вони мали, і те, що вони втратили».[3] 

За останні два місяці TTS вдалося перевезти приблизно 
200 тис. тонн зерна та металів з України. Стефанут 
упевнений, що в міру того, як маршрутизація через Дунай 
стане ефективнішою, вантажів побільшає. 

24 травня у Литву прибув перший тестовий поїзд 
з українським зерном, який слідував в обхід Білорусі через 
Польщу. Про це повідомила литовська компанії LTG Cargo. 
Також участь у цьому процесі брала польська компанія Lotos 
Kolej. Поїзд з зерном прибув до міста Шештокус і звідти 
вирушить у порт Клайпеда. За словами LTG Cargo, цього 
тижня до Литви з України мають приїхати ще два поїзди з 
зерном та іншою продукцією. Литва може перевалювати 
приблизно 8 млн. тонн на рік через Клайпедський порт на 
Балтійському морі, хоча польськими залізницями країна може 
отримати лише 1 млн. тонн. Пробне залізничне 
відвантаження сільгосппродукції з України зайняло три 
тижні.[6]   

https://economics.segodnya.ua/ua/economics/enews/voyna-za-resursy-pochemu-rossiya-blokiruet-zernovoy-eksport-ukrainy-1618928.html
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6 червня Президент України Володимир Зеленський 
заявив, що Україна не готова розглядати питання щодо 
експортування власного зерна через Білорусь. "Щодо 
Білорусі: ця інформація відкрита. Нам пропонували їхати 
через Білорусь залізницею (експортувати зерно ). Ми навіть 
розуміємо, який обсяг. Але ми розуміємо, для чого нам це 
пропонували. Ми поки що не готові йти за цим форматом і 
допомагати нашим "дружнім" сусідам". [7]  

ЗМІ повідомили, що Туреччина готова виступати 
арбітром в організації експорту зернових із українських 
морпортів, робота яких заблокована, при цьому Україна 
погодилася надати Туреччині 25% знижку на купівлю зерна в 
обмін на посередництво у відновленні морської торгівлі.[8]  

Уряд Туреччини запропонував військову допомогу для 
розмінування вод біля берегів Одеси та супроводу суден із 
зерном. Україна поки що не схвалила цей план через ризик 
російського нападу, перед яким країна залишиться 
беззахисною через зняття оборони берега. Зі свого боку, 
Туреччина сподівається, що схвалення пропозиції ООН 
зможе послабити стурбованість України.[9]  

Росія імітує організацію гуманітарних коридорів для 
виведення цивільних суден з українських портів. У ВМС 
наголошують, що країна-агресор не може бути гарантом 
безпеки, адже з перших днів повномасштабного вторгнення 
РФ обстрілювала іноземні цивільні судна. Російські окупанти 
продовжують блокувати українські порти та мирне 
судноплавство у Чорному морі. Завдання виконують 
приблизно 30 російських кораблів та підводних човнів. Зараз 
у Чорному морі перебувають 12 російських великих 
десантних кораблів. Російські окупанти продовжують 
укріплення своїх вогневих позицій на острові Зміїний. Також 
ворог розгорнув у Криму та на окупованій частині 
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Херсонської області берегові ракетні комплекси "Бастіон" та 
"Бал". ризик нападу на Україну з території Білорусі досі 
існує.  Російська авіація вже повернулася на білоруські 
аеродроми, а білоруси розгорнули вздовж кордону "Панцирі", 
які прикриває російське ППО. Загроза ракетних обстрілів 
мирних українських міст крилатими ракетами з акваторії 
Чорного моря залишається актуальною.[10]  

Таким чином альтернативи Одесі просто немає, щоб 
відправити ті обсяги зерна, які Україна накопичила та 
накопичить за літо. Світ зіткнеться з браком продовольства, 
ціни зростуть, або потрібно знайти способи, як розблокувати 
Одесу. Міжнародне співтовариство закликає Росію 
розблокувати порти й дозволити експорт українського зерна. 
Зокрема ООН закликала Росію  дозволити  вивезти зерно із 
українських портів. Москва заявляла, що готова наростити 
постачання продовольства, якщо з неї знімуть санкції, 
запроваджені через війну проти України. Враховуючи 
нещодавній ракетний удар РФ по зерновому терміналу в 
Миколаєві, не можемо виключати планів Росії скористатися 
таким коридором для нападу на Одесу та південь України. 
Саме тому необхідними є дієві гарантії безпеки для 
відновлення судноплавства. Такі гарантії мають бути надані 
шляхом постачання Україні відповідної зброї для захисту 
узбережжя від загроз із моря і шляхом залучення військово-
морських сил третіх країн для патрулювання відповідної 
частини акваторії Чорного моря. 
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TRENDS OF MODERNIZATION OF PUBLIC 

ADMINISTRATION MODELS 
 

In today's globalized society, one of the conditions for the 
sustainable development of the world's countries is the use of modern 
models of public management, which requires the need to change 
bureaucratic management mechanisms to socially oriented 
relationships. Representatives of the school of scientific (classical) 
management, namely L. White, F. Taylor, J. Mooney, G. Emerson, 
G. Ford believed that the public management system should be 
oriented towards achieving the set goal with maximum efficiency 
at minimum costs. 

Among the current publications on the development of 
public management models, the work of such domestic scientists 
as O. Amosov, O. Volska, N. Gavkalova, O. Obolenskyi, O. Lazor 
and others deserve attention. 

The study of trends in the modernization of public 
administration requires an analysis of existing trends and a 
retrospective views at the peculiarities of the development of public 
administration models in the world. Considering public management 
as a natural stage of the development of state management, we note its 
need to improve management efficiency by bringing decision-making 
processes closer to the needs of the population. 

O. Volska notes that public administration is a combination 
of state and municipal administration, the purpose of which is to 
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control the activities of state authorities and local self-government 
by citizens through the system of electoral law. The author adds 
that it is a system that consists of the mechanisms of state 
administration: political, legal, organizational, economic, and the 
mechanism of local self-government, which includes: personnel, 
administrative, and organizational components. In addition to 
these mechanisms, public administration is implemented in the 
provision of public services ⦋1⦌. 

O. Obolensky emphasizes that public management is the 
implementation of a set of rational influences on the functioning 
and development of a collective of people based on the 
management program and information about the behavior and 
state of the management object, aimed at the support, 
improvement and development of the management object for 
achieving a predetermined set of goals. The author concludes that 
public administration should be aimed at realizing the values of 
society [2]. 

The dynamic development of the public consciousness of 
the population, actively progressing changes in the economic, 
social and political spheres actualized the need to change the 
paradigm of public administration from the traditional model to a 
more democratic one. The analysis of the state of development of 
the public administration system, which is accompanied by a set 
of negative trends (Fig. 1), gives grounds for concluding that the 
model of public administration needs to be modernized to an 
innovative type that will fully correspond to the adaptation of the 
activities of public authorities to the changing market environment 
of its functioning. 
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Fig. 1 Characterization of trends in the modernization of 

public administration 
 
In order to understand the expediency of the transition to a 

new innovative type of public management model, it is necessary 
to characterize the ontological features of public management 
models (Table 1). 

In European countries, two management concepts claiming 
universality and generality of application were proposed - New 
Public Management and the newer Good Governance, which are 
fundamental for modern administrative reforms. A theoretical 
foundation of the New Public Management model is based on the 
theory of Public Choice and management theory. The theory of 
Public Choice predicts limiting the influence of the bureaucracy 
on politics, and the theory of management, in turn, predicts the 
expansion of freedom of action of the bureaucracy by removing 
restrictions and strengthening economic incentives [3]. 
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The Good Governance model assumes that public 
administration is built on the basis of the separation of powers, the 
implementation of people's power, the election and change of 
senior officials, the accountability of executive power institutions 
to society, and political pluralism. It is about changes in the 
relationship between civil society and authorities. 

 
Table 1 

Models of public administration 
 

Old Public 
Management 

an ideal type of rational form of government 
based on the principle of law-making, 
characterized by a high level of predictability 
for politics as a whole 

New Public 
Management 

a set of administrative and political reform 
strategies, the basis of which is the 
interpretation of administrative activity 
through the prism of the private economy 

New Public 
Service 

democratic theory, which involves 
negotiations and mediation in the interests of 
citizens and public groups, the creation of 
common values 

 
An important place within the considered models is 

occupied by the concepts of "Digital Government", "Network of 
Government", "Open Government Partnership", "Anticrisis Public 
Administration". Under the influence of the application of modern 
information and communication technologies in the practice of 
public management, a conceptual model of Electronic 
Government was formed, the purpose of which is to improve the 
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quality of management based on citizen participation, 
transparency and accountability. Distinctive features of this model 
are the creation of real opportunities for participation in public 
administration at all its management levels by means of discussion 
of problems in various network communities, strengthening the 
influence of certain population groups on administrative and 
political decision-making. 

This will allow a comprehensive approach to the 
development and further implementation of communication 
projects with timely decision-making on targeted changes to 
certain communication systems or their individual elements in 
case of negative changes in project activities, or to preserv of the 
existing state, if will be positive dynamics of communicative 
activity of public administration bodies. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
БЕЗПЕКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДСНС УКРАЇНИ 

Науковці світу постійно ведуть пошуки шляхів 
зменшення негативних викидів та потенційних небезпек, що є 
шкідливими для населення і навколишнього середовища, 
зменшення кількості надзвичайних ситуацій, а також 
мінімізації збитків та постраждалих.  

У той же час сучасна система безпеки в усьому світі та 
Україні, донедавна, почувалася захищеною, так як базувалася 
на принципах міжнародного права.  

З моменту вторгнення російських окупантів на 
територію нашої держави, до техногенних та природних 
небезпек додалася війна, збільшилось навантаження на 
особовий склад структурних підрозділів ДСНС. 
Підтвердженням тому є цифри (станом на 30 травня 2022 року): 
30028 – виїзди на ліквідацію наслідків обстрілів населених 
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пунктів, 1470 – проведено аварійно-відновлювальних робіт, 
1159 – деблоковано з-під завалів, 1374 – врятовано осіб,    
9163 – ліквідовано пожеж, 25727 – обстежено гектар 
території на наявність вибухонебезпечних предметів,      
124338 – знешкоджено вибухонебезпечних предметів,       
1960 – підвезено тон продуктів харчування, 9613 – підвезено 
тон питної та технічної води, 247 – забезпечено 
електроживленням об’єктів соціальної сфери, 130454 – 
надано психологічну допомогу людям, 352000 – надано 
допомогу евакуйованому населенню. 

Слід зазначити, що особовий склад ДСНС у першу 
чергу виконує заходи, які спрямовані, насамперед, на 
запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, а в другу – їх 
ліквідація та рятування постраждалих.  

Цьому передує моніторинг та прогнози щодо 
можливого перебігу подій, які здійснюють для того, щоб не 
допустити переростання надзвичайної події у надзвичайну 
ситуацію або пом’якшити можливі наслідки, мінімізувати 
збитки, негативний вплив та загибель людей.  

Також рятувальники знаходяться у постійній готовності, 
забезпечуючи оперативне реагування на щоденні виклики та 
надзвичайні ситуації як у мирний час, так і в умовах 
сьогоднішнього воєнного стану. 

Тому забезпечення безпеки особового складу ДСНС 
України займає особливе місце в умовах, коли виконувати 
свої обов’язки рятувальникам доводиться у зоні активних 
бойових дій. Слід також зазначити, що обстріли українських 
рятувальників під час виконання ними рятувальних робіт є 
порушенням Женевської конвенції, внаслідок цих злочинів з 
боку російських загарбників рятувальна служба несе 
непоправні втрати, серед особового складу значна кількість 
поранених та загиблих.  

На сьогодні в Україні відсутній алгоритм та порядок 
роботи особового складу підрозділів пожежно-рятувальної 
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служби ДСНС під час ліквідації надзвичайних ситуацій, 
пожеж та наслідків за умови воєнних дій. Також не 
опрацьоване питання щодо захисту особового складу та 
пожежно-рятувальної техніки, що задіюється під час гасіння 
пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у 
воєнний час. 

Нормативні документи регламентують використання 
протипожежної, аварійно-рятувальної, іншої спеціальної 
техніки, обладнання, механізмів, приладів, інструментів і 
звичайно засобів колективного та індивідуального захисту 
рятувальників, які призначені та використовуються під час 
виконання завдань цивільного захисту [1].  

Зокрема на сьогодні Нормами табельної належності 
передбачено застосування техніки, аварійно-рятувального, 
технологічного обладнання, спорядження, індивідуального 
озброєння підрозділами ДСНС у повсякденній діяльності [2]. 

Наразі рятувальники вчяться працювати в умовах війни і 
реагувати на ці виклики та слід зазначити, що завдання, які 
ставляться перед рятувальною службою виконуються на 
високому рівні, при цьому пожежі і надзвичайні ситуації тепер, 
однозначно, важчі, адже постраждалих та загиблих – більше.  

Слід розуміти, що робота рятувальників апріорі завжди 
вимагає уважності та обережності. На початку бойових дій 
люди працювали як за звичайним режимом, у звичайному 
одязі, що використовувався у «мирному» житті під час 
гасіння пожеж, і тільки піротехнічні підрозділи мали у своєму 
спорядженні бронежилети, захисний одяг, спеціальні каски.  

Але небезпечні фактори – раптові вибухи боєприпасів 
внаслідок їх нагрівання, осколки від них, можливі обстріли із 
стрілецької зброї, потрапляння аварійно-рятувальної техніки 
на міни внаслідок мінування територій – вимагають нового 
ставлення до оснащення аварійно-рятувальних підрозділів, 
зокрема і особового складу [3].  
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Орієнтація на вирішення цих актуальних питань 
сприятиме збереженню життя та здоров’я особового складу 
пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС під час виконання 
завдань за призначенням в умовах ведення воєнних дій на 
території країни, а оновлення матеріально-технічної бази 
гарнізонів значно підвищить їх боєздатність та ефективність 
виконуваних аварійно-рятувальних заходів. 

Отже, вищезазначене обумовлює актуальність 
проведення досліджень, направлених на впровадження в 
Україні сучасних засобів захисту особового складу та 
розробки можливих технічних рішень до пожежно-
рятувальної техніки, що використовується під час гасіння 
пожеж в умовах війни. 
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CТАРІННЯ ЛЮДСТВА ЯК СВІТОВА ПРОБЛЕМА 

Продовження життя людини та соціально-економічні 
наслідки цього явища є предметом досліджень соціологів, 
дослідників етики, геронтологів, геріатрів, демографів, 
психологів та економістів, але незначною мірою цікавлять 
юристів-інтернаціоналістів  і «державників». У світовій 
літературі мало хто з авторів, які спеціалізуються на 
міжнародному праві, муніципальному законодавстві, 
обговорюють це питання. Однак у колективних роботах про 
найактуальніші виклики (а також загрози),  з’являється багато 
текстів з цього напрямку, що свідчить про те, що питання, які 
обговорюються в цій роботі, сприймаються як «вхідні» теми. 

Серед багатьох європейських наукових  видань можна 
вказати насамперед дослідження, що є результатом 
напрацювань у галузі соціології, демографії та психології, 
концепції охорони здоров’я, визначення віку виходу на 
пенсію, боротьби з бідністю чи ліквідації дискримінації осіб 
поважного віку у трудових відносинах. 

Є багато причин для збереження статусу qwo і 
неприйняття нових конвенцій. Серед них можна знайти 
аргумент, що вказує на відсутність єдиного визначення віку 
літніх людей або неоднорідність цієї соціальної категорії. Ці 
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неясності навіть ускладнюють визначення того, що таке 
дискримінація та нерівне ставлення до людей поважного віку. 

Серед причин збереження нинішнього правового 
статусу також є аргументи про те, що кожна міжнародна 
угода є політичним компромісом, досягнутим під сильним 
політичним тиском. Цілі таких угод зазвичай амбітні, але їх 
виконання приносить розчарування. Прикладом є Конвенція 
про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, яка, 
проте, не викорінила неповноцінного ставлення до жінок 
через велику кількість складних застережень і величезні 
культурні відмінності. З огляду на небажання змінюватися на 
найнижчому рівні, Конвенція виявилася безглуздою в 
багатьох сферах, наприклад, перед обличчям ритуальних 
образ [1] та безперешкодного доступу до ринку праці. 

Існує лише один крок між дискримінацією, насильством 
та жорстоким поводженням з літніми людьми. 
Універсальність цього явища означає, що форум ВООЗ навіть 
розробив визначення жорстокого поводження та 
експлуатації літніх людей - elder abuse. “Еlder abuse” -  це 
одноразова або повторна дія, або відсутність такої дії 
(бездіяльність, наприклад, нехтування), що відбувається у 
відносинах, де очікуються  довіра та турбота,  а замість цього 
причиняються дії ( або бездіяльність), які можуть привести до 
небезпеки, і навіть втрати  літньої людини [2]. У 
дослідженнях, підготовлених для Європейської комісії, 
розуміння жорстокого поводження з літніми людьми є дуже 
широким і означає не тільки різні види фізичного та 
психічного насильства над літніми людьми, але й інші форми 
насильства, включаючи фінансову сферу [3]. 

Фахівці в галузі геронтології наголошують, що 
насильство над літніми дуже часто є домашнім насильством, 
хоча, звісно, трапляється й у різних типах установ. Люди 
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похилого віку, хронічно хворі, які розраховують на 
інституційну допомогу, частіше стають жертвами фізичного 
та психологічного насильства. Насильство над людьми 
похилого віку характеризується насамперед тим, що воно 
носить навмисний характер. Це цілеспрямована дія з 
контролю та підкорення жертви. Жертва завжди слабша, а 
сильніший зловмисник використовує перевагу влади, 
порушує її гідність і основні права. Насильство щодо літніх 
людей можна звести до тих самих механізмів, що й 
насильство над дітьми, жінками та інвалідами. Однак у 
випадку з людьми похилого віку особливе значення мають 
активні форми насильства [4] . 

Люди похилого віку в сімейному оточенні не менше 
схильні до насильства та жорстокого поводження. 
Демографічні тенденції демонструють збільшення кількості 
людей похилого віку, які потребують тривалого догляду, і 
водночас зменшення кількості дорослих дітей, які могли б 
доглядати за батьками. Впливає на це і  розлучення, неповні 
сім’ї та більша залученість до  ринку праці, які посилюють 
стресовий стан осіб після виснажливої роботи [5].  Було 
помічено, що стимули щодо старших членів родини особливо 
посилюються в країнах, що розвиваються.Перевага цих країн 
в цьому питанні в тому,  що їхні громадяни живуть довше, 
але цей успіх часто асоціюється з новим стилем життя та 
еміграцією молоді, що на практиці послаблює родинні 
зв’язки. Більше того, збільшення тривалості життя ще не 
означає, що люди менше хворіють і потребують меншого 
догляду і уваги.  

Схоже, сьогодні, ні родини, ні місцеві громади, ні 
країни не готові до вищеописаних демографічних змін, 
особливо в ситуації, коли кожне десятиліття буде 
«приносити» старих людей з небувалою швидкістю [6] . 
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Участь держави, публічної, муніципальної політики, у 
свою чергу, має більш різноманітні обличчя. Ставлення до 
людей поважного віку  може ґрунтуватися, з однієї сторони, 
на використанні влади  потурбуватися про літню людину, а з 
іншої сторони – можливість перевищити свої права, а також – 
не виконати свої  обов’язкі. Іншою формою зловживання є 
нехтування, яке завдає шкоди через відсутність уваги до 
цього явища, можа сказати актуальності. Також образливим є 
використовування безпорадності і авторитету літньої людини. 
Наприклад, в дослідженнях, які були проведені в США, 
Канаді та Австралії, можна було простежити, що літні люди 
через свої характерні особливості, зокрема більшу довіру до 
своїх родичів і людей, які представляють державні установи, 
особливо фінансові, а також юристів і лікарів, представників 
сфери ІТ технологій , більш уразливі в спілкуванні з ними, 
ніж молоді люди. Ця ситуація в цих країнах набула таких 
розмірів, що владою були створені спеціальні установи для 
захисту інтересів літніх людей (наприклад, Консультативний 
комітет Нового Південного Уельсу з питань насильства над 
людьми похилого віку) [7].      

Щоб проілюструвати викладене вище питання, варто 
розглянути досить парадоксальну ситуацію, яка мала місце в 
Бельгії. Місцеве відділення ING Bank, щоб захистити людей 
похилого віку від крадіжок чи шахрайства, обмежило ліміти 
зняття готівки в банкоматах особами старше 60 років [8]. 
Виявляється, що  інколи дії щодо захисту певних інтересів 
уразливої групи можуть взагалі порушити  її інтереси. В 
даному випадку вжиті заходи призвели до прямої вікової 
дискримінації, яка полягала в обмеженні права користування. 
Неврахування індивідуальних особливостей клієнтів, 
призвело до порушення  їх прав. Цей досить тривіальний 
приклад наочно ілюструє складність питання захисту прав 
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літніх людей.Таким чином, досвід зарубіжних країн нагально 
демонструє нам, як виважено і обережно повинні працювати 
законотворці у прийнятті будь-яких рішень, які стосуються 
людей похилого віку. 
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НОВА ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯК ФАКТОР 
РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

На сьогоднішній день процес розвитку інформаційного 
суспільства супроводжується проходженням стадій 
удосконалення системної взаємодії між державою та 
громадськістю. Іншими словами, такий процес є своєрідним 
етапом розвитку постіндустріального суспільства, де 
трансформація відносин між державним та приватним 
секторами відіграє важливу роль у побудові складної 
ієрархічної системи взаємовідносин органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, бізнес-структур та 
громадянського суспільства. Все це відбувається під впливом 
інституційних перетворень, в основі яких лежить нова 
парадигма сталого розвитку країни, що супроводжується 
законодавчими, організаційно-управлінськими та економічними 
змінами. Як розглянуто у [1, C. 83], такі зміни на користь 
держави та суспільства не є можливими без якісного 
управління сталим розвитком з боку органів державної влади 
шляхом застосування новітніх регулюючих організаційно-
економічних інструментів для дослідження основних 
факторів впливу на інноваційні процеси в економіці країни. 
Відповідні фактори можуть створювати умови для переходу 
до розвитку інноваційної системи в галузях економічної 
діяльності, сприяючи мотивації інноваційно активних 
підприємств до розвитку науково-виробничого потенціалу й 
впровадження наукоємних, ресурсозберігаючих та 
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інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), де задіяні 
переважно нематеріальні ресурси. 

Враховуючи те, що нематеріальні ресурси є здебільшого 
об’єктами інтелектуальної власності, величезну роль у розвитку 
інноваційної економіки відіграє інтелектуальний капітал як 
основа людського капіталу. Як зазначено у [2, C. 1306], 
людський капітал виступає як соціально-економічна 
категорія, яка визначає сукупність набутих за рахунок 
інвестицій інтелектуальних здібностей працівників, що 
використовуються ними під час виконання службових 
повноважень на підприємствах, в установах та організаціях 
на користь сталого розвитку країни, невід’ємною складовою 
якого є побудова ефективної системи державної служби. 
Результативність такої системи суттєво залежить від 
діяльності кваліфікованого та мотивованого персоналу 
органів державної влади, спроможного стратегічно мислити, 
швидко приймати управлінські рішення та адаптуватися до 
нових умов. Тут має місце реформування державної служби із 
запозиченням кращого управлінського досвіду, що полягає в 
оновленні персоналу органів державної влади, діяльність 
якого відображатиме сучасну систему управління 
інноваційною економікою, спрямованого не на процес 
управління, а на результат від нього. Це, в свою чергу, 
потребує внесення змін до чинного законодавства, що 
регулює сталий розвиток країни в рамках формування та 
реалізації інноваційної політики держави. 

Так, в Україні діє ряд законів та підзаконних 
нормативно-правових актів, регулюючих розвиток економіки 
завдяки інвестиціям в інновації. Це, зокрема, Закони України 
«Про інвестиційну діяльність», «Про інноваційну діяльність», 
«Про спеціальний режим інноваційної діяльності 
технологічних парків» та ін. Однак їх положення мають суто 
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декларативний характер, до кінця не узгоджені та практично 
не працюють, на що вказують, зокрема, призупинення в 
країні роботи 16 технологічних парків з 2014 року та низький 
рівень інвестування в інноваційні об’єкти. Окремі 
нормативно-правові акти й досі залишаються незадіяними, 
зокрема законопроєкт № 9015 «Про Стратегію сталого 
розвитку України до 2030 року», зареєстрований ще 7 серпня 
2018 року.  

Враховуючи вищезазначене, в Україні перш за все 
потребується удосконалення чинного законодавства, 
регулюючого роботу персоналу органів державної влади. Це, 
зокрема, внесення змін до Закону України «Про державну 
службу» із прийняттям нових положень, наближених до 
стандартів країн – членів ЄС. У цьому контексті можна взяти 
за приклад створення умов для запровадження системи 
проходження підготовчої служби, що надаватиме можливості 
кваліфікованому персоналу набути нового міжгалузевого 
досвіду роботи в різних структурних підрозділах органів 
державної влади, які здійснюють управління тими чи іншими 
галузями економічної діяльності. Починаючи розуміти 
системний взаємозв’язок між всіма існуючими галузями, 
державний  службовець набуває необхідних професійних 
знань, аналітичних здібностей, вмінь та навичок стратегічно 
бачити перспективу розвитку подій і критично підходити до 
прийняття рішень у невизначених ситуаціях. 

В основі внесених змін до Закону України «Про 
державну службу» варто розробляти професійні програми 
підготовки, перепідготовки та спеціалізації державних 
службовців на основі вивчення так званого антикризового 
менеджменту. Як відомо з [3], сутність такого виду 
управління полягає у застосуванні методів, інструментів       
та прийомів соціально-економічного оздоровлення 



 
  

                                                         Матеріали XXII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                                                                                                    (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія), дистанційно)  

 

 
45 

підприємств/установ/організацій і, отже, галузей економічної 
діяльності з командним і мотиваційним підходом до роботи 
того чи іншого структурного підрозділу органу державної 
влади. Все це допоможе створити умови для виходу із 
кризового стану в економіці як окремої місцевості (району у 
місті, міста, регіону), так і країни в цілому, що врешті-решт 
зумовить підвищення якості надання державних послуг 
населенню і, отже, збільшить рівень довіри представників 
приватного сектору (юридичних та фізичних осіб) до органів 
державної влади. Адже рівень довіри населення до держави 
багато в чому визначає довгострокову стратегію 
інноваційного розвитку підприємств, установ та організацій, 
які надають послуги населенню. Саме тут управління 
інноваційною діяльністю приватного сектору з боку 
державних службовців всіх категорій посад дозволить його 
представникам здійснювати довгострокові інвестиції в 
науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи 
(НДДКР). Така трансформація державної служби стане 
поштовхом до внесення необхідних змін до чинного 
законодавства України, що регулює інноваційно-інвестиційну 
діяльність, які, в свою чергу, стануть фактором розвитку 
інноваційної економіки і, отже, поліпшення сталого розвитку 
країни.      

Таким чином, виходячи з проведеного дослідження 
згідно з [4], нова державна служба України, спрямована на 
розвиток інноваційної економіки, має бути запроваджена у 
відповідності до розробки та виконання завдань стратегії 
сталого розвитку країни у трьох частинах з урахуванням 
розподілу між категоріями посад державних службовців. Так, 
наприклад, виконання завдань стратегії транснаціоналізації в 
рамках залучення іноземних інвесторів задля створення 
транснаціональних корпорацій (ТНК) варто покласти на 
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державних службовців категорії «А», тобто керівників 
органів державної влади (їх секретаріатів/апаратів), 
юрисдикція яких поширюється на всю територію країни, що 
займають особливо відповідальне становище, в тому числі й 
під час впровадження зарубіжного досвіду інвестування. 
Говорячи про стратегію диверсифікації, пов’язаної із 
розвитком підприємств/установ/організацій згідно потреб 
споживачів, а також із зменшенням рівня ринкового ризику 
та можливості витіснення національного виробника 
іноземним, завдання такої стратегії мають бути покладені на 
державних службовців категорії «Б». Такі державні 
службовці можуть бути керівниками як органів державної 
влади (їх апаратів), юрисдикція яких поширюється на окрему 
територію країни, так і структурних підрозділів органів 
державної влади незалежно від юрисдикції. Саме вони 
відповідатимуть за розвиток конкретної галузі/підгалузі 
економічної діяльності, виступаючи посередниками між 
приватним сектором та урядом країни. Поряд із цим, завдання 
внутрішньовиробничої стратегії в рамках регулювання 
конкурентного середовища на національному ринку серед 
представників приватного сектору мають виконувати 
державні службовці категорії «В», які не займають керівні 
посади в органах державної влади. 

 
Список використаних джерел: 

 
1. Краус Н.М. Інноваційна економіка в глобалізованому 

світі: інституціональний базис формування та траєкторія 
розвитку: монографія. Київ: Аграр Медіа Груп, 2019. 492 с. 

2. Chechel A., Ilyina A., Orlova N., Fayvishenko D., 
Kulchii I., Pidlisna T. Human Capital Development in the Process 
of the Use and Provision of Electronic Services in Ukraine. 
Proceedings of the 35th International Business Information 



 
  

                                                         Матеріали XXII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                                                                                                    (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія), дистанційно)  

 

 
47 

Management Association Conference (IBIMA). 1-2 April 2020, 
Seville, Spain, 2020. Pp. 1298-1308.  

3. Panchenko V., Ilyina A., Mihus I., Vavrin M., Karpenko 
Yu. The Role of Investment Strategy in the Strategic Management 
System of Service Companies. Academy of Strategic Management 
Journal. Vol. 18. Special Issue 1. 2019. URL: 
https://www.abacademies.org/articles/The-role-of-investment-
strategy-in-the-strategic-management-system-of-service-
Companies-1939-6104-18-SI-1-489.pdf.  

4. Prodius O., Nechyporuk L., Stoliar O., Ilyina A., 
Stoyanov Ph. International Corporate Strategies and 
Entrepreneurial Paradigms within the Framework of Global 
Business Integration. Academy of Entrepreneurship Journal.     
Vol. 26. Issue. 4. 2020. URL:  https://www.abacademies.org/ 
articles/International-corporate-strategies-and-entrepreneurial-
paradigms-within-the-framework-of-global-1528-2686-26-4-418.pdf. 
 

https://www.abacademies.org/articles/The-role-of-investment-strategy-in-the-strategic-management-system-of-service-Companies-1939-6104-18-SI-1-489.pdf
https://www.abacademies.org/articles/The-role-of-investment-strategy-in-the-strategic-management-system-of-service-Companies-1939-6104-18-SI-1-489.pdf
https://www.abacademies.org/articles/The-role-of-investment-strategy-in-the-strategic-management-system-of-service-Companies-1939-6104-18-SI-1-489.pdf


Матеріали XXII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
  (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія), дистанційно)  

48 

Маленко Б.С. 
магістр, 

спеціальності публічне управління та адміністрування, 
Навчально-науковий інститут публічного управління та 

державної служби Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В 
СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

Державна політика в сфері національної безпеки 
направлена на захист конституційних прав і свобод людини і 
громадянина; захист духовних, історичних, культурних, 
інтелектуальних, матеріальних та інших цінностей 
суспільства; збереження навколишнього середовища та 
природних ресурсів; захист інформаційного середовища; 
збереження та захист конституційного ладу держави, її 
суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості.  

За роки незалежності Україна проводила політику 
напрацювань в законотворчих процесах, що стосуються 
національної безпеки держави, керуючись Основним Законом 
України - Конституцією. 

Демографічна ситуація в Україні погіршувалась усі 
роки незалежності: за статистичними даними українців стало 
менше більше, ніж на 9 мільйонів осіб. Цьому сприяло 
неефективне законодавство, корупція, відсутність реформ, які 
б стимулювали громадян до проживання на території 
України, піднімаючи та розвиваючи її економіку. 

Політика держави та дії державних чиновників 
призвели до анексії Криму та окупації Донецької та 
Луганської областей.  
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Децентралізаційні процеси в Україні почали 
впроваджуватись в 2014 році, хоча законотворчі 
напрацювання були готові набагато раніше, а основним 
гаслом анексії Криму та окупації Донбасу були «вы нас не 
слышали». 

Децентралізація стала рушійною силою розвитку 
територіальних громад, розвитку територій, єднанню людей 
та розвитку держави. Саме за часи впровадження 
децентралізації, молодь проявила себе, як активного учасника 
змін на краще в своїх населених пунктах, починаючи від 
старостинських округів та органів місцевого самоврядування. 
Децентралізація фінансів дозволила органам місцевого 
самоврядування впроваджувати проекти на базовому та 
регіональному рівнях. 

Затримка впровадження децентралізації в Україні 
призвела до втрати робочих місць, які були, та до відсутності 
можливостей створення нових і, як наслідок міграція осіб 
працездатного віку за кордон. 

Загрози національній безпеці можуть надходити з 
різних країн, від різних людей: найбільшу загрозу склала 
російська федерація на чолі з путіним, яка всупереч міжнародним 
домовленостям 24 лютого 2022 року, здійснила військову агресію 
проти України, розпочавши війну на території нашої держави. Ця 
війна стала руйнівною для всіх сфер життєдіяльності держави, 
суспільства, людини і громадянина. 

Війна стала причиною демографічного зсуву в Україні: 
мільйони українців перетнули українські кордони та 
вимушено переселились на території, де не ведуться бойові 
дії, і частина цих громадян не повернуться на ті території, з 
яких виїхали. 

Анексія Криму та окупація окремих територій 
Донецької та Луганської областей призвели до міграції 
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населення цих територій в російську федерацію, COVID-19 та 
не виявлені захворювання за час карантину призвели до 
збільшення числа надлишкових смертей, недостатньо 
ефективна політика держави в демографічному питанні, задля 
збереження та збільшення людського капіталу, призвели до 
депопуляції українського населення.  

Війна в Україні призводить до людських втрат в боях та на 
окупованих територіях, до каліцтва та інвалідності людей 
працездатного віку. За підрахунками станом на 21.06.2022 року з 
України за три місяці було депортовано 1,2 мільйони 
українців, з них 240 тисяч дітей. 

Сьогодні перед державою постають питання: як 
повернути всіх, хто виїхав за кордон, як повернути в свої 
міста тимчасово переміщених осіб, як забезпечити житлом 
тих, хто його втратив, як забезпечити всіх робочими місцями, 
як відновити економіку та багато інших [1, с.120].  

Першочергове завдання України - це відновлення 
економіки та забезпечення її зростання.  

Найбільшою цінністю для держави є людина, а для 
економіки - людський капітал. Розвиток економіки 
неможливий без розвитку приватного підприємництва, 
розвиток приватного підприємництва неможливий без 
розвитку людини. 

Людина в своєму прагненні розвиватись повинна мати 
можливості та умови для свого розвитку: отримувати знання, 
втілювати їх в практичному застосуванні створюючи 
додаткову вартість, передавати досвід та знання іншим.  

Освітні програми українських середніх навчальних 
закладів мають включати навчання в старших класах навичок 
робітничих професій, що дасть змогу випускникам 
визначитись з вибором професії та змогу працювати одразу 
після здобуття середньої освіти. 
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Державна політика в галузі освіти має бути спрямована 
на всебічний розвиток особистості. Значну роль в підвищенні 
та зміні кваліфікаційного рівня грають різноманітні навчальні 
курси для різних категорій громадян, це сприяє отриманню 
додаткового фаху, підвищенню якості та рівня кваліфікації, 
змінити професію, тощо. Стимулювання до навчання 
можливе за надання матеріальної винагороди та 
різноманітних пільг. 

Потребує змін система освіти у вищих навчальних 
закладах. Державним органам, що відповідальні за освітянську 
сферу, необхідно навчитись прогнозувати потребу країни в 
майбутніх спеціалістах, коригувати кількість місць на 
затребувані спеціальності та надавати можливість безоплатного 
навчання більшій кількості студентів. 

Вищенаведені заходи спонукатимуть молоде покоління 
навчатись, покращувати свої навички та застосовувати їх на 
підприємствах України за умови гідної оплати, оскільки 
наразі освітня міграція молоді має негативні для України 
наслідки: більшість студентів, які навчаються за кордоном, 
залишаються там працювати. 

В умовах війни фінансування різних освітніх заходів 
практично не можливе, проте можливо напрацювати 
законодавчу базу для реалізації цих питань після перемоги, 
щоб спробувати повернути своїх студентів додому. 

Рушійною силою держави є стан її економіки. Саме 
економіка забезпечує всі життєдіяльні сфери людини, - 
безпека та захищеність, освіта, культура, медицина, здоров’я, 
благодійність, взаємодопомога - це потреби, якими 
визначають відповідний рівень життя або економічну 
діяльність людини [3, с.118]. 

Україна ввела воєнний стан, хоча знаходиться в стані 
війни, автоматично у воєнний стан перейшла і економіка: 
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різко зменшились, але не змінились потреби людей, змінились 
їх пріоритети, скоротились необхідні ресурси. Основну частину 
економіки складають приватні підприємці, згідно з одним із 
головних законів економіки - свобода підприємницької 
діяльності сприяє економічному розвитку, а державне 
регулювання підприємницької діяльності стримує розвиток 
економіки, і як наслідок знижує рівень життя людей.  

Українські державні інституції, на яких покладені 
функції вирішення економічних питань, часто застосовують 
державне регулювання, (останнє з паливно – мастильними 
матеріалами), яке призводить до негативних наслідків 
діяльності підприємців, та споживачів, що в кінцевому 
результаті відображається на стані економіки. 

Розвиток підприємництва залежить від досконалості 
податкового законодавства. На жаль, в Україні існує хибна 
практика введення нових податків, або підвищення існуючих 
задля швидкого наповнення бюджету країни. Такі дії влади не 
сприяють розвитку підприємницької діяльності, і як наслідок 
не створюються робочі місця, не створюються нові товари та 
послуги, не покращується рівень життя населення. Можна 
стверджувати, що підвищення податків призводить до 
закриття підприємцями малого та середнього бізнесу. 

Центр розвитку інновацій, Офіс розвитку 
підприємництва та експорту за підтримки Європейського 
Союзу провели дослідження стану та потреб українського 
бізнесу під час війни, яке виявило, що близько 46,8% 
підприємств повністю або майже повністю припинили 
роботу, це привело до прямих втрат у $85 млрд. Воєнні дії на 
територіях України призвели до релокації 19% бізнесу, та до 
втрати робочих місць і скорочення заробітної плати [2, с.438] 

Наведені процеси безпосередньо впливають на 
демографічну ситуацію в Україні: численна кількість 
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населення переселилась на захід нашої держави, не 
виключено, що частина там залишиться. Підприємства, які 
перенесли свій бізнес з територій де проходили і проходять 
бойові дії, в центр або на захід можуть розвивати свій бізнес 
на цих територіях. 
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ПРОБЛЕМА КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ 

Корупція є одним з основних чинників гальмування 
розвитку будь-якої економічної системи та демократичного 
суспільства. Розвиваючись разом з людством, корупція стала 
невід’ємною частиною усіх форм державного управління 
будь-якого політичного устрою. Боротьба з нею є основним 
напрямком реформування системи управління розвинених 
країн світу, зокрема і країн Європи. Обравши шлях вступу до 
Європейського Союзу та отримавши статус кандидата на 
членство у ньому, Україна обрала шлях удосконалення 
антикорупційного законодавства та має спрямувати багато 
сил на максимально можливе подолання корупції у своїй 
політичній системі.  

Кроки до подолання корупції Україна робила впродовж 
усього періоду незалежності, з серпня 1991 року. У спадок від 
Радянського Союзу нам залишився не лише високий рівень 
корупції в сферах освіти, охорони здоров’я та силових 
органів, а і міцна психологічна установка в свідомості 
громадян про те, що без зв’язків чи фінансового підкріплення 
вирішити якесь питання неможливо [1]. Та за відсутності 
спеціальних контролюючих антикорупційних органів та 
створеного законодавства, яке б було практично, а не лише на 
папері, спрямовано на подолання корупції, подолати її було 
неможливо.  
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Тому, основне реформування антикорупційної системи 
почалося з 2014 року, коли українці кров’ю у Революції 
Гідності вибороли собі право зробити європейський вибір. 
Були створені спеціальні антикорупційні органи, а також 
надані нові антикорупційні повноваження вже існуючим. 
Органи антикорупційної системи України поділяються на 
спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, 
зокрема Національне антикорупційне бюро України, 
Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Вищий 
антикорупційний суд, Національне агентство питань 
запобігання корупції; суб’єкти прийняття політичних рішень: 
Комітет з питань запобігання та протидії корупції Верховної 
Ради України, Національна рада з питань антикорупційної 
політики при Президенті України, Урядовий уповноважений  
питань антикорупційної політики при Кабінеті Міністрів 
України, а також інші органи, які також задіяні в 
антикорупційній системі – Служба безпеки України, 
Державне бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки 
України, Національне агентство України з питань виявлення, 
розшуку та управління активами, одержаними від 
корупційних та інших злочинів, органи Національної поліції 
України [2]. Така широка і розгалужена система органів, що 
вплітається в усі гілки влади, мала б стати вироком для усіх 
корупційних процесів, проте досі існує велика кількість 
проблем, що пов’язані як і з самим устроєм антикорупційних 
органів, так і з ставленням до них громадян України. Таким 
чином, основною та найбільшою проблемою діяльності 
антикорупційних суб’єктів є тотальна недовіра до них зі 
сторони громадськості, як через минулий негативний досвід 
взаємодії з органами виконавчої і судової влади і думку, що 
всі органи є апріорі корумпованими, так і через відсутність 
видимих результатів їх роботи. Ще однією проблемою 
діяльності антикорупційних органів є відсутність чіткої 
координації та тісної співпраці один з одним, що значно 
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ускладнює розслідування та подовжує шлях прийняття 
рішення щодо корупційних злочинів. Окрім того, кадрове 
питання є одним з найболючіших, оскільки в Україні такі 
органи створені відносно нещодавно і досвіду подібної 
роботи їх працівники не мали, до того ж, на всіх задіяних в 
розслідуванні корупційних злочинів здійснюється тиск, як зі 
сторони владних органів, так і громадськості, що іноді 
створює загрозу їх безпеці.  

Основними кроками майбутнього реформування 
антикорупційного законодавства має бути чітка система 
залучення усіх органів антикорупційної системи до 
розслідування корупційних злочинів. В законодавстві має 
бути прописаний шлях від фіксування злочину до винесення 
вироку. Ще однією важливою складовою має стати система 
підготовки кадрів, від поліпшення вищої освіти до 
налагоджування системи стажувань працівників у подібних 
органах європейських країн. Законодавчо зафіксоване 
гарантування безпеки життя та здоров’я працівників 
антикорупційних органів та їх сімей, а також, за можливості, 
забезпечення їх анонімності, з метою захисту, на жаль, є 
необхідністю в контексті сучасної України. Адекватне 
фінансове та правове забезпечення антикорупційних органів 
необхідно для попередження виникнення корупції всередині 
них. Виховання абсолютного неприймання корупції з боку 
дітей та молодого покоління з найменших років допоможе в 
майбутньому викорінити її як соціальне явище.  
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КЛЮЧОВІ ІНІЦІАТИВИ ЄС ЩОДО 
ДЕРЖАВНОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 

(НОРМАТИВНО-ІНІЦІАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ) 

Документом, що визначає стилістику юридико-
правового захисту туристів як споживачів, виступає 
Директива 2011/83/ЕС від 25.10.2011 р. Нормативний акт 
спрямований на створення внутрішньоринкового підходу 
«бізнес-споживач» (B2C), належного рівня захисту прав 
споживачів та конкурентного середовищя для туристичного 
бізнесу. У такий спосіб підтримується високий рівень захисту 
туристів-споживачів на території ЄС, а також, відбувається 
сприяння належному функціонуванню внутрішнього бізнес-
туристичного ринку (контрактна основа угод виду 
«пропозиція–попит») [1].  

Супутнім нормативно-правовим актом, що визначав 
концепцію бізнес-клієнтської туристичної взаємодії в ЄС, 
стала Директива 2005/29/ЕС (UCPD) Європарламенту та Ради 
Європи від 11.05.2005 р. Документ було спрямовано на 
підвищення довіри туристів-споживачів і полегшення для 
туристичного бізнесу. Згідно із правилами ЄС, 
«недобросовісна комерційно-практична діяльність» 
туристичних підприємств надавала відповідний карт-бланш 
правоохоронним системам країн-членів Союзу щодо 
попередження, або нівелювання, недобросовісних ділових 
практик. Серед іншого, йшлося про неправдиву туристичну 
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інформацію та використання «агресивних маркетингових 
методів», що спрямовуються на вибір туриста-споживача [2]. 
У 2019 році даний нормативний акт було замінено 
Директивою (EC) 2019/2161 (Директива UCPD), що є 
частиною програми «Перегляд законодавства ЄС про права 
споживачів» (Review of EU consumer law) та визначає шляхи 
модернізації захисту прав споживачів у всіх сферах, включно 
із туристичною [3]. 

Відзначe, що 17.11.2021 р. Єврокомісія опублікувала 
Повідомлення щодо тлумачення та застосування Директиви 
UCPD, особливо – у контексті підвищення обізнаності 
споживачів (туристів), підприємців (туристичних 
організацій), органів судової влади та юридичних установ [4].  

У табл. 1. надано короткий огляд ключових, на моє 
переконання, ініціатив ЄС щодо державного регулювання 
розвитку туризму.  

Таблиця 1. 
Ключові ініціатив ЄС щодо державного розвитку 

туризму (нормативно-ініціативне регулювання) 
Нормативна 

ініціатива Концептуальні положення 

Директива 
(ЄС) 

2015/2302 

Концептуалізація поняття «туристична 
послуга». Впровадження специфіки реалізації 
туристичних послуг у мережі Інтернет. 
Формування відповідальності надавачів 
туристичних послуг та захисту прав 
безпосередніх клієнтів (туристів). Створення 
правил онлайн-туризму в ЄС: визначення 
способів реалізації, купівлі туризм-угод на 
території Союзу та визначення методології 
охорони останніх.  
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Директива 
2006/123/ЕС 

Стандартизація туристичної 
діяльності. Регламентація діяльності 
туристичних компаній ЄС. Систематизація 
процедур акредитації готельно-
ресторанних та туристичних агенцій. 
Створення єдиноначально-
єдиноконтактних методів притягнення 
туристичних компаній Союзу до 
відповідальності. 

Директива 
2011/83/ЕС 

Налагодження внутрішньоринкової 
туристичної концепції «бізнес-споживач» 
(B2C). Створення передумов конкурентного 
туристичного бізнесу на території Союзу та 
відповідного за рівнем захисту 
«туристичного права подорожуючого». 
Концептуалізація бізнес-туристичного ринку 
на території ЄС загалом, та окремих держав-
членів Союзу –– зокрема.  

Окремим аспектом правового забезпечення туристичної 
правосуб’єктності особи в ЄС є презумпція охорони 
прав пасажира. Зокрема, йдеться про надання матеріальної 
компенсації за затримку, скасування авіа-, 
залізничного, корабельного або автобусного рейсів [5]. 

Регламент ЄС про відносини між платформою та бізнесом 
(The EU Regulation on platform-to-business relations – P2B 
Regulation) [6], виступаючи галузевим набором правил, 
передбачає створення справедливого, прозорого та 
передбачуваного бізнес-середовища. Окрім іншого, регуляцію 
може бути застосовано відносно надавачів онлайн-туристичних 
послуг на території ЄС. Ініціатива, започаткована Єврокомісією, 
повноцінно функціонує від 12.07.2020 р.  
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Водночас, наріжним каменем розвитково-туристичної 
політики ЄС є Регламент (ЄС) № 66/2010 про екомаркування 
ЄС Європарламенту та Ради Європи від 25.11.2009 р. Відтак, 
Документом встановлюються критерії надання статусу 
«екологічного закладу ЄС» у туризмі. Екомаркування 
передбачає задоволення потреб туристичної індустрії щодо 
екологічної чистоти курортів та екорозміщення. Туристичні 
заклади впроваджують заходи щодо екологічно-технічного та 
критеріального розвитку окремих екоаспектів туризму, як-от 
культура водокористування, правила поводження з 
відходами, аспекти споживання енергії тощо. Отримуючи 
екологічний знак ЄС (Ecolabel), готелі, ресторани та 
туристичні агенції наділяються додатковими «туристичним 
дивідендами» – особливо, для екодружніх мандрівників [7]. 
Критерії отримання екознаку ЄС для туризму, також, 
розміщені у пояснювальній записці Єврокомісії «Екологічний 
знак ЄС для розміщення туристів» [8].  

Положенням (EC) 785/2004 Європарламенту та Ради 
Європи від 21.04.2004 р., в свою чергу, встановлюється 
концептуальний підхід щодо страхування туристів-
мандрівників та забезпечення прав останніх у 
правовідносинах із авіакомпаніями та операторами 
повітряних суден у 27 державах-членах ЄС [9]. 

Важливого значення для туристичної політики ЄС 
набуває розвиток функціонування двосторонніх угод між 
Союзом та іншими країнами. Наприклад, Рекомендація 
Єврокомісії 2004/645/EC від 16.09.2004 р. встановлює 
визначає елементи кооперації Європейського співтовариства 
та Національної туристичної адміністрації Китайської 
Народної Республіки – зокрема, щодо візового режиму та 
пов’язаних туристичних питань [10].  

У той же час, Висновок Європейського економічного та 
соціального комітету COM (2010) 352 надає дефініцію 
«політичного рамкування» туризму в ЄС, його розвитку та 
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впливу останнього на соціально-економічні та політико-
фінансові перепрофілювання Союзу [11; 12]. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 
У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

Питання розвитку освіти займає одне із центральних 
місць серед стратегічних напрямів державної політики. Від 
рівня якості освіти залежить майбутнє всієї країни. Освітній 
потенціал держави та народу визначає не тільки розвиток 
політичної і економічної системи держави, а й є запорукою 
безпеки країни. Вища освіта, яка тісно переплетена з 
науковою діяльністю, є одним із основних елементів системи 
освіти та науки. Проте її розвиток залежить насамперед від 
ефективної та послідовної державної політики у цій сфері. 

Серед українських науковців, які висвітлювали питання 
державної освітньої політики, варто виділити В. П. Андрущенко, 
Р. Г. Валєєва, Є. В. Краснякова, Ю. В. Сухарнікова, Я. О. Тицька 
та інші.  

Після оголошення незалежності України у 1991 році, 
одним з ключовим завданням нашої держави стало 
реформування освіти. Впродовж наступних 30 років 
змінювалась політика та законодавство у сфері освіти. За 
період 2014 - 2020 років було ухвалено низку законів, 
зокрема «Про вищу освіту» (2014 р.), «Про освіту» (2017 р.), 
«Про фахову передвищу освіту» (2019 р.), «Про повну 
загальну середню освіту» (2020 р.), суттєво оновлене інше 
законодавство.  
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З ухваленням нової редакції Закону України «Про вищу 
освіту» (2014 р.) Україна запровадила базові принципи 
Європейського простору вищої освіти для модернізації 
системи вищої освіти [5]. 

Сучасні тенденції державної політики пов’язані з 
адаптацією європейських стандартів освіти, процедур 
забезпечення якості освіти, з посиленням вимог щодо 
академічної доброчесності та зі збільшенням прав усіх 
учасників освітнього процесу та ін.  

На необхідність запровадження європейських 
стандартів розвитку освіти звертають увагу ряд дослідників. 
Так, Ю. Сухарніков у своїй доповіді «Реформа вищої освіти 
України: європейські пріоритети» акцентує увагу на те, що 
вищій освіті належить найважливіша роль, оскільки вона 
визначає основні параметри суспільства. [6, с. 35]. 

Є. Красняков зазначає, що держава формулює та 
реалізує освітню політику, ініціює процеси модернізації 
галузі, окреслює основні принципи, цілі та завдання її 
реформування [4, с. 70]. 

Р. Валєєв державну політику у галузі вищої освіти 
визначає як цілеспрямовану діяльність державних органів 
щодо забезпечення права кожного на освіту, що досягається 
завдяки забезпеченню функціонування та розвитку освітньої 
системи [1, с.109]. 

О. Тицька, у своїй статті, подає таке визначення 
державної політики у сфері освіти – це передбачена 
законодавством сукупність дій органів державної влади щодо 
формування й реалізації стратегічних завдань сфери освіти, 
удосконалення та розвитку системи освіти з метою 
задоволення потреб людини й суспільства [8, с. 55]. 

Національним законодавством визначено перелік 
принципів, тобто основних фундаментальних засад, з 
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урахуванням яких впроваджуються різні аспекти освітньої 
політики. Так, державна політика в Україні у сфері вищої 
освіти ґрунтується відповідно до оновленого Закону України 
«Про вищу освіту» на принципах:  

1) сприяння сталому розвитку суспільства шляхом 
підготовки конкурентоспроможного людського капіталу та 
створення умов для освіти протягом життя;  

2) доступності вищої освіти;  
3) незалежності здобуття вищої освіти від політичних 

партій, громадських і релігійних організацій (крім закладів 
вищої духовної освіти);  

4) міжнародної інтеграції та інтеграції системи вищої 
освіти України в Європейській простір вищої освіти, за умови 
збереження і розвитку досягнень та прогресивних традицій 
національної вищої школи;  

5) наступності процесу здобуття вищої освіти;  
6) державної підтримки підготовки фахівців із вищою 

освітою для пріоритетних галузей економічної діяльності, 
напрямів фундаментальних і прикладних наукових 
досліджень, науково-педагогічної, мистецької та педагогічної 
діяльності;  

7) державної підтримки освітньої, наукової, науково-
технічної, мистецької та інноваційної діяльності 
університетів, академій, інститутів, коледжів, зокрема 
шляхом надання пільг із сплати податків, зборів та інших 
обов’язкових платежів закладам вищої освіти, що провадять 
таку діяльність;  

8) сприяння здійсненню державно-приватного партнерства у 
сфері вищої освіти;  

9) відкритості формування структури і обсягу освітньої 
та професійної підготовки фахівців із вищою освітою [5]. 
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На думку, Н. Галицької перераховані принципи є не 
лише «базисом» для державної політики у сфері вищої освіти, 
а й зорієнтовують її зовнішню спрямованість на формування 
якісної, доступної, конкурентоспроможної системи вищої 
освіти в Україні [2, с. 152]. 

Державна політика у сфері вищої освіти має певні 
особливості. Наприклад,  Т. Губанова виокремлює такі: 

Особливості державної політики у сфері вищої освіти:  
– державна політика у сфері вищої освіти є одним із 

напрямів загальної політики держави; 
 – аспекти реалізації державної політики у сфері вищої 

освіти закріплені нормативно;  
– державна політика у сфері вищої освіти спрямована на 

реалізацію завдань у спеціально визначеній сфері, зокрема 
сфері вищої освіти;  

– державна політика у сфері вищої освіти ґрунтується на 
спеціальних принципах, які визначені в законодавстві;  

– державна політика у сфері вищої освіти визначається 
законодавчою владою, а реалізується виконавчою           
владою [3, с. 148]. 

Кабінетом Міністром України опубліковано 
розпорядження від 23 лютого 2022 року №286-р. «Про схвалення 
Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022 – 2032 роки».  
Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зазначає, що 
саме цим стратегічним документом визначено основні 
пріоритети системи вищої освіти на сучасному етапі розвитку 
суспільства та економіки країни, а також головні 
характеристики, що будуть сформовані до 2032 року. 
Документ передбачає реалізацію 5-ти стратегічних цілей.  

Стратегія передбачає першою стратегічною ціллю 
розвитку вищої освіти встановлення ефективності управління 
в системі вищої освіти. Для цього пропонується реалізація 
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таких завдань: збільшення бюджетного фінансування та 
удосконалення формули розподілу за результатами 
діяльності; розширення бюджетного кредитування здобуття 
вищої освіти та освіти дорослих; модернізація мережі, 
укрупнення закладів вищої освіти, підтримка дослідницьких 
університетів. Другою ціллю є збереження довіри громадян, 
держави та бізнесу до освітньої, наукової, інноваційної 
діяльності закладів вищої освіти. Для досягнення цілі 
передбачено розширення сфери застосування зовнішнього 
незалежного оцінювання, створення умов для розвитку 
державно-приватного партнерства, запровадження 
ефективних механізмів виявлення порушень академічної 
доброчесності. Третьою ціллю є забезпечення якісної 
освітньо-наукової діяльності, конкурентоспроможної вищої 
освіти, яка є доступною для різних груп населення. Для 
досягнення цієї стратегічної цілі передбачено виконання 
наступних завдань: підтримка національної та міжнародної 
академічної мобільності, надання особливої підтримки 
незахищеним і вразливим групам населення та створення 
особливих умов для вступників із видатними досягненнями. 
Четверта ціль − інтернаціоналізація вищої освіти України. 
Передбачено забезпечити: гармонізація структури вищої 
освіти, розвиток національної системи кваліфікацій, 
спрощення процедур визнання іноземних освітніх кваліфікацій. 
П’ятою стратегічною ціллю є привабливість закладів вищої 
освіти для навчання та академічної кар’єри. Для виконання 
передбачено виконання таких завдань: Розширення 
перехресного вступу, спільних, міждисциплінарних і подвійних 
програм, розвиток загальних компетентностей, розвиток 
програм управлінської підготовки керівного складу та 
перспективних лідерів закладів вищої освіти.   
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Очікуваним результатом реалізації Стратегії є 
створення сучасної ефективної системи вищої освіти, яка 
задовольняє потреби громадян, економіки та суспільства, має 
гідну репутацію та є конкурентоспроможною на внутрішньому та 
світовому ринку освітніх послуг [7]. 

Висновки. Отже, розвиток вищої освіти можна досягти 
за допомогою правильно сформованої концепції і стратегії 
державної політики і тоді, як результат, український ринок 
освіти буде займати одне із провідних місць в Європі.  
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ДОБРОБУТУ 

НАСЕЛЕННЯ 
 

Добробут населення формується під впливом безлічі 
чинників, які мають різну статистичну природу, характер та 
ступінь впливу на економічне життя країн. Ці чинники 
впливають і на виробництво, і на товарообмін, і на 
споживання життєво необхідних благ, а також визначають 
стан природного та соціального середовища, в якому потреби 
людини мають бути задоволені. 

Головним індикатором економічного розвитку та 
підвищення добробуту населення країни є економічне 
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зростання. Тому необхідність розвитку економіки є 
очевидною для всіх країн світу. Для України ця потреба зараз 
у час війни є також актуальною. Крім того, бажання 
інтегруватись у європейський економічних простір потребує 
не  тільки збільшення ВВП на одну особу, але й задоволення 
потреб населення країни. Проте, аналізуючи динаміку 
економічного спаду України за останні роки, стає зрозумілим, 
що наша економіка, на жаль, не прогресує. Ця обставина 
посприяла виникненню нових та загостренню деяких існуючих 
соціально-економічних проблем сучасного українського 
суспільства. Тобто тих, що стосуються перерозподілу 
національних благ, зокрема на пенсійне забезпечення та 
соціальних виплат населенню, що є мізерними.  

Проблеми моделей економічного зростання висвітлено 
у [1], питанням збільшення ВВП країни, який є показником 
економічного зростання, та нової економіки присвячена низка 
праць, зокрема [2,3,4]. Про екологічні  чинники та 
зовнішньоекономічні чинники, що є одним із потенційних 
чинників забезпечення більш високого рівня життя населення 
країни описано у [5,6,7]. Однак, доцільно також зосередити 
увагу на нормативно-правовому  та інформаційному 
забезпеченні щодо дослідження добробуту населення. 

 Нормативно-правова база з питань добробуту 
населення кожного року наповнюється численними законами 
й підзаконними нормативно-правовими актами, актами 
соціального діалогу тощо. До законів України можна віднести 
Кодекс законів про працю України, Закон України «Про 
зайнятість населення», Закон України «Про державні 
соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», Закон 
України «Про біженців», Закон України «Про освіту», Закон 
України «Про охорону праці» та багато інших. 

Крім того, правове забезпечення добробуту населення 
здійснюється міжнародно-правовими актами, ратифікованими 
Україною (акти ООН, МОП, Ради Європи тощо). 
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Так, велике значення мають положення Конвенції МОП 
№ 117 про основні норми та цілі соціальної політики          
1962 року. Варто також виділити Європейську соціальну 
хартію (переглянуту) від 3 травня 1996 року, ратифіковану 
Законом України від 14 вересня 2006 року № 137-V. У ній 
закріплений перелік усіх соціальних прав людини і досить 
високий рівень їх гарантій. Україна поступово розширює 
перелік статей і пунктів Частини ІІ ЄСХ (п), за якими бере на 
себе зобов’язання вваж ати їх обов’язковими. Сьогодні таких 
статей і пунктів налічується 28 і 65 відповідно. 

У національному законодавстві вагоме місце займає 
затвердження Стратегічного плану діяльності Міністерства 
соціальної політики України на 2021-2023 роки. У ньому 
окреслюються такі стратегічні цілі, як: гідне пенсійне 
забезпечення; забезпечення ефективної соціальної підтримки 
громадян; надання якісних соціальних послуг; формування, 
збереження та зміцнення сімейних цінностей та посилення 
захисту прав дітей; підтримка осіб з інвалідністю; захист прав 
і свобод людини [8]. 

Також, актуальним на сьогодні актом є «Концепція 
реалізації державної політики щодо соціального захисту 
населення та захисту прав дітей» Кабінету Міністрів України 
від 26 серпня 2020 року. У межах її реалізації було створено 
Національну соціальну сервісну службу України. Протягом 
2020 року прийнято 15 постанов Кабінету Міністрів України 
та видано 6 наказів Мінсоцполітики, які регулюють надання 
соціальних послуг [9].  

Варто згадати також ще один акт у сфері добробуту 
населення, а саме Стратегічний план діяльності міністерства 
економіки України на 2022 – 2024 роки від 17.02.2022 року. У 
ньому складено низку заходів, які стосуються підвищення 
добробуту населення на даний період, зокрема розробленні та 
поданні Кабінетові Міністрів України законопроектів щодо 
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тривалості робочого часу та часу відпочинку, удосконалення 
механізму надання відпусток, у сфері соціальних відпусток, 
зменшення гендерного розриву в оплаті праці. Також 
планується здійснення цифровізації контролю боргів по 
виплаті заробітної плати, запровадження програми 
економічного стимулювання роботодавців, які 
працевлаштовують молодь на перше робоче місце, 
проведення моніторингу внутрішнього ринку, експорту та 
імпорту товарів індивідуального захисту населення тощо [10]. 

Від 24 лютого 2022 року Верховною Радою України 
були прийняті важливі акти щодо компенсації за 
пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів 
нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних 
актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської 
Федерації; ратифікації Гарантійної угоди (Додаткове 
фінансування для протидії COVID-19 в рамках Проекту 
доступу до довготермінового фінансування) між Україною та 
Міжнародним банком реконструкції та розвитку; щодо пенсій 
в разі втрати годувальника тощо. 

Для можливості дослідження будь-якого об’єкта 
виникає потреба в інформації про нього. Саме повна, 
достовірна та вчасна інформація є важливою умовою якісного 
дослідження та прийняття ефективних рішень. Добробут 
населення є дуже складною категорією, і інформація про 
нього надходить з різних джерел. 

На поточному етапі інформаційна система добробуту 
населення складається з таких ключових елементів: аналіз 
доступної статистичної й адміністративної інформації про 
добробут населення та дослідження домогосподарств. 

Можна зазначити, що інформація, яка надається кожним 
з компонентів, зосереджена на минулій та поточній ситуації, 
що сформувалась у сфері добробуту населення.  

Джерелами інформації про добробут населення в 
Україні є: переписи населення; звітність підприємств та 
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організацій; вибіркові обстеження та модульні опитування 
домогосподарств стосовно їх доходів, витрат, умов життя; 
адміністративні дані Державної служби зайнятості; дані 
відомчих реєстрів (списків) фізичних та юридичних осіб. 

Статистичні дані про добробут населення в Україні 
подаються для публікацій у виданнях міжнародних 
організацій, зокрема в ВООЗ, ЮНІСЕФ, комісії ООН, 
Євростату, Всесвітньому банку, інституту Ґеллапа. Як 
правило, цікавляться даними стосовно ВВП на душу 
населення, тривалості життя, чисельності і складу населення, 
тривалістю робочого тижня, витрат на охорону здоров’я, 
освіту, охорону довкілля, середного розміру заробітної плати 
та індексів номінальної і реальної заробітної плати, кількості 
нападів, сприйняття корупції, арештів, випадків цензури, 
кількості інших злочинів, які рівень свободи слова в країні, 
кількості самогубств. 
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Одним з визначальних елементів наукової 
інфраструктури, основна діяльність  якого спрямована на 
досягнення наукового результату, проведення 
фундаментальних досліджень, прикладних наукових і 
науково-технічних (експериментальних) розробок, надання 
науково-технічних послуг, є наукові установи.  Результатом, 
продуктом діяльності цих установ є науковий результат, 
тобто  нове наукове знання, одержане в процесі 
фундаментальних або прикладних наукових досліджень та 
зафіксоване на носіях інформації.  Загалом діяльність 
наукових установ має бути спрямована на створення 
інноваційного продукту, тобто, результату виконання 
інноваційного проекту  (науково-дослідної і (або) дослідно-
конструкторської розробки нової технології  чи продукції) з 
виготовленням експериментального зразка чи дослідної партії 
і є реалізацією (впровадженням) об'єкта інтелектуальної 
власності [1].  Якісне та повне виконання цього завдання 
забезпечується створенням і функціонуванням в науковій 
установі інноваційної інфраструктури. 

За своїм визначенням, інноваційна інфраструктура - це 
сукупність підприємств, організацій, установ, їх об'єднань, 
асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги із 



 
  

Матеріали XXII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
   (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія), дистанційно)  
 

 
    78 

забезпечення інноваційної діяльності (фінансові, 
консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, 
юридичні, освітні тощо)[1]. 

Загалом, під інноваційною інфраструктурою розуміють 
увесь спектр структур як державної, так і приватної форм 
власності, що необхідні для забезпечення розвитку та 
підтримки всіх стадій інноваційного процесу. До інноваційної 
інфраструктури можемо віднести: 

–   об'єкти виробничо-технологічної структури (технопарки, 
інноваційно-технологічні центри, бізнес-інкубатори, інноваційно- 
технологічні, інжинірингові фірми та ін.); 

– об'єкти інформаційної системи (аналітично-
статистичні центри, інформаційні бази, мережі); 

– організації з підготовки та перепідготовки кадрів, 
зокрема у сфері НДДКР; 

– фінансові структури (бюджетні, позабюджетні, 
венчурні, банки, фінансово-промислові групи, орієнтовані на 
технологічну інноваційну діяльність та ін.); 

– систему експертизи, сертифікації, стандартизації та 
акредитації; 

– систему патентування, ліцензування і консалтингу з 
питань захисту, оцінки вартості і використання 
інтелектуальної власності, оцінки комерціалізації наукових 
результатів [2]  

Проте, так виглядає глобальна макро-інноваційна 
структура на рівні держави.  Але і на мікро-рівні, на рівні 
підприємства, організації, а насамперед - наукової установи, 
також є вкрай важливим створення локальної інноваційної 
інфраструктури.  

Загалом, інноваційна екосистема наукової установи 
будується з таких основних функціональних кластерів, тобто 
об’єднань певних однорідних елементів організаційної 
структури установи, які можна розглядати, як самостійну 
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одиницю, що має певні якості та які забезпечують виконання 
окремих напрямків  завдань забезпечення інноваційного 
процесу установи: 

1. Науковий кластер, що забезпечує створення наукової 
та науково-технічної інформації, нових знань, рішень, 
конструкторських досягнень, які конвертується у об’єкти 
інтелектуальної власності та можуть бути предметом 
інноваційної діяльності.  До цього кластеру входять наукові, 
науково-дослідні, дослідно-конструкторські підрозділи 
установи та окремі вчені-дослідники; 

2. Виробничо-технологічний кластер, який вирішує 
завдання впровадження наукових досягнень у практичні 
інноваційні продукти, їх втілення, доведення до стадії 
промислової придатності. В установі це можуть бути 
відповідні лабораторії, робочі групи, цехи, майстерні, тощо; 

3. Кластер фінансово-економічної діяльності, який 
забезпечує фінансове, бухгалтерське, податкове 
супроводження  інноваційних проектів, залучення 
інвестиційних коштів.  До цього кластеру входять планові, 
фінансові, бухгалтерські підрозділи. Окрему роль може мати 
підрозділ (фахівець) з питань залучення інноваційних коштів, 
міжнародного співробітництва, участі у грантових програмах 
та спільних з іншими установами проектах. 

4. Інформаційний кластер, що виконує завдання 
інформаційно-комунікаційного забезпечення інноваційного 
процесу, зокрема, створення і ведення баз даних,  отримання, 
опрацювання, використання інформації, функціонування 
інформаційних систем, які забезпечують одночасну 
паралельну обробку баз даних з різною структурою даних, 
матеріально-технічне, програмне та комп’ютерне 
забезпечення. До цього кластеру відносяться, як підрозділи, 
що здійснюють матеріально-технічне забезпечення 
(hardware), так і підрозділи програмно-апаратного 
забезпечення (software). Окрему групу складає підрозділ 
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(фахівець), який забезпечує роботу з вітчизняними та 
іноземними платформами інноваційної діяльності та 
трансферу технологій.  Важливою складовою цього кластеру 
є бібліотечний підрозділ та підрозділ, який здійснює ведення 
репозитарію академічних текстів установи;  

5. Правовий кластер здійснює нормативно-правове 
забезпечення інноваційної діяльності, консультаційне 
забезпечення, юридичну підтримку, організаційну та технічну 
підтримку набуття, захисту і трансферу об’єктів 
інтелектуальної власності,  як інноваційного процесу 
установи загалом, так і окремих його суб’єктів – зокрема. До 
цього кластеру входять юридичні підрозділи підприємства та 
підрозділ (фахівець) інноваційної діяльності, інтелектуальної 
власності та трансферу технологій. 

6. Кластер кадрового забезпечення інноваційної 
діяльності, що забезпечує пошук і залучення до роботи в 
установі, підготовку, перепідготовку,  підвищення 
кваліфікації кадрів, обмін передовим досвідом, розвиток 
практичних навичок і зростання компетентності фахівців.  Ці 
функції покладаються на кадрові підрозділи підприємства; 

7. Консалтинговий кластер створює умови надання 
суб’єктам інноваційної діяльності в установі допомоги у 
вирішенні управлінських питань, проблем оптимізації процесів, 
підвищення ефективності функціонування установи, 
функціонування системи управління якістю, тощо.  Ці функції 
виконують в межах своїх повноважень усі вищезазначені 
підрозділи.  Координацію такої діяльності, на наш погляд, 
доцільно покласти на підрозділ управління якістю. 

Елементами цих кластерів є як відповідні підрозділи 
установи, так і окремі працівники, до функціональних 
обов’язків яких відноситься виконання певних функцій, 
пов’язаних з інноваційним процесом. Так, наприклад, якщо в 
установі значний обсяг робіт, пов’язаних з питаннями 
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інтелектуальної власності, то в такому випадку створюється 
структурний підрозділ з питань інноваційної діяльності, 
інтелектуальної власності та трансферу технологій.  Як що 
цей обсяг не такий значний – ці функції покладаються на 
окремого працівника, який і забезпечує їх виконання. І в тому 
і в іншому випадку такий підрозділ чи працівник буде 
елементом інноваційної інфраструктури установи. 

Деякі автори вважають, що на даний час в Україні 
відсутні ефективні механізми для проведення масштабних 
технологічних змін, а з метою формування технологічних 
систем рівня найбільш економічно розвинених країн потрібен 
системний підхід до створення організаційно-економічних 
механізмів, здатних не тільки продукувати нововведення, а й 
перетворювати їх на інновації [3]. 

Загалом погоджуючись з таким твердженням хочемо 
зазначити, що створення інфраструктури інноваційної 
діяльності в країні має починатись, будуватись та доводити 
свою ефективність починаючи зі створення такої 
інфраструктури на рівні підприємства, установи, організації і 
вже потім масштабуватись на макрорівень держави. 
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СЕКЦІЯ 3. 
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старший науковий співробітник,  

науковий керівник,  
Науково-дослідний заклад «Ресурси» 

м. Київ, Україна  
 

РЕСУРСОМЕТРІЯ В ГОСПОДАРСЬКИХ ОЦІНКАХ 
ЕНЕРГЕТИЧНИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

 
У сучасному економічному світі наявність і доступність, 

паливно-енергетичних ресурсів, безперебійність поставок й 
ефективність їх використання в основному визначають 
стійкий розвиток і енергетичну безпеку як важливу складову 
національної безпеки будь-якої країни. Безумовно, що 
державне регулювання ресурсозабезпечення потребує 
постійного аналізу й оцінок використання енергоносіїв, 
зокрема вуглеводневих корисних копалин, кам’яного вугілля, 
урану та прогнозування перспектив зростання  обсягів їх 
виробничих  запасів.  

У числі переваг ресурсного підходу до аналізу, оцінки 
паливно-енергетичних ресурсів,  виділяються: узагальнене 
трактування різних видів ресурсів; його чітка логіка у 
визначеннях; можливість оцінити ефективність використання 
ресурсів конкретного виду; дати узагальнювальну оцінку 
економічній ефективності виробництва ресурсів та ін. Хоча, 
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незважаючи на наукові роботи численних дослідників, немає 
загальновизнаного підходу до оцінки порівняння віддачі 
різнорідних ресурсів.  

За даним підходом нами пропонується створити таку 
наукову галузь як ресурсометрія енергетичних ресурсів, 
належної до складових ресурсології. Ця галузь за певними 
методиками, треба розуміти, досліджує процеси підготовки, 
оцінки та підрахунку ресурсів і запасів паливно-енергетичних 
корисних копалин. У числі її досліджуваних показників  в 
першу чергу слід прийняти статистичні.  

Динаміку статистичних показників виробництва і 
споживання первинних енергетичних ресурсів у світі, у 
конкретних країнах певного періоду, за їх видами, за 
порівнювальними даними у макромасштабі, відображені 
одновимірним методом,  можна  досліджувати за формою табл.1.  

Таблиця 1 
Виробництво і споживання первинних енергетичних ресурсів 

у світі за   аналізовані  роки   за їх видами, млн т н. о. 
За видами енергетичних ресурсів 

Природний 
газ 

Вугілля Ядерна 
енергія

Гід- 
ро
енер-
гія

Споживання 

До метричних належать паливно-енергетичні баланси 
(ПЕБ) на різні паливно-енергетичні ресурси, що можуть 
складатися з застосуванням методики  зведення  даних до 
одного кількісного вимірника. З застосуванням показників 
прогнозованої структури видобування цих ресурсів  і її 
очікуваної теплотворної здатності розраховуються перевідні 

Роки Спожи-
вання
усього

Нафта

Вироб-
ництво

Спо-
жива-
ння

Вироб-
ництво

Спо-
жива-
ння

Вироб-
ництво

Спо-
жива-
ння

Поновлю-
вані дже-
рела 
енергії 
(ПДЕ)
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коефіцієнти за видами палива. Переведення здійснюється 
множенням обсягу видобутку в натуральних одиницях на 
встановлений перевідний коефіцієнт. Установлені такі 
орієнтовні значення перевідних коефіцієнтів: нафта і газовий 
конденсат – 1,4; газ природний і нафтовий – 1,18; вугілля – 
0,7; сланці горючі – 0,34; дрова – 0,27.   

У структурі паливних ресурсів України домінує кам'яне 
і буре вугілля, запаси якого за категоріями А + В + СІ,  за 
різними джерелами, складають близько 50 млрд т  і є цілком 
достатніми для забезпечення власних потреб економіки і 
домашніх господарств. Основні запаси кам'яного вугілля 
зосереджені в Донецькому і Львівсько-Волинському басейнах; 
бурого вугілля - переважно в Дніпровському басейні. 

В Україні, за різними джерелами інформації, виявлено 
більше 300 родовищ нафти і газу, які зосереджені переважно 
на північному сході країни, у Прикарпатті і Причорномор'ї. 
Початкові розвідані запаси нафти і газу становили понад 
млрд т умовного палива. Але ступінь виснаження розвідних 
запасів досягає  понад 60%. Водночас значним резервом є 
майже 5 млрд т умовного палива ще не розвіданих запасів. За 
існуючими оцінками ресурси нафти і природного газу в 
Україні дозволяють збільшити їх видобуток майже вдвічі. 
Крім того, у Державному балансі запасів обліковуються 
родовища метану вугільних родовищ. 

До ресурсометрії потрібно відносити й порівняльні оцінки 
енергоресурсів у різних формах, результативності застосування в 
енергогенеруючих комплексах, тобто і на мінірівнях.  

У табл. 2  наведені показники роботи теплогенерувального 
обладнання з використанням природного газу і вугілля (за 
даними Монастирищенської  виробничої впроважувальної 
фірми «Енергетик», Завод котельного обладнання,     
Черкаська обл.; www. energetik.com.ua). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
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Таблиця 2. 
Показники роботи теплогенерувального обладнання 

з використанням природного газу і вугілля (за даними 
Монастирищенської  виробничої впроваджувальної 

фірми «Енергетик»). 

№ 
п/п 

Назви показників Розмірність Природний 
газ 

Вугілля 

1. Калорійна здатність 
палива 

МДж/нм3 (кг) 35 25,5 

2. Часові витрати палива 
на котел потужністю 
1МВт 

нм3 (кг)/год. 100 160 

3. Добові витрати палива 
на котел потужністю 
1 МВт 

нм3 (кг)/доб. 2400 3840 

4. Місячні витрати палива 
на котел потужністю 
1 МВт 

нм3 (кг)/міс. 72000 115200 

5. 
Орієнтовна вартість 
палива 

грн за 1000 нм3; 
грн за 1000 кг 

2700 600 

6. Орієнтовні затрати 
палива за годину 

грн/год. 270 96 

7. Орієнтовні затрати 
палива за добу 

грн/доб. 6480 2304 

8. Орієнтовні затрати 
палива за місяць 

грн/міс. 194400 69120 

З приведених даних видно, що кількісні вартісні 
показники використання вугілля  майже у три рази нижчі, ніж 
природного газу. Але калорійність і витрати природного газу 
кращі, ніж вугілля. 

На практиці досліджень використовуються кількісні 
багатовимірні методи. До них належать факторний і  
кластерний аналіз; регресивні та кореляційні методи; 
імітаційні, детерміновані, гібридні та інші методи. 
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З застосуванням багатовимірніх методів  широко,  повно 
та достатньо достовірно встановлюються причинно-
наслідкові зв'язки між факторами, що одночасно або й у різні 
періоди  впливали, наприклад, на збільшення або зниження 
показників використання енергетичних носіїв. Такі 
результати  не можливо отримати при застосуванні 
одновимірного аналізу. На практиці досліджень стану 
використання енергетичних ресурсів  за найбільш поширені з  
багатовимірних методів у першу чергу логічно виділити  
факторний та кластерний аналізи. 

Для відображення статистичних і господарських 
показників виробництва і використання енергетичних носіїв, 
за ресурсним підходом, нами пропонується створити таку 
наукову галузь як ресурсометрія енергетичних об’єктів. 
Ресурсометричні оцінки в енергетиці логічно застосовувати 
для відображення та аналізу кількісних оцінок, порівняльних 
оцінок на макро- і мікрорівнях енергетичних об’єктів і 
процесів з ними.   
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DETERMİNATİON OF COMPETİTİVENESS  

OF TOURİSM SECTOR İN AZERBAİJAN 
 
One of the conditions that will ensure the development of 

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

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

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

Economic Forum.) 



 
  

                                                         Матеріали XXII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                                                                                                    (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія), дистанційно)  

 

 
89 

The results obtained from the analysis of the tourism sector 
in Azerbaijan in terms of its functional purpose (types of tourism) 
and competitiveness show that our country has rich potential to 
ensure competitiveness in the world market, specializing in all-
around tourism areas. 
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ETHNIC COMPOSITION OF THE 

NORTHWESTERN REGIONS OF AZERBAIJAN  
(ON THE EXAMPLE OF THE SHAKI-ZAGATALA 

ECONOMIC REGION) 
  
The Shaki-Zagatala economic region, which covers the 

southern slopes of the Greater Caucasus Mountains and the 
northwestern regions of the Republic of Azerbaijan, consists of 6 
administrative regions, including Balakan, Gakh, Gabala, Oghuz, 
Shaki and Zagatala administrative districts. At the beginning of 
2021, the population of the economic district, which constitutes 
10,2% of the country's territory and 6,2% of its population, was 
630,4 thousand people [1]. 

According to the data of the first national population census 
conducted in the independent Republic of Azerbaijan in 1999, the 
national composition of the population of Azerbaijan consisted of 
dozens of ethnic and national minorities along with 
Azerbaijanis [2, p.20]. National minorities and minority ethnic 
groups are distributed unevenly in the regions of the republic. The 
Shaki-Zagatala economic region of the country is distinguished by 
its polyethnicity. Due to the diversity of the national composition 
of the population, this economic region lags behind only the 
Absheron region. In the national-ethnic composition of the 
economic region, Lezgiss, Tsakhurs, Avars, Ingilois and Udi 
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people differ according to their percentages. 99,9% of Tsakhurs, 
99.3% of Avars, 100,0% of Udis, 15,7% of Lezgins, and 76,3% of 
Ingilois living in the republic fall to this economic region. Almost 
20% of the population of the economic region was accounted for 
by the ethnic and national minorities [3, p.71-72]. 

In the region, Lezgins settle in almost all administrative 
districts of the economic region, Avars settle in Balakan and 
Zagatala districts, Tsakhurs in Zagatala and Gakh districts, 
Ingilois in Gakh and partly in Balakan district, and Udis in Gabala 
district. 

The formation of the ethnic composition of Azerbaijan has 
indicated itself as a long and complex historical process that takes 
place directly under the influence of ethnic and demographic 
factors. The nature and influence of those factors, in turn, 
depended on political, socio-economic and other important factors 
that had a decisive and guiding effect. 

The share of minority ethnic groups in the administrative 
regions of the region changed significantly in 1999 and 2009. 
Since the 2019 census materials are not ready, the latest data are 
given for 2009. 

The share of Azerbaijanis in national-ethnic composition 
increased in each of the administrative districts, and the largest 
increase was experienced in the Zagatala district with an indicator 
of 8%. This increase was 6%, 4% and 3% in Gakh, Balakan, and 
Oghuz districts, respectively, and only 1% in Shaki and Gabala 
districts. Balakan (23874 people) and Zagatala (25578 people) 
districts are particularly distinguished by the number of Avars 
(2009). However, in the year 1999, their share decreased from 
29% to 27% in Balakan district, and from 24% to 22% in  
Zagatala district. 
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Table 1. 
Changes in the national-ethnic composition of the population 

in the administrative districts of the region (with %)  
Ethnic 
groups  Years Administrative districts By 

region 
By 
country Shaki Balakan Gakh  Gabala  Oghuz Zagatala 

Azerbaijani 1999 94,6 67,7 7,0 78,0 81,5 59,5 77,7 90,6 
2009 95,5 72,7 2,5 78,6 85,1 68,0 81,4 91,6 

Avar 1999 0,01 29,2 0,02 - - 24,0 9,7 0,6 
2009 - 26,5 0,02 - - 21,6 8,7 0,5 

Tsakhur 1999 - - 5,1 - - 12,2 3,0 0,2 
2009 - 0,04 1,9 - - 9,5 2,2 0,1 

Lezgin 1999 4,7 0,3 1,2 16,7 14,2 0,3 5,3 2,3 
2009 4,2 0,1 0,5 17,0 12,0 0,04 5,0 2,0 

Udi 1999 - - - 4,7 0,3 - 0,8 0,05 
2009 - - - 4,0 0,2 - 0,6 0,04 

Inghiloi 1999 - 2,0 15,0 - - 3,0 2,4 0,2 
2009 - 0,04 14,0 - - 0,04 1,3 0,1 

Others 1999 0,7 0,9 2,2 0,5 4,0 1,1 1,0 6,1 
2009 0,3 0,5 1,2 0,3 2,7 0,8 0,6 5,4 

Source: [4; 5] 
  

In the Gakh district, the number of Avars was very small 
and this number remained stable in the last two censuses. The vast 
majority of Tsakhurs populating the area fall to the Zagatala 
district’s share (11203 people). However, their number decreased 
by approximately 3% in Zagatala and Gakh districts in 2009 
compared to 1999. On the contrary, Tsakhurs began to settle in the 
Balakan district, which was not present in the 1999 census. 

Although Lezgins dwell in all districts of the region, they 
are primarily concentrated in Gabala (16020 people), Shaki (7152 
people) and Oghuz (4831 people) districts. Despite the fact that 
the number of Lezgins decreased in other administrative districts, 
their number remained stable in Gabala (17%). The Udi people 
settle only in the Nij town of Gabala district and a very small part 
of them settle in the Oghuz district. Compared to 1999, in 2009 
their number decreased by 1% from 3739 to 3697 people. 
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Most of the Ingilois settle in the Gakh district, and a small part 
settles in Zagatala and Balakan districts. Their number decreased from 
7521 to 7447 people in the Gakh district. A decrease was also 
witnessed in Zagatala and Balakan, the number of Ingilois in those 
districts is 59 and 38 people, respectively (Table 1) [4; 5]. 
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МОНІТОРИНГ ГЕОДИНАМІЧНОГО СТАНУ 

ЗАКАРПАТСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОГИНУ  
 

  На території Карпатського геодинамічного полігону 
проводяться систематичні спостереження параметрів 
геофізичних полів. Актуальність проведення режимних 
геофізичних досліджень в Закарпатському внутрішньому 
прогині викликана декількома причинами: по-перше, 
Закарпаття – сейсмогенеруюча територія, де відбуваються 
місцеві землетруси, серед яких періодично – реєструються 
відчутні місцеві землетруси. Сильні землетруси на території 
Закарпаття відбуваються дуже рідко, на фоні сотень слабких 
підземних поштовхів. Вплив геологічних процесів на споруди 
та інші об’єкти критичної інфраструктури можуть бути 
причиною порушення екологічного стану регіону,через який 
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пролягають газо-, нафтогони, лінії електропередач, шляхи та 
інш.  Дослідження, які проводяться на території Закарпаття 
на режимних геофізичних станціях, сейсмічних станціях та 
пунктах деформометричних спостережень Карпатського 
відділення та Відділу сейсмічності Карпатського регіону 
Інституту геофізики ім..С.І. Субботіна НАН України 
тривалий період відмітили особливості сейсмотектонічних 
процесів в регіоні. Спостереження за параметрами 
гідрогеологічного стану регіону ( вимірювання атмосферних 
опадів, рівня води в свердловинах різної глибини,рівня води в 
річці Тисі) за минулі роки дозволили зробити припущення 
про гідрологічний аспект сейсмогенеруючих процесів в 
регіоні. Він полягав у виявлені зв’язку між 
метеорологічними, гідрологічними, сейсмічними 
геодинамічними параметрами. Відмічено: після інтенсивних 
атмосферних опадів, характерний  півмісячною величиною, 
відбуваються геомеханічні процеси, що реєструвалися 
горизонтальним кварцовим  деформометром, а саме 
динамічні розширення та стиснення  порід величинами, що 
характерні для вікових ходів сучасних горизонтальних рухів 
кори. Вимушені рухи кори приводять до накопичення 
геомеханічної енергії, яка через певний період вивільнюється 
через серію місцевих землетрусів. Подібні випадки 
реєструються рідко, оскільки вони прив’язані до сезонних 
метеорологічних явищ на фоні тектонічних процесів, то 
важливо продовження вивчення геофізичних умов протікання 
геологічних процесів. Метою роботи є дослідження впливу 
гідрологічних параметрів на сейсмотектонічні процеси в 
регіоні. Об'єктом дослідження є просторово-часовий 
розподіл місцевої сейсмічності, сучасні рухи кори та 
гідрологічний стан регіону. Предметом дослідження є вплив 
гідрологічних та геомеханічних параметрів на сейсмічну 
активізацію в Закарпатському внутрішньому прогині. 
Методика дослідження полягає у відтворенні просторово-



Матеріали XXII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
  (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія), дистанційно)  

96 

часового розподілу місцевої сейсмічності, варіацій  
параметрів гідрологічного стану регіону  та вивчення зв’язку 
геофізичних полів. Важливо відмітити, що дослідження 
проводяться в періоди, коли починають проявлятися відчутні 
місцеві землетруси, після тривалого періоду сейсмічного 
затишшя. Також важливо поширити методику вивчення 
геодинамічного стану регіону на інші регіони, де можуть 
проявитися сейсмотектонічні процеси. Дослідженню 
геофізичних та геологічних процесів в Закарпатському 
внутрішньому прогині присвячено багато наукових 
досліджень, результати яких представлені в численних 
публікаціях вітчизняних та зарубіжних дослідників. За  
даними мереж ГНСС-станцій у період з 2010-2019 рр. 
проаналізовано горизонтальні деформації території Карпато-
Балканського регіону та побудовано карти розподілу 
швидкостей дилатацій[1]. Аналіз інформації про 
геодинамічну і сейсмотектонічну ситуацію в районі 
майданчика розташування проектованих споруд дозволив 
встановити положення потенційних сейсмоактивних зон [2]. 
Визначено взаємозв’язки між структурно-тектонічними 
особливостями будови центральної частини Закарпатського 
прогину, сучасним геодинамічним розвитком фундаменту 
регіону та особливостями поширення сейсмічних хвиль і 
формування вогнищ локальних землетрусів [3]. Результати 
досліджень дають можливість уточнити геолого-структурні 
особливості будови земної кори Закарпаття  та характер 
геоекологічних небезпек, ефективніше прогнозувати та 
досліджувати глибинно-просторовий розподіл корисних 
копалин[4]. Проведено аналіз параметрів геофізичних полів 
за 2018-2019 роки, відміено, що гідрологічний вплив на 
сейсмотектонічні процеси в регіоні суттєвий, тобто може бути 
спусковим механізмом для розрядки напружено-деформованого 
стану порід в сейсмогенеруючих регіонах [5-8]. 
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  Атмосферні опади вимірювали за допомогою 
опадоміра Третяковського, Вимірювання проводяться один 
раз в добу, порівнюють із результатами інших 
метеорологічних параметрів, які впливають на 
сейсмотектонічні процеси в сейсмонебезпечних  регіонах. 
Аналіз проводиться на основі місячних серій спостережень. 
Поряд з цим проводяться  гідрогеологічні спостереження: 
вимірюються варіації рівня води в свердловинах глибиною 
530 м та 8 м, розташованих на РГС Тросник                            
ім. Т.З. Вербицького КДМГСП Відділу сейсмічності 
Карпатського регіону Інституту геофізики ім..С.І, Субботіна 
НАН України. За весь період спостереження на РГС «Тросник» 
випало атмосферних опадів величиною: 616.6 мм (рисунок 1). 
Така величина атмосферних опадів притаманна останнім рокам 
спостереження для даного регіону. Для порівняння: в 2010 році 
випало 1010 мм атмосферних опадів, що з тих  пір 
змінювалося до 280 мм в 2012 році.   

 
Рис. 1. Варіації атмосферних опадів в центральній 

частині Закарпатському внутрішньому прогині за січень-
листопад 2021 року. 
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Аналіз розподілу атмосферних опадів привів до 
висновків: атмосферні опади характерні періодичністю, чітко 
виділяються місячні періоди. Інтенсивність атмосферних 
опадів припадає на перші 8 місяців року. Представлено 
просторово часовий розподіл місцевої сейсмічності та 
атмосферні опади за січень 2021 року( рисунок 2). 

 
Рис. 2. Сейсмічність регіону( крива чорного кольору), 

атмосферні опади (крива сірого кольору) за січень 2021 року. 
 
Аналізуючи варіації параметрів геофізичних полів 

відмічено: періоди інтенсивних атмосферних опадів  на 
початку місяця та в третій декаді місяця корелюються із 
періодами підвищення сейсмічної активності регіону. 
Землетруси реєструються в періоди атмосферних опадів, які 
можуть бути причиною розрядки напружено-деформованого 
стану порід. 

Висновки. На протязі досліджуваного періоду тільки за 
січень-липень 2021 року зареєстровано 117 місцевих 
землетрусів різної магнітуди. За період січня-листопада      
2021 року зареєстровано атмосферні опади величиною 616, 6 
мм, що повторює величини останніх років дослідження. Після 
максимуму в 2010 році, коли випало більше 1000 мм 
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атмосферних опадів, варіації атмосферних опадів коливаються 
від 275 мм до 660 мм. Атмосферні опади характеризуються 
періодичністю. Сейсмічна активність також відповідно  
періодично змінюється. Аналіз на виявлення зв’язків 
досліджуваних геофізичних полів показав: гідрологічний аспект, 
інтенсивні атмосферні опади корелюються із проявами місцевої 
сейсмічності. Характер кривих досліджуваних параметрів 
геофізичних полів подібний: зростання величини атмосферних 
опадів супроводжується зростанням частоти прояву місцевої 
сейсмічності. Підтверджується припущення суттєвого впливу 
атмосферних опадів на характер сейсмотектонічних процесів в 
регіоні. Сучасні рухи кори в зоні Оашського глибинного розлому 
представлені розширенням порід величиною:+14х10-7. Вони 
корелюються із атмосферними опадами в регіоні, інтенсивні 
опади супроводжують інтенсивними динамічними 
характеристиками сучасних горизонтальних рухів кори. 
Пропонується використовувати гідрологічні параметри при 
вивченні стану екологічної небезпеки геологічного характеру. 
Актуально проведення гідрологічних та сейсмологічних 
спостережень на інших ділянках Закарпатського внутрішнього 
прогину. 
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МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ ПО 
ВСТАНОВЛЕННЮ ОКРУГІВ САНІТАРНОЇ 

ОХОРОНИ КУРОРТІВ 
 

Метою санітарної охорони курортів є збереження 
природних лікувальних факторів і запобігання їх виснаженню 
і забрудненню. Дієвим заходом з охорони курортних ресурсів 
є встановлення округу санітарної охорони, тобто виділення 
певної за площею і конфігурацією території, в межах якої 
організовуються або забороняються заходи, які негативно 
впливають на санітарний режим і стан курортних ресурсів. З 
метою регламентації видів обмежень і оздоровчих заходів та 
врахування специфіки формування курортних ресурсів в 
межах округу виділяють три зони: строгого режиму, обмежень і 
спостережень. В зоні строгого режиму знаходяться місця виходів 
джерел мінеральних вод та їх каптажі, родовища лікувальних 
грязей, мінеральні озера і лимани, пляжі і т.д., тобто все те, що 
становить лікувальні курортні ресурси. Як показує практика 
експлуатації мінеральних вод, межа зон встановлюється в 15-70м 
від водозбірних споруд і залежить від типу родовища і його 
гідрогеологічних умов. Конфігурація зони довільна (коло, 
квадрат, багатокутник). В межах зони забороняється проживання 
людей і всі види робіт, які шкідливо впливають на природні 
лікувальні фактори, виключаючи роботи, які безпосередньо 
пов'язані з експлуатацією лікувальних ресурсів [1]. 
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В зоні обмежень знаходяться площі, які безпосередньо 
впливають на лікувальні ресурси, а саме області стоку 
поверхневих і ґрунтових вод, місцевості, які оточують 
сховище мінеральних вод та лікувальних грязей і зайняті 
курортно-санаторними закладами, парки і місця відпочинку. 
В межах зони заборонені всі види робіт, прямо не пов'язані з 
розвитком і благоустроєм курорту. Заборонено вирубування 
зелених насаджень, використання отрутохімікатів, 
облаштування полів зрошення, кладовищ та ін. [1]. 

В зоні спостережень знаходяться області живлення і 
формування курортних ресурсів, включаючи лісові 
насадження навколо курорту. В цій зоні дозволені тільки ті 
види робіт, які негативно не впливають на лікувальні ресурси 
і природно кліматичні умови курорту. 

З метою встановлення округу санітарної охорони 
проводиться спеціалізоване комплексне дослідження 
курортних територій за участю гідрогеолога, санітарного 
лікаря, кліматолога, архітектора та інших спеціалістів. 
Об'єктами дослідження є гідромінеральна і грязьова база 
курорту та її санітарний стан, вплив промислового, 
сільськогосподарського і міського будівництва на лікувальні 
фактори курорту. Проводиться відбір проб води, грязі, 
повітря, визначається ефективність існуючої системи 
експлуатації гідромінеральних ресурсів і санітарно-технічний 
стан бальнеотехнічних систем. Вивчається вплив індустріальних 
об'єктів на навколишнє середовище, аналізуються демографічні 
дані і виявляються причини інфекційних захворювань. За 
результатами дослідження накидаються межі округу і план 
санітарно-оздоровчих заходів [2]. 

На основі зібраної інформації складається проект округу 
санітарної охорони, в якому дається опис і прив'язка меж 
округу і зон, встановлюється в їх межах санітарний режим і 
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перелік заборонних і санітарно-оздоровчих заходів. Особливу 
увагу приділяють санітарно-оздоровчим заходам стосовно до 
кожної з виділених зон [2]. 

Враховуючи різноманітний характер курортних і 
гідромінеральних ресурсів, які включають родовища 
мінеральних вод, лікувальних грязей, нафталіну, глин, виходи 
парів і газів, прибережні частини водойм, морів, озер, річок, 
пляжі, повітря, ґрунти, рослинність і т.д., їх охорона 
здійснюється різними відомствами. Відповідальність за 
охорону і раціональне використання поверхневих та 
підземних мінеральних вод несе Міністерство екології і 
природних ресурсів України. Міністерство охорони здоров'я 
України відповідає за ті аспекти охорони повітряного 
басейну, поверхневих і підземних вод, які безпосередньо 
стосуються санітарних умов проживання населення [1]. 

Контроль за станом навколишнього середовища людини 
здійснює Головне санітарно-епідеміологічне управління і 
підлеглі йому санітарно-епідеміологічні служби. Вони мають 
право заборонити експлуатацію діючих підприємств, цехів, 
водозаборів при відсутності споруд, які б забезпечували 
ефективне очищення газових викидів, стічних вод і чистоту 
поверхневих і підземних вод. Вказані служби забезпечені 
спеціалізованими лабораторіями, які проводять стаціонарні 
спостереження за чистотою навколишнього середовища. 
Об'єктами санітарних спостережень є водойми, які 
використовуються для господарсько-питних і культурно-
побутових потреб населення. Санітарний стан водойм, які 
мають рибогосподарське значення, контролюють органи 
рибоохорони [1]. 

Міністерство екології і природних ресурсів України 
вивчає хімічний склад поверхневих вод і його зміни під 
впливом діяльності людини. На основі отриманих матеріалів 
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складаються огляди стану забруднення водних джерел по 
стаціонарних постах. Спеціальні станції ведуть 
спостереження за якістю води поверхневих водойм, 
включаючи морські побережжя. 

Система державних стандартів до недавнього часу 
переважно торкалась тільки виробничої сфери діяльності 
людини. На даний час передбачено створення Системи 
стандартів з охорони природи. 

В основі стандартизації природних лікувальних 
факторів поряд із загальноприйнятими (заборонними) 
токсикологічними, санітарними і органолептичними 
показниками лежать також специфічні компоненти, які мають 
лікувальний вплив. Говорячи про заборонні показники, перш 
за все маються на увазі граничне допустимі концентрації 
(ГДК) забруднень навколишнього середовища, тобто 
привнесення в середовище нових, не властивих для нього 
хімічних, біологічних і фізичних елементів або перевищення 
багаторічного рівня (фону). В результаті привнесення цих 
елементів погіршується якість навколишнього середовища. 
Якщо мова йде про природній багаторічний фон, слід мати на 
увазі, що у ряді випадків цей фон може перевищувати ГДК 
забруднень і не бути пов'язаним з антропогенним фактором [1]. 

 
Список використаних джерел: 
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СЕКЦІЯ 5. 
 

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО 
 
 

Бондарева О.Є. 
доктор філологічних наук, професор, 

головний науковий співробітник кафедри української 
літератури, компаративістики та грінченкознавства,  

Київський університет імені Бориса Грінченка 
м. Київ, Україна 

 
ЖУРНАЛЬНІ ДРАМАТУРГІЧНІ АНТОЛОГІЇ  

ЯК ФОРМАТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
 

За підтримки дипломатичних установ інших країн в 
Україні стало можливим видання своєрідних журнальних 
версій сучасних драматургічних антологій, що, наприклад, 
демонструють два числа українського журналу іноземної 
літератури “Всесвіт”: спеціальний номер сучасної 
бельгійської драматургії (2017, № 11-12) та спеціальний 
номер сучасної ізраїльської драматургії (2021, № 7-8).  

Переглянувши добірку “Всесвіту” за останні 10 років, 
з’ясовуємо, що навіть у спеціальних випусках, присвячених 
тій чи іншій національній літературі, драматургія 
представлена доволі скромно. Наприклад, у Спеціальному 
азербайджанському номері (2014, № 11-12) та у 
Спеціальному чорногорському номері (2016, № 11-12) для 
драматургії, на відміну від поезії та прози, місця не 
знайшлося взагалі, у Спеціальному номері сучасної 
літератури Султанату Оман (2017, № 7-8) представлені лише 



 
  

Матеріали XXII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
   (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія), дистанційно)  
 

 
    106 

дві п’єси у перекладах з арабської Михайла Якубовича і      
два драматурги – Бадр-Аль-Гамадані (“Джахдуль”) і 
Мухаммад Мугандіс (“Змій”). У попередньому Спеціальному 
бельгійському номері (2015, №9-10) знайшлося місце для 
двох творів бельгійської драматургічної класики – це 
“Принцеса Малена” Моріса Метерлінка та “Магнолія, або 
Теля міське й теля сільське” Жака де Деккера. Драматургія в 
інших числах журналу представлена спорадично та 
несистемно, і тим ціннішими видаються два спеціальні 
випуски “Всесвіту”, присвячені Драматургічному Іншому. 

Спеціальний бельгійський випуск “Всесвіту” з 
підзаголовком “Спеціальний номер сучасної бельгійської 
драматургії” побачив світ з ініціативи Дмитра Чистяка за 
сприяння Сектора підтримки книжки та Міжнародного 
відділу Федерації Валлонія-Брюссель, Королівської академії 
французької мови та літератури Бельгії, Європейського 
колегіуму художнього перекладу в Сенефі, Посольства 
Королівства Бельгія в Україні. Відповідно, він відкривається 
низкою привітань – від Міністра культури України Євгена 
Нищука, від Надзвичайного і Повноважного Посла 
Королівства Бельгія в Україні Люка Якобса, від Головної 
адміністраторки Міжнародного відділу Федерації Валлонія-
Брюссель Паскаль Делькоммінетт, а також навіть від 
Президента Малої академії наук України Станіслава Довгого. 

Не лише ініціатором, але водночас перекладачем та 
упорядником цього видання виступив Дмитро Чистяк, 
лауреат премії Федерації Валлонія-Брюссель у галузі 
художнього перекладу, який у статті “Час драматургії” 
наголосив, що реалізований ним проєкт сучасної 
франкомовної бельгійської драматургії у процесі укладання 
набув ознак певного символізму насамперед для драматургії 
української: “Очевидячки, драматургія вже за своєю 
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жанровою специфікою постає простором діалогу “я” та 
“іншого” (хоча від самих початків наявний у театрі і глибший 
контакт, із об’явленням священного). І сама Бельгія, що 
лежить на перетині двох могутніх культурних ареалів, 
“германізму” й “латинізму” – як їх схематично, але влучно 
охрестив один із батьків європейської “нової драми” Моріс 
Метерлінк, – у повнокровному змішуванні валлонської та 
фламандської традицій постає емблемою тих драматургічних 
(а подеколи і драматичних) зрушень, які відбуваються в 
середохресті новітніх течій європейського співтовариства. До 
цих течій спрямовується – віддавна, але, на жаль, не завжди 
послідовно – і плин самобутньої української культурної 
традиції, яка (віримо!) дедалі потужніше звучатиме у 
поліфонічному голосі європейського моря...” [1, с.6]. 

Також у цій статті Дмитро Чистяк анонсував створення 
у недалекій часовій перспективі “широкої антології 
бельгійської драматургії” – від середньовічних міраклів та 
містерій до видатних творів нової європейської драми, аж до 
її сучасних текстів. У віртуальному плані-проспекті 
майбутньої антології йому бачаться: якомога ширше 
представлення текстів Моріса Метерлінка – “від декадансу 
“театру жаху” через символістський “трагічний оптимізм” до 
унанімістичної феєрії “Блакитного птаха””, а згодом – до 
езотеричних узагальнень “Страшного суду” [1, с.7], також до 
цього корпусу текстів мають увійти “Дивовижний 
рогоносець” Фернана Кроммелінка, “Ескуріал”, “Варрава” та 
“Червона магія” Мішеля де Ґельдероде, “На руїнах 
Карфагену” Рене Каліскі, “Ангел-кинджал” Жана Сіґріда, 
“Екватор” Ліліан Вутерс, всеосяжний драматургічний 
доробок Еріка-Емманюеля Шміта [1, с.7]. 

Бельгійська журнальна драматургічна антологія стала 
своєрідною панорамою тенденцій новітньої бельгійської 
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драми, в якій уживаються або сусідять вишуканий 
міфологізм, езотерика, трагедійність, літературний естетизм, 
екзистенційні та експресіоністські модуси, “густе письмо” 
тощо. Така панорама створена презентацією п’яти п’єс 
бельгійських драматургів кінця ХХ – початку ХХІ століття у 
перекладах Дмитра Чистяка (“Яків на самоті” Жана Луве, 
“Об’явлення-80” Жака де Деккера) та Івана Рябчія (“Отам, на 
озері, янголики танцюють” Поля Емона, “Книжконюх” Тьєррі 
Дебру, “Прах” Селіна Дельбека). 

Класика бельгійської драми ХХ століття була 
презентована у рубриці “Скарбниця” творами Моріса 
Метерлінка “Пелеас і Мелісанда” та Поля Віллемса “Дощ у 
моєму домі” у перекладах Дмитра Чистяка. 

Утім, бельгійській драматургії присвячено не весь 
випуск журналу, в якому також представлені доробки поезій 
переможців Міжнародного поетичного конкурсу “Любов до 
свободи”, а ще поза драматургічним дискурсом наповнено 
рубрику “Письменник. Література. Життя”.   

Окреме число “Всесвіту” з підзаголовком “Спеціальний 
випуск. Сучасна ізраїльська драматургія” побачило світ за 
підтримки Посольства Держави Ізраїль в Україні: це вказано 
на обкладинці, є вступне слово “Посольство Держави Ізраїль 
в Україні вітає читачів журналу “Всесвіт””, в якому 
Надзвичайний та Повноважний Посол Держави Ізраїль в 
Україні Міхаель Бродський зазначив, що в цьому 
спеціальному числі журналу “читачі зможуть” долучитися до 
однієї зі складових ізраїльської культури – барвистої, 
яскравої, поліфонічної, – яка вже голосно заявила про себе як 
про унікальну окрему ідентичність, що постала на підґрунті 
дбайливо виплеканих та збережених культурних спадщин і 
традицій всіх громад Ізраїлю” [2, с.5].  

Звертаємо увагу, що завжди, коли іноземним художнім 
виданням в Україні надається цільова підтримка офіційних 
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установ цих держав, то обов’язково підкреслюються 
ідентичність, модерновість та динамізм власної національної 
культури.  

У традиційній журнальній рубриці “NOTA BENE” є 
також підготовлений Відділом культури Посольства Держави 
Ізраїль в Україні та оздоблений фотографіями матеріал 
“Здобутки Посольства Держави Ізраїль в Україні: досвід 
співпраці в царині культури”, в якому розповідається про 
головні культурні акції Посольства впродовж 2021 року та 
підкреслюється, що “ізраїльська культура – це динамічна 
структура, яка зберегла найцінніші здобутки культури євреїв 
діаспори, але не зупинилася, не зациклилася на них”, і що 
цим проєктом ізраїльську культуру презентовано українцям 
“у всьому розмаїтті її форм і проявів” [2]. Перекладачем усіх 
п’єс цього проєкту виступив відомий ізраїльський літератор 
Мар’ян Бєлєнький. Допомогу в упорядкуванні цього числа 
“Всесвіту” також надав Інститут ізраїльської драми. 

“Щороку, долучаючись до провідних українських подій 
у сфері культури і створюючи окремі українські заходи, ми 
говоримо із нашими українськими співрозмовниками мовою 
музики, мовою поезії та прози, мовою живопису, мовою 
перформансу. Цього року Ізраїль промовлятиме до України 
ще й мовою театру” [2], – зазначається у передмові до 
добірки п’єс.  

Сама добірка драматургічних текстів – це твори, 
авторами яких є досвідчені сучасні ізраїльські драматурги 
старшого покоління, практично “класики”, які широко 
ставляться не лише в Ізраїлі, але також у Європі, США, Росії, 
Казахстані, Молдові – Една Мазія (“Ігри на задньому 
подвір’ї”, “Нові злочинці”), Гур Корен (“Інваліди”), Ієшуа 
Соболь (“Ґетто”), Ефраїм Кішон (“Агов, Джульєтто!”). До 
слова, “Ігри на задньому подвір’ї” має в репертуарі 
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Національний академічний театр ім. Лесі Українки у Києві, 
щоправда, там цей твір грається у російськомовному 
перекладі: відтак журнал містить фото з вистави.  Жанри 
творів визначені традиційно – як “п’єса”, “драма”, “сучасна 
комедія”, “музична комедія”. У п’єсах бачимо епатажні 
сюжети з гострими перипетіями, чим засвідчується 
належність драматургічних творів до жанрової ніші масової 
літератури та наявність сформованого суспільного запиту на 
драматургічні тексти “легкого” сприйняття. 

Зрештою, журнал завершується розлогою аналітичною 
статтею Шимона Леві “Розвиток ізраїльського театру”, де 
подано огляд його тенденцій та провідних вистав, а також 
інформативно-культурологічним блоком, присвяченим 
творчості Ханоха Левіна. Як бачимо, на відміну від 
попереднього, “бельгійського”, “ізраїльське” число журналу 
“Всесвіт” повністю присвячено драматургії і театру. 

Відтак не лише у книжкових, але й у сучасних 
паперово-журнальних форматах творяться такі необхідні 
загальнокультурні контексти Іншого для подальшого 
розвитку сучасних українських драматургії і театру. 
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УКРАЇНСЬКИЙ  МУЗИЧНИЙ  АВАНГАРД  
 1960х  РОКІВ В КОНТЕКСТІ  ЗАГАЛЬНО-

ЄВРОПЕЙСЬКИХ  СТИЛЬОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ 
 
Українське музичне шістдесятництво є особливим 

періодом в історії вітчизняного мистецтва. Іманентні та 
соціально-політичні передумови його виникнення  домінували 
над суто художніми тенденціями, хоча і були з ними системно 
обумовленими. Хрущовська відлига, перші за радянський час 
гастролі в СРСР Стравінського, поява на мистецькому обрії 
надзвичайно талановитої молодої генерації композиторів, яка не 
бажала вписуватися в контекст радянської ідеології та багато 
інших обставин стали причинами кардинальних змін в естетиці і 
композиційній техніці.  

Винесене в назву поняття авангарду в контексті даного 
періоду часу має певний метафоричний відтінок. В 
європейській мистецькій практиці найзначніші прояви 
музичного авангарду були ініційовані подіями двох світових 
війн. Кризи всіх сфер суспільного, політичного, економічного 
життя безпосередньо вплинули на кардинальні зсуви в 
художній діяльності, що і призвело до революційних новацій 
в музичній творчості. Перша світова війна спричинила 
затвердження серійної техніки як генерального напрямку в 
європейській музичній композиції першої половини 
минулого століття, події ж Другої світової війни зробили 
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необхідними радикальні зміни в бік багатовекторних 
пошуків, серед яких модифікація серійності у вигляді 
серіальності становила лише один з відтінків в палітрі 
післявоєнних композиційних технік. Зміни було дійсно 
авангардними в прямому сенсі цього поняття, оскільки 
висували кардинально протиставлені затвердженим 
академічним  настановам не тільки новітні композиційні 
техніки, але й нову естетику і нове усвідомлення звукового 
світу. 

На відміну від європейського авангарду, українське 
музичне шістдесятництво знаходилося в межах герметично 
закритої системи, яку являв собою Радянський Союз того 
часу. Про певну лібералізацію художнього життя свідчить 
участь українських композиторів у фестивалях Варшавська 
осінь та Празька весна, обмежене надходження нот і звукових 
записів та довідкової інформації про серійну техніку 
(прикладом може слугувати привезений в Київ в приватному 
порядку підручник Hans Jelinek Anleitung zur 
Zwolfkomposition. Wien, 1952) тощо. Називати «авангардом» 
музичні новації, що беззаперечно відбувалися в українській 
творчості того часу, можна в метафоричному сенсі. Стале 
затвердження і навіть певне «відпрацювання» серійності в 
європейській практиці на початок 1960х років було 
очевидним фактом. Асинхронність творчих процесів в Європі 
та в Україні свідчила про генеральну значущість суспільних 
поштовхів у формуванні мистецьких рухів. Але вона також 
свідчила про важливість і невпинність іманентних 
закономірностей розвитку мистецтва, непохитність 
генеральних векторів у змінах і перетвореннях, обумовлених 
суто художніми закономірностями. 

Засвоєння молодими українськими композиторами 
переважно серійності (хоча в той самий час можна знайти і 
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приклади застосування серіальності, елементи алеаторної та 
сонорної технік) відбивало не тільки прагнення змінити 
змістовну парадигму академічної радянської музики, але й 
знайти засоби втілення нових звукових та змістовних ідей. В 
якійсь мірі запровадження нових композиційних цінностей 
було протестом проти хрестоматійних ідеологічних 
стереотипів, небажанням приєднуватися до більшості в 
межах радянського академізму та епігонства, проявом 
мистецького бунтарства, характерного для 1960х років. Але 
більш значущою складовою цієї «авангардної» тенденції було 
намагання не тільки протистояти сталим догмам, але й 
створити власну концепцію звукового світоустрою. В 
контексті радянської музичної культури багато новітніх 
опусів дійсно були авангардом та активно протистояли 
інерції академічної рутини. Іманентна логіка інновацій, що 
була штучно перервана на межі 1920-1930 років, почала 
поновлюватися на межі 1950-1960 років. В українській 
творчості того часу виникла унікальна мистецька ситуація, в 
якій були наявно проявлені і синтезовані ознаки 
європейського і національного, зрілого і того, що тільки 
формувалося. В цьому аспекті прояви українського авангарду 
(залишимо таке означення в конвенціональному сенсі) мали 
деякі оригінальні ознаки. 

По-перше, треба враховувати недостатню 
поінформованість радянських митців, зацікавлених в сфері 
авангардних технологій. На відміну від європейських 
запроваджень серійних композиційних технік, в Україні, як і 
взагалі в СРСР, не існувало осередків для відповідного 
навчання. В значній мірі це мало вплив на засвоєння 
необхідних технологій;   
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по-друге, творчість молодих композиторів, що 
залучилися до новаторських тенденцій, не мала широкого 
розголосу і не набула визнання серед широкої публіки. В 
основному, це були фестивальні виступи перед обмеженим 
колом поціновувачів інтелектуального мистецтва. Значних 
перетворень в суспільному сприйнятті академічної музики 
такі презентації не мали; 

по-третє, вже з другої половини 1960-х (визначення 
конкретної дати коливаються в різних джерелах) авангардний 
запал почав згасати. Відбувалося це з різних причин, як то 
втома від невизнання, недостатність суспільного резонансу, 
необхідного для поновлення творчого ентузіазму митця тощо. 
Головною причиною слід вважати вичерпаність потенціалу 
класичних авангардних можливостей. Асинхронність  
українського шістдесятництва та його європейських 
прототипів відіграла ключову роль в наданні цьому періоду у 
вітчизняній музичній історії особливого значення 
перехідного та в певній мірі експериментального.  

Всупереч цим об'єктивним умовам українське музичне 
шістдесятництво було надзвичайно важливим не тільки в 
аспекті подальшого розвитку вітчизняного композиторства. В 
масиві творів шістдесятників не відбулися певна вторинність 
і суто учнівське наслідування нормативам серійної класики; 
навпаки, виявилися художні осяяння, що далеко вийшли за 
межі їх історичного значення як кроків на шляху прогресу. 
Підтвердженням успішності творчості того часу може 
слугувати надання престижної премії імені С. Кусевицького 
В. Сильвестрову за си мфонію «Есхатофонія», створення ним 
таких значних творів, що випереджали свій час, як «Містерія» 
для альт-флейти і перкусій, камерної симфонії «Спектри», 
«Монодії» для фортепіано з оркестром тощо. «Розриви 
площин» для фортепіано В. Годзяцького, застосування 
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новітньої на той час серіальності в Маленькій камерній 
музиці №1 Л. Грабовського, диригентська діяльність               
І. Блажкова із впровадження в репертуар авангардних творів 
також були не тільки ознаками часу, але й провісниками 
майбутнього. Серійний досвід українських митців 
шістдесятників став ґрунтом для подальшого переосмислення 
відношення до звуку, його самостійної значущості в 
створенні виразності і смислу, рафінованих  і надзвичайно 
розвинених систем  ритмічної, штрихової, динамічної 
організації. В 1970-ті роки відхід від серійності і 
розгалуження напрямків на більш індивідуалізовані форми 
звукової композиції спричинив розквіт і багатовимірність 
стильових і стилістичних проявів у вітчизняній музиці. 
Цінність інтонації як такої, не переборена серійними 
новаціями, етична значущість музики, оригінальність 
застосування алеаторних і сонорних складових як елементів 
індивідуального композиторського стилю – це результат 
плідного переусвідомлення засад класичного європейського 
авангарду в межах авангарду шістдесятництва. 
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ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕКОРУВАННЯ 
БУДИНКУ ПРАЗЬКОГО БАНКУ У ЛЬВОВІ 

 
На початку XX століття в адміністративно-

промисловому осередку Галичини, в центральній частині 
Львова зведено нову споруду — п’ятиповерховий будинок 
Празького банку. Попри те, що в регіоні діяло чимало банків, 
нова установа мала сприяти подальшому розвитку хімічної, 
нафтової, будівельної та інших промисловостей, що зазнали в 
той час неабиякого розквіту. Замовником виступив Празький 
кредитний банк. Споруджене в 1912 році на розі теперішніх 
вулиць Гнатюка, 2 та проспекту Свободи, 17, банківське 
приміщення стало одним із перших виявів стилю пізньої 
сецесії або, як її ще називають, раціональної сецесії. Будинок 
збудований чехом Матеєм Блехою за проєктом Владислава 
Дердацького та Вітольда Мінкевича [1, с. 31].  

Завдячуючи незмінному функціональному призначенню 
будівлі в ній частково збереглись меблі, внутрішнє 
оздоблення, вітражі, столярні вироби. Тривалий час в цьому 
будинку розміщалось Львівське центральне відділення 
Українського акціонерного комерційного Промислово-
інвестиційного банку.  В 2019 році його викупила приватна 
компанія – акціонерне товариство «Закритий 
недиверсифікований венчурний корпоративний 
інвестиційний фонд «Лоудстар»» та провела реставраційно- 
відновлювальні роботи. Відтак було оновлено фасад будинку, 
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інтер’єри, шоломоподібний мідний купол. Після реновації ця 
пам’ятка архітектури місцевого значення отримала нову 
назву – «Банк бізнесу». Тепер будинок орендують 
різноманітні офіси.  

Як стверджують дослідники, вже на початку 1900- х рр. 
архітектори і дизайнери здійснювали перші спроби щодо 
формування новаторських напрямів у мистецтві в русі 
панівного в той час стилю сецесія. Це були, зокрема, ар деко з 
одного боку та фукціоналізм з іншого [3]. Міжнародна 
виставка декоративних мистецтв та сучасних індустрій, яка 
відбулась в Парижі в 1925 році, мала відбутись швидше, в 
1915 році. Проте події Першої світової війни внесли свої 
корективи. Вже наприкінці 1910- х років у таких містах 
Галичини як Львів, Станіславів можна було спостерігати 
заміну «орнаментальної» сецесії на «раціональну», яку ще 
називають «пізньою» сецесією. В цей час відбувалася світова 
еволюцію в технологіях будівництва, яка, зокрема, 
привернула увагу до статичних, стриманих форм, 
позбавлених надмірної орнаментики. Це прослідковується як 
в архітектурних формах, так і у сфері декоративно-
прикладного мистецтва [2]. 

Фасадна тинькована стіна колишнього Празького банку 
декорована привезеними на замовлення із Праги барельєфами 
авторства Емануеля Кодета. Акцентом слугує центральний 
еркер, увінчаний пласким куполом. Обабіч центрального 
порталу — колоновидні пілястри, оздоблені контрельєфною 
різьбою, що нагадує техніку сграфіто з мотивами ромбів та 
меандрових завитків. 

На першому поверсі відвідувачів зустрічають 
квадратові у плані мармурові колони теракотового кольору із 
золотистими капітелями з мотивом пальметок та волют. 
Схожі завитки дублюються на фасадних рельєфних вставках 
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та на мідному дашку парадного входу. Пластика цього 
орнаменту узагальнено-лаконічна, типова для ар деко,  
виконана з високою мірою стилізації натурних мотивів, на 
відміну від сецесійного декору. Збереглось членування стелі, 
обрамленої багетами, частина мармурового покриття підлоги. 
Презентабельно і коштовно виглядає оформлення батарей 
панелями з чорного мармуру з білими розводами та латунна 
решітка з ритмічно повторюваними квадратними пластинами 
з орнаментами ар деко. Чорного кольору геометризоване 
огородження сходових маршів з латунними поручнями 
акцентоване гранчастими ліхтарями на кожному поверсі. На 
поручнях проглядається надпис «Juzew Charval, Prague-
Karlin». Мотив зірки повторюється на металопластиці 
сходових маршів та на плафоні ліхтаря. На  другому та 
третьому поверхах збереглись люстри з металевою основою 
та “кришталковим” плафоном. Їх гранчаста фактура 
гармоніює із перехресними гострими лініями металевого 
огородження сходів. Ритмічно повторюваний орнамент 
вітражів нагадує один із улюблених мотивів ар деко — мотив 
фонтана, доволі абстрагований або мотив баранячих рогів, 
який також є на барельєфах фасаду будівлі. 

В адміністративних приміщеннях колишнього банку 
збереглось чимало автентичних меблів: столи, напідложний 
годинник, вітрина, шафа. Комплект темно-коричневих меблів 
виготовлено з масиву дуба, що надає монументального, 
презентабельного вигляду кожному із виробів. В кабінетах 
банку застосовано особливий спосіб розташування меблів: 
між сусідніми дверними отворами встановлено невеликі 
диванчики, які обрамлені вертикальними, аж до стелі, 
дубовими перегородками, схожими на кабінки, на яких є 
повторюваний мотив лотоса та завитків. Цей самий орнамент 
помітний в рельєфній різьбі на інших меблях.  
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Дверцята деяких виробів оздоблені склом «паморозь», 
яке часто можна зустріти в меблевих, столярних виробах 
міжвоєнного періоду. В одному з приміщень стіна цілковито 
обличкована деревом (горіхом).  Квадратне членування її 
поверхні чорними рамками співпадає з конструкціями меблів, 
шаф, перегородок. Для інтер’єрів ар деко характерне 
комплексне оздоблення приміщення, часто з обличкуванням 
стін дорогими породами каменю, дерева. В такому 
середовищі меблі вже не виділяються як окремі елементи, 
вони звучать як одне ціле із покриттям стін, стель, підлоги. В 
багатьох кабінетах колишнього Празького банку добре 
збереглось паркетне покриття. У двок кабінетах старанно 
вистелений паркет з мотивами перехресних прямокутників, 
викладених з дерев’яних деталей кількох тонів. 

Ремонтні роботи приміщення колишнього Празького 
банку у Львові були спрямовані на максимальне збереження 
автентичного екстер’єрного, інтер’єрного облаштування 
банківської установи, дотриманням принципів злагодженості 
й ансамблевості декорування. Такий підхід щодо оновлення 
споруди заслуговує на схвалення та наслідування. 

 
Список використаних джерел: 

 
1. Літопис Львівського інституту банківської справи 

Університету банківської справи Національного банку України / 
авт. кол. ; кер. Проекту Л. Я. Слобода. – К. : УБС НБУ, 2010. 31 С.  

2. Сецесія в архітектурі Львова. Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=BJs5L6u5u2E&t=138s 
3. Furniture World Styles from Classical to Contemporary - 

Judith_Miller, 388c. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BJs5L6u5u2E&t=138s
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 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
м. Харків, Україна 

 
КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ОСВІТНІХ WEB-САЙТІВ 
 

Важливим чинником забезпечення відкритості освіти є 
її технологічність, яка ґрунтується на використані цифрових 
технологій, ресурсів мережі Інтернет, технологій 
дистанційного навчання, що забезпечують інтенсифікацію, 
безперервність та індивідуалізацію навчання.  Інформаційно-
комунікаційні технології включають освітні web-сайти. 
Ключовою характеристикою освітніх web-сайтів є їх 
відкритість, що сприяє орієнтації навчального контенту на 
слухача як суб’єкта освітньої діяльності, максимальному 
врахуванню нових тенденцій розвитку культури суспільства 
для інтеграції освіти в суспільні процеси. У системі 
формальної й неформальної освіти з’являється велика 
кількість навчальних онлайн-платформ, які є доступними 
широкому колу. Сьогодні з  метою забезпечення 
індивідуального стилю освітніх web-сайтів, до вимог web-
дизайну відносять не тільки візуальний стиль оформлення, але й 
зручність користувача, тому до завдань web-дизайнера 
додається також аналітика та грамотне структурування 
інформації на сайті, визначення його інформаційного 
наповнення. Отже, без глибоких комплексних досліджень 
освітніх web-сайтів, без вивчення можливостей освіти, їх 
характеристик не можна говорити про ефективне використання 
освітніх web-сайтів у тій чи іншій проблемній галузі.  

Дослідження щодо особливостей розробки web-сайтів,  
їх застосування та супроводження освітніх web-сайтів в 
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мережі Інтернет розглянуто вітчизняними та зарубіжними 
вченими: С. Івашньовою, Ю. Фальштинською, Т. Яшиною та 
ін. Зважаючи на вагомі дослідження вищезгаданих авторів в 
напрямку розвитку освітніх web-сайтів є необхідність 
виділення їх ключових характеристик.  

Вплив розвитку сучасних інформаційних технологій на 
діяльність системи освіти в цілому не має історичних 
аналогів. Глобальна мережа Інтернет поступово проникає в 
усі сфери людської діяльності та формує потребу в 
оволодінні цифровими технологіями на високому рівні. 
Мережа Інтернет стала одним із засобів підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників і використовується з 
метою організації дистанційного навчання, професійних 
Інтернет-спільнот та професійних мереж. Створення освітніх 
сайтів різного типу  обумовило появу персональних сторінок 
педагогічних працівників, які презентують професійні 
надбання та значно полегшують  [1]. 

Таким чином, ідеї відкритості освіти існують на різних 
рівнях: післядипломної освіти, освітнього процесу, закладу 
освіти зокрема та в залежності від цільової аудиторії. В 
таблиці 1 представлена типологія освітніх web-сайтів, яка 
включає усі види сучасних освітніх сайтів. 

 
Таблиця 1 

Типологія освітніх web-сайтів 
Види Типологія 

Залежно, хто створює веб-сайт 

сайти, створені 
педагогами для 

дітей 

 супроводження шкільних курсів; 

 електронні підручники з елементами 
інтерактивності, моделювання онлайнових тестів; 
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 електронні публікації для допитливих дітей; 

 сайти для проведення мережевих змагань;  

 окремі дистанційні курси для самоосвіти. 

сайти, створені 
колегами для 

освітян 

 сайти освітніх установ, що містять 
методичні матеріали; 

 авторські методики та інші публікації; 

 сайти педагогічних видань;   

 електронні журнали для педагогів. 

сайти, створені 
педагогами разом 

з дітьми 

 сайти освітніх закладів;   

 електронні журнали; 

 сайти результатів проектної діяльності. 

Належність сайту будь-якій сфері або галузі освіти 

вища освіта 
 сайти вищих навчальних закладів, установ 

системи додаткової професійної освіти, навчальних 
підрозділів вузів. 

середня освіта 
 сайти закладів загальної та середньої 

спеціальної освіти, установ додаткової освіти та 
інших організацій, що реалізують освітні програми 
для дітей та юнацтва. 

дослідження, 
шформація та 

управління 

 сайти установ науково-методичного та 
інформаційного забезпечення системи освіти;   

 сайти науково-технічної організації установ, 
що забезпечують ішоваційну політику у сфері освіти. 

інтернет-ресурси з 
дисциплін 

 сайти з вільно розповсюджуваними 
матеріалами для вищої освіти в галузі точних та 
природничих наук  
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 сайти, що вільн поширюються для вищої 
освіти  гуманітарних і соціально-економічних наук 

освітня преса  електронні видання та сайти традиційних 
азет, журналів та інших видань з вільним доступом 

персональний 
сайт 

 сайти вчених, викладачів вузів, вчительських 
шкіл, методистів та інших працівників сфери освіти, 
що надають користувачам Інтернету значущі для 
цілей навчання матеріали 

За своїм призначенням освітніх web-сайтів 

сайти, призначені 
для дистанційного 

та очного 
навчання 

 сайти «електронний курс лекцій», 
«лабораторний практикум», «електронний 
підручник» і т.д. 

сайти, присвячені 
різноманітного 

роду 
дослідницької 

діяльності 

 cайти науково-дослідних та навчальних 
центрів, лабораторій  

сайти 
косультативного 

призначення 

 сайти для інформаційної підтримки начно-
методичних центрів, навчальних закладів, органів 
управління; 

 сайти інформаційної підтримки проведених 
освітніх проектів  

сайти віртуальних 
методичних 

об'єднань 

 сайти для тематичних семінарів, 
телеконференцій, конференцій форумів в оп-line 
режимі з питань освіти; 

 сайти методичного об'єднання вчителів зі 
шкільних предметів; 

 сайти підвищення кваліфікації педагогічних 
кадрів. 
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сайти змагальних 
та інформаційних 
Інтернет-проєктів 

 сайти телекомунікаційних олімпіад та 
вікторин; 

 сайти щодо освітніх конкурсів; 

 сайти для самоосвіти та формування зв'язків 
між студентами та викладачами, школярами та 
вчителями, школярами та батьками. 

сайти навчальних 
закладів 

 шкільні сайти з організацією дистанційних 
батьківських зборів, проведенням конкурсів, 
інформаційною підтримкою, комунікаціями із 
зовнішнім світом; 

 cайти кафедр вищих та середніх спеціальних 
навчальних закладів; 

 сайти факультетів вищих та середньо 
спеціальних навчальних закладів (можуть містити 
сторінки кафедр) і т.д. 

сайти для 
поширення 

культурної та 
освітньої 

інформації 

 сайти бібліотек,  віртуальні бібліотеки;   

 сайти елсктронна версія освітнього журналу, 
віртуальні журнали освітньої тематики; 

 сайти музеїв віртуальні екскурсії, виставки; 

 сайти освітніх та культурних клубів. 
 

сайти довідкового 
характеру 
освітньої 
тематики 

 сайти-словники, елсктронні енциклопедії, 
довідники; 

 сайти-каталоги;   

 бази даних 
 

сайти змішаного 
типу 

 освітні web портали- великі за обсягом 
освітньої інформації caйти 

Узагальнено на основі [2; 3] 
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Оскільки Інтернет є візуальним носієм, web-сторінки 
вимагають уваги до презентації та дизайну. До «зовнішнього 
вигляду» web-сайту відносять логотипи, графіку, тип, 
кольори, макет тощо, завдяки якому web-сайт, маючи  
індивідуальний стиль оформлення, справляє гарне перше 
враження. Дизайн вважається чуйним, якщо він використовує 
ці три пункти: гнучку сітку, гнучкі зображення та медіа та 
медіа-запити [4].  

З метою утримання клієнта якомога довше 
використовують web-портал, що виконує роль відправної 
точки для своєї аудиторії.  Освітні поєднують різноманітні 
функції.  Домінуючим сервісом порталу є сервіс довідкової 
служби: пошук, рубрікатор, фінансові індекси тощо».  Веб-
портали за своєю структурою чи організацією бувають двох 
типів: горизонтальні та вертикальні.  Горизонтальний портал 
- портал загального призначення, що пропонує користувачеві 
набір сервісів, які обслуговують різні теми. На 
горизонтальному порталі розміщується офіційна інформація 
щодо системи освіти, накази, документи з грифом 
міністерства, стандарти вищої освіти, стрічка новин, щоденне 
опитування преси з питань освіти, спеціальний огляд 
серверів, електронних ЗМІ, організація форумів, 
відеоконференцій, проведення олімпіад тощо. Вертикальному 
порталу характерний спільний інтерфейс, єдині правила 
подачі та поповнення інформації, наявність рубрикатора за 
темами та дисциплінами, можливість побудувати 
індивідуальний екран ⦋5⦌. 

Н. Рижова, Д. Шуклін,  С. Каракозов та інші автори 
виявили основну різницю між освітніми web-сайтами і 
освітніми порталами, яка полягає в  наступному: 
інформаційне наповнення освітніх web-сайтів зазвичай 
знаходиться на одному web-сервері.  Доступ до окремих 
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матеріалів сайту може бути обмежений для різних 
відвідувачів. Освітній web-портал  у більшості випадків 
пропонує відвідувачам лише ссилки на освітні ресурси 
Інтернет. Такі посилання або збираються розробниками 
порталу, або пропонуються відвідувачам порталу, що 
бажають розмістити на порталі посилання на свій сайт. В 
якості недоліку, необхідно зазначити, що на освітніх web-
порталах  може бути представлений ресурс, який вже змінив 
свою адресу або взагалі припинив своє існування.  Освітні 
web-сайти не є місцями такого недоліку, оскільки 
інформаційні ресурси контролюються розробниками [6]. 

Таким чином, створення освітніх web-сайтів 
відкривають нові можливості користувачам для освітнього 
процесу. Розвиток інформаційних технологій спонукає до 
постійного моніторингу освітніх web-сайтів. З метою 
ефективного використання освітнього сайту користувачами, 
розробникам доцільно враховувати якісні характеристики 
освітнього сайту, а саме контент, дизайн, технічну реалізацію 
і експлуатаційність сучасного  освітнього web-сайту. 
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СЕКЦІЯ 6. 
 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ЕКОНОМІЦІ 
 

 
Бодюк А.В. 

кандидат економічних наук,  
старший науковий співробітник,  

науковий керівник,  
Науково-дослідний заклад «Ресурси»,  

м. Київ, Україна  
 
ГЕОЛОГО-ВАРТІСНІ ОЦІНКИ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

 
У практиці моделювання оцінок пошуково-

розвідувальних досліджень і робіт, гірничих процесів 
застосовуються математичні залежності, прості і складні. Так, 
відома лінійна функція має вигляд: 

У=а0 + а1 * х,                 (1) 
де: У – результативний показник оцінки отриманих 

ресурсів; х – факторний показник; а0 і а1 – певні коефіцієнти, 
як і визначають рішенням двох нормальних рівнянь, що 
відповідають способу найменших квадратів. Ці коефіцієнти 
характеризують приріст обсягів виробництва при прирості 
відповідних факторів на одиницю (на 1%)   

До речі, за цією лінійною функцією можна і 
прогнозувати результативні показники оцінок геологічного 
вивчення надр, зміни на нього затрат  та ін. 

Кореляційна залежність між показниками виражається 
відомим рівнянням параболи: 
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У = ао +  а1 * х  + а2* х2,  (2) 
де: параметр а1 – характеризує кут нахилу кривої; а2 – 

характеризує степінь прискорення або уповільнення  
кривизни параболи. 

Якщо а2 більше нуля, то парабола має мінімум, якщо 
менше, то максимум. Коефіцієнти а1 і а2 знаходять 
вирішенням системи трьох нормальних рівнянь.  

Отже, в процесі таких досліджень доцільне 
використання комплексного факторного аналізу виробничих 
витрат на проведення геологічного вивчення надр. Цим 
аналізом здійснюються дослідження структури собівартості 
виконання геологорозвідувальних робіт (в розрізі їх видів і 
методів), визначення оцінок ефективності використання 
ресурсів центрами відповідальності та геологічними 
підприємствами в цілому.  

Його впровадження у практику роботи геологічних 
підприємств дозволить отримувати належні оцінки 
достовірності бюджетних і нормативних показників витрат, 
формувати об’єктивну і достатньо повну інформацію, 
необхідну для проведення геолого-економічного аналізу 
стану надророзвідувального виробництва.  

За Методикою визначення вартості запасів і ресурсів 
корисних копалин  родовища або ділянки надр, що надаються 
у користування, вартість ресурсів розраховується як сума 
доходів, отримуваних за весь розрахунковий період, за такою 
формулою: 

         (3) 
де  Вр  – вартість ресурсів на дату оцінки;  Е – норма 

дисконту;  Дt – річний дохід від реалізації товарної продукції 
в t-у році;  Вt – експлуатаційні витрати в t-у році, за 
виключенням амортизаційних відрахувань; Пt – розмір 
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податків і платежів у t-у році, що не входять до 
експлуатаційних витрат; Кt – капітальні вкладення в 
промислове будівництво в t-у році, включаючи придбання 
геологічної інформації; T – період використання родовища 
або ділянки надр для геологічного вивчення та/або 
видобування корисних копалин до виведення родовища з 
експлуатації; Σ – знак суми [2, с. 43]. 

Далі наступний приклад: за макропотребами 
наповнення державного бюджету фінансовими ресурсами  
справляється з надрокористувачів надро-фіскальний дохід 
(Нфд), як пропонується його називати, за користування 
надрами для видобування корисних копалин. Цей платіж 
логічно  обчислювати за такою формулою: 

Нфд =  Оф * Вок * Сф * Кфк,    (4) 
де: Оф – фіскальний надро-ресурсний продукт (обсяг 

видобутих корисних копалин, за які нараховується плата і 
вона перераховується на казначейські рахунки); Вок – вартість 
одиниці видобутку корисних копалин; Сф  – фіскальна ставка; 
Кфк – коефіцієнт коригувальний, встановлений у ПКУ. 

 
Запропоновані поняття фіскального надро-ресурсного 

продукту, фіскальних ставок, фіскалювання надрокористування 
потрібно внести до Податкового кодексу України. 

Рівень задоволення потреби гірничо-збагачувального 
комбінату у фінансових  ресурсах від експлуатації родовищ 
віддзеркалює такий показник, як рентабельність їх  розробки: 

Р = 0,399 Квих  + 0,355 М  - 0,25 Кр,  (5) 
де: Р – рентабельність роботи гірничо-збагачувального 

комбінату; Квих – вихід гірської маси з одного погонного 
метра свердловини, м3;  М – масштаб родовища, тис. т; Кр – 
коефіцієнт розкриття, м3/т [2, с. 79].  
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Чим вища рентабельність, тим більше прибутку отримає 
гірниче підприємство і використає його за потребами, у тому 
числі для внесення платежів на казначейські рахунки згідно 
чинного законодавства для потреб держави.  

Взагалі, вигідність господарського застосування руд 
залежить від низки геологічних, гірничотехнічних, 
технологічних,  економічних чинників,  найважливішими з 
яких є: кількість запасів та умови їхнього залягання у 
родовищах; відсоток видобутку корисного компонента з руди 
та складність цього технологічного процесу; обсяг 
капітальних вкладень у підприємство,  що проектується;  
відпускні ціни на готову продукцію тощо. 

Нами пропонується застосовувати такі види ресурсних 
оцінок  руд:  

натуральні (речовинний склад, процент заліза та інших 
корисних компонентів у  руді й ін.);  

кількісний ресурсний потенціал  (кількість руди, обсяг 
родовища й ін.);  

економічний  ресурсний потенціал (прибуток від 
реалізації руд, ціни на товарну з них продукцію).  

Прогнозні ресурси (Рп) оцінюються категорією Р3, а 
перспективні – категоріями Р2 й Р1. Тому оцінку економічних 
ресурсів заліза (Fe) у рудах (ЕрFe), з врахуванням рекомендацій 
обчислення ціни 1 т, можна визначати за формулою:   

 

  (6) 
 
де: Ц – ціна 1 т Fe (або і корисного компонента) в 

товарному  концентраті, грн;  
Кв – коефіцієнт вірогідності точності визначення 

показника Рп;    
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(Сд + Со) – витрати на 1 т корисної копалини 
(видобування,  переробка,  загальні рудничні витрати), грн;   

С – мінімальний промисловий вміст Fe (або корисного 
компонента), %;   

Кр  –  коефіцієнт збіднювання корисної копалини при 
видобуванні;  

Квил – коефіцієнт вилучення Fe (або корисного 
компонента) при переробці руди;  

Рп – прогнозна  кількість Fe, натуральні одиниці [3, с. 413]. 
 

Приведені окремі формули геолого-вартісних оцінок 
корисних копалин, безумовно, потребують конкретизації  
щодо факторів та їх кількісних визначень. 
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СЦЕНАРІЇ ДОВГОСТРОКОВОГО ЗРОСТАННЯ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 
МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Прогнозування зростання економіки країни на 

довгострокову перспективу доцільно проводити з використанням 
методів економіко-математичного моделювання. У роботі [1, с. 174] 
було запропоновано багатофакторну модель національної 
економіки, базовану на мультиплікативній степеневій функції, 
яка враховує основні монетарні фактори впливу на неї з 
урахуванням особливостей траєкторії попереднього розвитку. 
Після параметризації модель виглядає так:  

 
0,50 0,078 0,0442 0,25284,56i i i i iY L M S I− −=    

 (1) 
 

де Y – реальний ВВП; L – реальна заробітна плата; M – 
реальна грошова маса (широкі гроші M3); S – курс гривні до 
долару США; I – індекс долару США. 

Достатні показники оцінки якості та адекватності 
моделі дозволили використати її для побудови прогнозів 
економічного розвитку України на період до 2035 р. Основні 
результати розрахунків представлені двома сценаріями, базовим 
та форсованим, які порівнювалися з прогнозом МВФ [2] та 
Британського Центру економічних та ділових досліджень 
CEBR [3, с. 222].    

Для кожного сценарію окремо розраховані прогнозні 
значення за змінними функції: Y (реальний ВВП), L (реальна 
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заробітна плата), M (реальна грошова маса М3), K (реальне 
валове накопичення капіталу, розраховується через 
показники M i S). Спільними для обох сценаріїв стали 
I (індекс долару США) та S (курс гривні до долару США).  

При базовому сценарії передбачається щорічний темп 
приросту реальної грошової маси 7,3%, що відповідає її 
середньому темпу приросту за період 2001-2019 рр. У 
результаті під впливом реальної грошової маси валове 
накопичення капіталу стабільно зростає у прогнозованому 
періоді. Середнє значення темпу приросту K складає 4,4%. 
Реальна заробітна плата характеризується нижчими темпами – 
3,3%, оскільки залежить від випуску.  

Під впливом факторів у прогнозному періоді 
відзначається збільшення обсягів реального ВВП. При цьому 
його темпи приросту в окремі роки низькі, що зменшило їхнє 
середнє значення за період – 2,4%. Це пов'язано з негативним 
впливом індексу долару США на економіку України, яка має 
сировинну спрямованість. Так, у роки підвищення його 
ставок знижується темп приросту ВВП, а отже, і реальної 
заробітної плати (рис. 1).          

Рис. 1. Прогноз динаміки економічних показників 
України до 2035 р. при базовому сценарії.  

Джерело: розраховано за результатами оцінки. 
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Проведено порівняння розрахункових обсягів ВВП 
України з їх значеннями за прогнозом МВФ за 2021-2026 рр. 
(рис. 2), яке показало їхню близьку відповідність. 
Підтверджує це низька середня помилка апроксимації, що 
дорівнює 0,41%. Середній темп приросту ВВП 
розрахункового та ВВП представленого у прогнозі МВФ за 
цей період теж мають близькі значення – 3,5% та 3,8%. 

Рис. 2. Порівняння в динаміці розрахункових обсягів і 
темпів приросту ВВП з прогнозом МВФ за 2021-2026 рр. при 
базовому сценарії. 

Джерело: розраховано за результатами оцінки. 

Суттєво інша ситуація спостерігається при порівнянні 
розрахункових значень ВВП із представленими у прогнозі 
Британського Центру економічних та ділових досліджень 
CEBR (рис. 3). 
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Рис. 3. Порівняння в динаміці розрахункових обсягів та 
темпу приросту ВВП з прогнозом CEBR за окремі роки при 
базовому сценарії. 

Джерело: розраховано за результатами оцінки. 

Прогноз обсягу ВВП за CEBR (рис. 3) ймовірно є 
занадто оптимістичним, оскільки його значення значно вищі, 
як отриманих розрахункових, так і представлених МВФ. 
Середнє значення темпу приросту ВВП за CEBR (18,1%) за 
окремі роки періоду 2021-2031 рр. значно перевищує темп 
приросту ВВП розрахункового (1,8%). Середня помилка 
апроксимації висока – 28,3%. 

При форсованому сценарії передбачається щорічний 
темп приросту реальної грошової маси в 2 рази більше – 
14,6%. Під впливом її зростання середнє значення темпу 
приросту валового накопичення капіталу збільшилося з 4,4% 
до 8,6% у порівнянні з базовим сценарієм, а реальної 
заробітної плати – з 3,3% до 5,9%.    

Їх зростання сприяло збільшенню обсягів ВВП у 
прогнозованому періоді – середнє значення темпу приросту 
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ВВП з 2,4% при базовому сценарії зросло до 4,3% при 
форсованому (рис. 4). Тобто така монетарна політика не лише 
сприятиме підтримці значних темпів приросту ВВП, а й 
частково згладжуватиме негативний вплив індексу долару 
США у роки його підвищення. 

Рис. 4. Прогноз динаміки економічних показників 
України до 2035 р. при форсованому сценарії. 

Джерело: розраховано за результатами оцінки. 

При зіставленні розраховані при форсованому сценарії 
значення обсягів ВВП України перевищили їх значення за 
прогнозом МВФ. Середня помилка апроксимації також вища – 
5,97%. При цьому середні значення темпів приросту ВВП 
розрахункового та ВВП від МВФ мають значну відмінність – 
5,3% и 3,8%.  

Очевидно, що прогноз побудований при стимулюванні 
зростання реальної грошової маси показує вищі показники 
економічного зростання України, ніж прогноз МВФ. При 
цьому вони не досягають обсягів ВВП, поданих у прогнозі 
Британського Центру економічних та ділових досліджень CEBR.   
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Темпи приросту ВВП розрахункового при 
форсованому сценарії вищі, ніж при базовому, але також 
відстають від спрогнозованих CEBR. Їхнє середнє значення 
підвищилося до 4,1%. Середня помилка апроксимації 
зменшилася до 22,09%.  

Отже аналіз побудованих сценаріїв показує, що стійке 
зростання обсягів ВВП України може бути забезпечено через 
зростання інвестицій в оновлення основних фондів, обсяги 
яких, у свою чергу, залежать від стабільного зростання реальної 
грошової маси в обігу, що також дозволяє згладжувати 
негативний вплив індексу долару США на  національну 
економіку. Однак очевидно, що такий варіант розвитку можна 
реалізувати тільки за умови помірної інфляції.  

Напрямком подальших досліджень є розробка моделі 
економічного зростання України, яка дозволить враховувати 
взаємозв’язки інфляції і реальної грошової маси, а також 
вплив якості людського капіталу, зокрема, рівня освіти 
зайнятого в економіці населення. 
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MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ARTERIES 
OF THE INTERBRAIN IN A MATURE HUMAN 

Introduction: Features of the blood supply of the parts of 
the brain stem have always been of great morphological and 
clinical interest of anatomists, histologists, neurologists, 
neurosurgeons.  

  While studying the arteries of the brainstem of a person of 
mature age, we drew attention to the lack of information regarding 
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the arteries of the diencephalon region, in particular the 
hypothalamus. 

  The available in the literature information on the 
distribution of arteries supplying the diencephalon and 
hypothalamus do not address questions about the extra- and 
intraorganic vessels of this area of the diencephalon. 

From the content of the available works on the arteries of 
the human hypothalamus, it is not clear their morphological and 
functional features in the distribution of arteries of 2-3 orders 
from the main trunk, and the area of blood supply by these 
vessels. 

Materials and methods: This study was conducted on 45 
preparations of the brain stem of a person of mature age, male and 
female. The material for the study of the stem part with the vessels 
of the brain of a person of mature age was taken from the funds of 
the museum and the funds of educational and scientific cadaveric 
material of the Department of Human Anatomy of KhNMU. The 
arteries were measured using a measuring compass and an MBS-
10 stereoscopic microscope with a wide-field eyepiece, which 
makes it possible to magnify the image built by the lens by 20 
times; a digital caliper Digital caliper and the capabilities of the 
Artec Studio 16 program were also used. Human brainstem 
arteries were filled with natural latex 3060 LBS, SYNTHOS 
DWORY tinted with red paint for batik Pigment-Mix, INCHEM. 
Arteries were filled with a latex mass with a 2 ml disposable 
syringe through a KD-FIX catheter, G18 1.3 x 45mm, installed in 
the vertebral and internal carotid arteries and fixed with a ligature. 
All severed arterial vessels were also ligated to prevent leakage of 
the latex mass. All preparations of the brain stem with vessels of a 
person of mature age were fixed with 10% formalin solution. The 
arteries supplying the diencephalon were isolated by the 
preparation method under the MBS-10 binocular magnifier and by 
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the method of diaphonization (enlightenment). This made it 
possible to obtain a complete picture of the course of large arteries 
and their branches. From some preparations, total enlightened 
sections were made, with a thickness (100 and 300 µm) using a 
microtome. 

Course of work: In the course of our research, several 
sources of arterial blood supply to the human diencephalon were 
identified. These are the arteries of the gray tuber, such as the 
branches of the middle cerebral from the internal carotid, which 
depart at the level of the gray tuber from 2 to 5 arteries (d=0.3-
0.5mm). These arteries are divided into branches of the first and 
second order and participate in the formation of the arterial 
network on the ventral surface of the gray tuber. Pituitary artery 
from 1 to 3 (d=0.4-0.6mm) - gives 1-2 branches also to the ventral 
surface of the gray tuber. These branches then divided into 
branches of the second order and take part in the formation of the 
vasculature on the ventral surface of the gray tuber. The internal 
ophthalmic artery gives off 1 to 3 branches to the region of the 
gray tuber with a diameter of 0.2-0.6 mm. These arteries are 
divided into branches of the second and third order and take part 
in the formation of the vasculature on the ventral surface of the 
gray tuber and the blood supply to the hypothalamus. The arteries 
approach to the ventral surface of the gray tuber and anastomose 
with the arteries of the optic chiasm. The anterior cerebral artery 
gives off 2 to 3 branches supplying the gray tuber (d=0.2-0.5mm). 
Then they divide into branches of the second order and form an 
arterial plexus on the ventral surface of the gray tuber. The aboral 
branch from the middle cerebral artery gives off 3 to 5 branches to 
the gray tuber (d=0.4-0.7mm), which are divided into branches of 
the second and third order. They take part in the formation of the 
vasculature on the ventral surface of the gray tuber. These arteries 
approach from the lateral side to the ventral surface of the gray 
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tuber and anastomose with the arteries of the mamillary body. In 
addition to the arteries described above, which are involved in the 
blood supply to the gray tuber and thalamus, we found in almost 
all preparations intermittent sources of blood supply to this area. 
So, on 11 preparations out of 45, from the posterior cerebral artery 
departed a branch (d=0.2-0.3mm) to the ventral surface of the 
gray tuber. In seven cases on the left and five cases on the right, 
was found artery, extending from the anterior artery of choroid 
plexus to the ventral surface of the gray tuber (d=0.2-0.4mm). It 
was also found that on the ventral surface of the gray tuber, the 
second and third order branches of the above listed arteries form 
an arterial plexus in the form of a network. From which arteries 
emerge, plunging into the substance of the gray tuber and 
supplying its internal structures with blood. Most of the arteries of 
the gray tuber multiple anastomose with the arteries of the optic 
chiasm and mamillary bodies. Arteries supplying the mamillary 
body. The aboral branch of the middle cerebral artery gives off 
from 6 to 9 arteries of the mamillary body (d=0.2-0.4mm), 
directed from the periphery to the center of the mamillary bodies 
along their ventral surface, where they divided into branches of 
the second and third order, which anastomose between itself and 
plunging into the substance of the brain and supply its internal 
structures with blood. Artery of grey tuber gives off 2-4 branches 
to the mamillary body (d=0.2-0.3mm).They approach from 
behind, and lie on the ventral surface of the mamillary bodies, 
then divided into branches of the second and third order, which 
anastomose with each other and plunge into the medulla. Own 
arteries of the mamillary body from 1 to 3 (d=0.2-0.3mm), 
divided into branches of the second order and, approaching from 
the lateral side, plunge into the substance of the diencephalon. In 
addition, on 21 preparations on both sides from the posterior 
cerebral artery departed 2-4 branches (d=0.1-0.2mm) to the lateral 
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surface of the mamillary bodies. On 26 preparations out of 45 
studied, the oral artery of the quadrigemina gave off a branch 
(d=0.3-0.5mm) to the ventral surface of the mamillary body. In 27 
cases, from the middle cerebral artery departed 2 to 3 branches 
(d=0.2-0.4mm) to the ventral surface of the mamillary bodies. 

  In addition to the arteries described above, we paid 
attention to the blood supply to the optic chiasm area.  

  During the study, it was found that the following branches 
from the internal carotid artery are the blood supplying the optic 
tract. 

1. The anterior cerebral artery gives off from 1 to 3 lateral 
arteries of the optic tract (d=0.3-0.4mm). The arteries divided into 
branches of the second and third order, which anastomose with 
each other and plunge into the substance of the brain on the lateral 
surface of the beginning of the optic tract. 

2. The anterior branch of the internal carotid artery gives off 
from 1 to 5 lateral arteries of the optic tract (0.1-0.3mm), which also 
diveded into branches and anastomose with each other. These arteries 
plunge into the substance of the optic tract on its lateral surface. And 
from 1 to 4 medial arteries of the optic tract (d=0.1-0.2mm). They 
divided into branches and plunge into the substance of the optic 
tract on its medial surface. 

The middle cerebral artery gives off from 1 to 3 arteries of 
the optic tract (d=0.1-0.3mm). The latter approach the medial 
edge of the optic tract, divided into branches and plunge into its 
substance. Also, the posterior cerebral artery gives off from 2 to 3 
medial arteries of the optic tract (d=0.2–0.3mm). These arteries 
divided into branches of the second and third order, anastomose 
with each other and plunge into the substance of the optic tract on 
its medial surface. From 1 to 3 lateral arteries of the optic tract       
(d = 0.2-0.4 mm), which divided into branches of the first, second 
order, they also anastomose with each other, with the branches of 
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the anterior artery of the choroid plexus, as well as with the 
arteries of the medial and lateral geniculate bodies and are 
immersed in the substance of the optic tract on its lateral surface. 

  Также было установлено что передняя артерия 
сосудистого сплетения отдает от  4 до 8 латеральных артерий 
зрительного тракта (d=0,1—0,4 мм), разветвляющиеся на 
ветви первого, второго и третьего порядка. Они 
анастомозируют между собой, с ветвями задней мозговой 
артерии, с артериями латерального коленчатого тела и 
погружаются в вещество зрительного тракта на его 
латеральной поверхности.  It also departs from 2 to 3 medial 
arteries of the optic tract (d = 0.1–0.2 mm), which go around it 
from the medial edge and plunge into the substance of the 
decussation on its medial surface. 

    In addition, we examined the posterior lateral artery of the 
choroid plexus on 20 preparations, which gave off 2 to 4 branches 
(d=0.l-0.2 mm) to the lateral surface of the optic tract. 

Conclusions. Having studied 45 preparations of the brain 
stem with vessels of a person of mature age, the following 
conclusions can be drawn. 

1. Permanent sources of arterial blood supply to the 
diencephalon of the hypothalamus and mamillary bodies are: the 
aboral branches of the middle cerebral arteries and the artery of 
grey tuber 

2. Intermittent sources of blood supply to the diencephalon 
of the hypothalamus and mamillary bodies are: posterior cerebral 
arteries, cerebral middle cerebral and oral quadrigeminal arteries. 

Thus, the constant sources of nutrition of the optic tract are: the 
oral branch of the cerebral carotid artery, the anterior artery of the 
choroid plexus, the aboral branch of the cerebral carotid artery, the 
posterior cerebral and middle cerebral arteries, and the non-permanent 
ones are the posterior lateral artery of the choroid plexus. 
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The arteries of the optic tract anastomose with the arteries of 
the medial and lateral geniculate bodies.  

The central arteries of the mastoid body and the optic tract 
do not form a vasculature on their surface. The central arteries of 
the gray tubercle branch into branches of the first, second and 
third order, anastomose with each other and form a vascular 
network on its ventral surface. Arteries emerge from the vascular 
network and plunge into the substance of the gray tuber. 
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ТОКСИКОЛОГІЧНА ДІЯ ДЕЗІНФІКУЮЧОГО 
ПРЕПАРАТУ СЕФДЕЗВЕТ НА ЩУРІВ  

ТА МУРЧАКІВ 
 
Ефективна боротьба з інфекційними хворобами в 

Україні, особливо емерджентними, можлива лише за 
наявності застосування високоефективних та доступних 
засобів, призначених для профілактичної, поточної та 
заключної дезінфекції за відсутності та в присутності тварин і 
птиці. Тому, на сьогодні не втрачає актуальності розробка 
дезінфікуючих засобів, ефективних при безпосередньому 
контакті на бактерії, віруси та гриби, які володіють значним 
біоцидним ефектом та екологічною безпечністю. Так, в 
ЛугНАУ розроблено препарат СЕФДЕЗВЕТ (СДВ) на основі 
зареєстрованого в Україні дезінфектанту СефДезінстру 
(виробник ТОВ «ДЕЗПЛАНЕТ»). Препарат удосконалено для 
застосування у дезінфекції об’єктів ветеринарного нагляду 
додаванням ПАВ. 

СЕФДЕЗВЕТ (СДВ) – дезінфікуючий засіб призначений 
для проведення поточної, заключної та профілактичної 
дезінфекції, генеральних прибирань, застосування у 
вогнищах інфекційних захворювань при інфекціях 
бактеріальної (у т.ч. туберкульозі), вірусної та грибкової 
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етіології на різних обʼєктах. Для дезінфекції, суміщення 
процесів дезінфекції і до стерилізаційного очищення (ручним 
і механізованим способом, в установках ультразвукового 
очищення). Дезінфекції високого рівня ендоскопів. 
Дезінфекції куветів у відділеннях неопатології, для 
дезінфекції та одночасного миття, дезодорування поверхонь 
приміщень (підлога, стіни, двері тощо), меблів, обладнання, 
медичних приладів, холодильників, апаратів і устаткування.  

Метою досліджень було надати токсикологічну оцінку 
препарату СЕФДЕЗВЕТ (СДВ) шляхом визначення його 
гострої, підгострої токсичності та подразнювальної дії на 
лабораторних тваринах. 

Гостру токсичність препарату СЕФДЕЗВЕТ (СДВ) 
визначали за одноразового внутрішньошлункового введення       
64 самкамбілих щурів  3–4-місячного віку масою 210,0-220,0 г. 

За клінічним станом дослідних тварин спостерігали 
упродовж 14 діб, відмічаючи появу та розвиток клінічних 
ознак отруєння, строки загибелі або відновлення до 
фізіологічної норми[1-3].Після загибелі тварин проводили 
патологоанатомічний розтин[4]. За результатами загибелі 
вираховували показник LD10, LD16, LD50, LD84, LD90, LD100 та 
похибку LD50 методом пробіт-аналізу в модифікації 
В. Б. Прозоровського[5].Отримані результати обробляли 
методами варіаційної статистики з використанням пакета 
програм StatPlus 5.9.8.5 (AnalystSoftInc., США). 

Клінічні спостереження показали, що внутрішньошлункове 
введення препарату щурам I дослідної групи (500,0 мг/кг 
маси тіла) через (5-10) хв викликало незначне зниження 
реакції на зовнішні подразники, яке зникало протягом доби 
після введення.Загибелі щурів у цій групі не 
спостерігали.Утварин ІІ дослідної групи (1000,0 мг/кг маси 
тіла) за симптоматикою спостерігали більш виражену 
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картину отруєнняніж у І дослідній групі.Проте загибелі щурів 
у цій групі також не спостерігали.У щурів ІIІ  (1500,0 мг/кг 
маси тіла) та ІV-V дослідних груп (3000,0-3500,0 мг/кг маси 
тіла) через (5-10) хв після введення препарату реєстрували 
виражене пригнічення, тварини відмовлялися від корму і 
води, повільно пересувались по клітці, реакція на зовнішні 
подразники була зниженою, спостерігали порушення 
координації рухів.Через 3 год у 4-х щурів з ІV і V дослідних 
груп відмічали більш виражену клініку отруєння: тварини 
лежали з витягнутими кінцівками, важко дихали. На               
4-7 годину після введення СДВ у них спостерігали 
коматозний стан і загибель.Найтяжчим був перебіг отруєння у 
щурів VІ-VІІ дослідних груп (5500,0-7500,0 мг/кг маси тіла) - 
через 40 хв усі тварини з обох груп лежали з витягнутими 
кінцівками і важко дихали, а через (1-3) год після введення 
препарату спостерігали коматозний стан і їх загибель. 

Під час зовнішнього огляду трупів дослідних тварин 
встановлено, що шерсть була скуйовджена; не значні криваві 
витікання з ротової та носової порожнини (ділянка рота і носа 
була забруднена); відзначали ціаноз видимих слизових 
оболонок. На розтині трупів реєстрували:ціаноз слизових 
оболонок ротової порожнини, трахеї, глотки та 
стравоходу;шлунок із залишками препарату та кому, слизова 
гіперемійована з крововиливами;передсердя кровонаповнені 
незгорнутоюкров’ю;печінка темно вишневого кольору; 
селезінка та підшлункова залоза – кровонаповнені; у тонкому 
та товстому кишечнику встановлено катаральне та 
катарально-геморагічне запалення слизової оболонки, судини 
брижі кровонаповнені. 

Таким чином, за результатами визначення параметрів 
гострої токсичності препарату СЕФДЕЗВЕТ (СДВ) у разі 
одноразового внутрішньошлункового введення LD50 для 
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щурів-самок (за абсолютною масою препарату) складає 
1920,41±267,85 мг/кг, що дозволяє віднести його до ІV класу – 
малотоксичних речовин (LD50 501,0-5000,0 мг/кг маси тіла), а 
за ступенем небезпечності до ІІІ класу – помірно небезпечних 
речовин (LD50 151,0-5000,0 мг/кг маси тіла).  

Встановлено, що препарат СЕФДЕЗВЕТ (СДВ)  в дозах 
3,84 та 7,68 мг/кг маси тіла за умов підгострого перорального 
введення протягом 30 діб не чинить гепато- та 
нефротоксичної дії на організм лабораторних тварин, тоді як 
за введення його в дозі 38,4 мг/кг маси тіла виявлено помірну 
гепато- та нефротоксичну дію. 

Маніпуляції над щурами здійснювали відповідно до 
існуючих нормативних документів [6-8],з дотриманням 
принципів «Європейської конвенції про захист хребетних 
тварин, що використовуються в експериментальних та інших 
наукових цілях» (Страсбург, 1986). 

Аналогічні дослідження були проведені на мурчаках. 
Встановлено, що препарат СЕФДЕЗВЕТ (СДВ)  викликає 
надзвичайно виражену подразнювальну дію препарату на 
слизову оболонку ока мурчаків, про що свідчать набряк повік 
протягом усього терміну досліджень, а також виражені 
гіперемія та виділення протягом (5-7) діб після нанесення. 
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ВАРІАНТИ ТА АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ  
БІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ  ЛЮДИНИ 

 
Жовч - продукт  зовнішньосекреторної діяльності 

печінки, що виводиться у дванадцятипалу кишку за 
допомогою біліарної системи організму і відіграє важливу 
роль у забезпеченні нормального перебігу процесів 
травлення. Як відомо, біліарна система в нормі складається з 
правої і лівої печінкових проток, що відходять, відповідно, 
від правої і лівої часток печінки,  загальної печінкової 
протоки, що утворюється при їх злитті в ділянці воріт 
печінки, жовчного міхура і міхурової протоки, що відходить 
від нього, та спільної жовчної протоки, що утворюється при 
злитті міхурової та загальної печінкової проток. При 
з’єднанні спільної жовчної протоки із протокою 
підшлункової залози, утворюється печінково-підшлункова 
ампула, що відкривається на вершині великого сосочка 
дванадцятипалої кишки.  

Поряд з цим, результати численних клінічних та 
морфологічних досліджень засвідчують, що структурам 
біліарної системи властива значна варіабельність 
індивідуальної мінливості, яка вважається нормою, якщо не 
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призводить до розвитку патологічних змін чи процесів. Серед 
описаних у науковій літературі варіантів є й такі, що можна 
вважати аномаліями розвитку, оскільки їх рідко виявляють 
при обстеженні [1]. Аномалії розвитку і варіанти норми 
відрізняються між собою тільки за ступенем структурних 
змін. 

Оскільки, на даний час, величезна увага приділяється 
варіантній анатомії і топографії органів біліарної системи, 
вкрай важливо створити єдину класифікацію варіантів норми 
і аномалій розвитку біліарної системи людини.  

Перш за все, необхідно зазначити, що всі відхилення від 
нормальної будови структур біліарної системи можна 
поділити на дві групи: варіанти та аномалії розвитку 
позапечінкових жовчних проток і варіанти та аномалії 
розвитку жовчного міхура [2]. 

За даними літератури, спостерігається значна 
варіабельність довжини позапечінкових жовчних проток. Так, 
довжина правої печінкової протоки коливається в межах     
3,73-7,7 мм., лівої печінкової протоки – 2,3-9,2 мм., загальної 
печінкової протоки – 11,4-48,2 мм., міхурової протоки –          
10,1-22,1 мм., спільної жовчної протоки– 10,6-56,3 мм..  

Подвоєння правої печінкової протоки виявлено у 2,68 % 
випадків, а лівої печінкової протоки – у 8,04 % випадків [3]. 
При цьому, обидві частини подвоєної протоки зливаються 
між собою перед зєднанням з печінковою протокою 
протилежного боку. У 8 % випадків наявна додаткова 
печінкова протока.  

Відсутність правої печінкової протоки виявлена у 0,1 % 
випадків, а лівої печінкової протоки – у 0,3 % випадків. 

Права і ліва печінкові протоки в нормі зливаються в 
ділянці воріт печінки у загальну печінкову протоку під 
різними кутами – від 38˚ до 123˚. Однак, поряд з цим, 



 
  

                                                         Матеріали XXII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                                                                                                    (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія), дистанційно)  

 

 
153 

іноземні автори виділяють ще два абсолютно нетипові 
варіанти з’єднання правої і лівої печінкових проток: I – повна 
відсутність загальної печінкової протоки, при якій права і 
ліва печінкові протоки окремо, одна від одної, з’єднуються з 
міхуровою протокою і утворюється спільна жовчна протока; 
ІІ – загальна печінкова протока не з’єднується з міхуровою 
протокою, а впадає безпосередньо в жовчний міхур.  

Міхурова протока, що відходить від жовчного міхура 
може впадати у загальну печінкову протоку під різними 
кутами від 15˚ до 128˚. У 12,5 % випадків спостерігається 
спіральне розміщення міхурової протоки відносно загальної 
печінкової протоки. 

 Аномальним є впадіння міхурової протоки у праву 
печінкову протоку у 0,2 % випадків [4] та у ліву печінкову 
протоку у 0,1 % випадків. Дуже рідко спостерігається 
впадіння міхурової протоки в малу кривину шлунка. 

У 0,67 % випадків спостерігається повна відсутність 
міхурової протоки. При цьому, жовчний міхур в ділянці своєї 
шийки безпосередньо впадає у загальну печінкову протоку. 

Іноземні автори також описують варіант подвоєння 
міхурової протоки, частини якої зливаються між собою перед 
з’єднанням із загальною печінковою протокою. 

Серед аномалій розвитку спільної жовчної протоки 
спостерігається її самостійне відкриття у великий сосочок 
дванадцятипалої кишки, без попереднього з’єднання з 
протокою підшлункової залози, або ж у шлунок у ділянці 
його малої кривини [5].  

Жовчний міхур так само характеризується значними 
межами своєї індивідуальної мінливості.  

Довжина жовчного міхура коливається в межах           
4,9-110,64 мм., а ширина  – 48,5-84,6 мм.. 

У нормі в більшості людей він має грушоподібну 
форму, однак науковцями доведена залежність форми 
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жовчного міхура від типу конституції людини. Так, при 
брахіоморфному типі конституції, найчастіше спостерігається 
грушоподібна (64%) і циліндрична (31%) форми жовчного 
міхура, овальна (1%) і гачкоподібна (4%) зустрічаються вкрай 
рідко. Для доліхоморфного типу характерна грушоподібна 
(49%), циліндрична (20%), овальна (20%) та веретеноподібна 
(11%) форми жовчного міхура. Для мезоморфного типу 
характерна грушоподібна (63%), циліндрична (32%), овальна 
(3%) та веретеноподібна (2%) форми [6]. 

У 99,8 % людей жовчний міхур має типове 
розташування у ямці жовчного міхура, однак у 0,2 % випадків 
трапляється лівобічний жовчний міхур, що розміщується під 
лівою часткою печінки. У нормі жовчний міхур вкритий 
очеревиною мезоперитонеально, однак у 0,3 % випадків 
жовчний міхур розташований ретроперитонеально. 

За даними наукових досліджень, 99,9% людей мають 
один жовчний міхур. Відсутність жовчного міхура – агенезія 
виявляється у одного на 6000 осіб, а подвоєння – дуплікація 
жовчного міхура – у одного на 4000 осіб. При подвоєнні 
жовчного міхура  виділяють два варіанти сполучень між 
собою міхурових проток: І – кожен міхур має окрему 
міхурову протоку, що сполучаються між собою і об’єднано  
впадають у загальну печінкову протоку; ІІ – кожен міхур має 
окрему міхурову протоку, що не з’єднуються і по окремості 
впадають у загальну печінкову протоку . 

У світі виявлено тільки 9 випадків наявності трьох 
жовчних міхурів. При цьому, виділяють три типи потроєння 
жовчного міхура, в залежності від кількості міхурових 
проток: I – кожен із трьох міхурів, має окрему міхурову 
протоку, які, об’єднавшись між собою, з’єднуються із 
загальною печінковою протокою; ІІ – два із трьох міхурів 
об’єднуються між собою у спільну міхурову протоку перед 
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тим, як з’єднатися із загальною печінковою протокою, а 
третій має окрему міхурову протоку, що з’єднується із 
загальною печінковою протокою; ІІІ – кожен із трьох міхурів 
має окрему міхурову протоку, а кожна міхурова протока 
з’єднується із загальною печінковою протокою окремо. 

Найчастішим варіантом норми є перегини різних частин 
жовчного міхура – у 14,5 % випадків. Серед них розрізняють 
перегини дна, тіла, шийки і міхурової протоки.  

Дуже рідко – у 0,1 % випадків жовчний міхур є 
«рухливим» – не має ложа, розташований інтраперитонеально 
і має брижу. 

Отже, нами виявлена значна різноманітність варіантів 
та аномалій розвитку біліарної системи. Наші дані будуть 
корисними при діагностиці та лікуванні різноманітних 
патологічних станів печінки та жовчовивідних шляхів. 
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ТВОРЧІСТЬ АНДРІЯ ВЕЗАЛІЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ 

ДЛЯ СУЧАСНОЇ АНАТОМІЇ 
 

Андреас Везалій (1514−1564) по праву вважається 
засновником наукової анатомії людини. І навіть сьогодні 
анатомічні малюнки вражають різнобіччям сприйняття, свідчать 
про величезну майстерність автора анатомічних творів. 

Видатний труд Везалія заснований на суворій науковій 
перевірці вже існуючих даних з анатомії людини і на 
отриманні нових фактів. Обидва процеси тісно пов‘язані, 
доповнюючи один одного. Вихідною точкою для Везалія 
було об‘єктивне спостереження під час препарування трупів і 
порівняння отриманих даних. Було встановлено, що анатомія, 
яка лишилась у спадок від Галена і обслуговувала медицину 
впродовж 1300 років, не була анатомією людини, а 
здебільшого підмінялася анатомією мавпи та собаки. 
Примітно й те, що Гален ніде не вказував, що він виконував 
свої досліди лише на тваринах. Його анатомія подається як 
анатомія людини. Везалій, який глибоко вивчав твори Галена, 
не заперечував його прозекторського досвіду. Він писав про 
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дослідження тварин, результати Галена були точними, попри 
те, що формулювання були багатослівними й виходили з 
теологічного способу мислення.  

Везалій в багатьох розділах своєї праці намагався 
встановити зв‘язок між формою та функцією, при цьому він 
завжди спирався на пріоритет форми. Він пише: «Якщо та 
частина дельтоподібного м‘яза, що фіксована до ключиці, 
напружена, рука підіймається уперед і до обличчя. Якщо 
скорочуються волокна, які беруть початок від надплечового 
відростка та прилеглої частини ключиці, рука відводиться, 
підіймається прямо. Під час скорочення задньої частини 
м‘яза, що починається від гребеня лопатки, рука відхиляється 
назад, до потилиці». Отже, Везалій не тільки встановлював 
різний напрямок волокон трьох частин дельтоподібного 
м‘яза, але й передбачав різницю їх функцій. 

Інший приклад свідчить про правильне розуміння ролі 
м‘язів черевного преса. Вони, на думку Везалія,  
забезпечують захист органів живота, викликають рухи 
грудної клітки, сприяють роботі кишківника. 

Вчення Везалія започаткувалось в анатомічних школах 
багатьох країн. Сьогодні зв‘язок між формою та функцією 
простежується не лише в галузі морфології й фізіології, він 
з‘являється як необхідність у генетиці, біохімії, біофізиці. 
Універсальність єдності форми та функції простежується на усіх 
рівнях, зокрема найбільш елементарних. З‘явилася впевненість у 
тому, що таким чином можна наблизитись до пізнання сутності 
явищ. Зрозуміло, що аналіз повинен прямувати разом із 
синтезом, механічний детермінізм в біології сумнівний, оскільки 
жива цілісність завжди більше, ніж сума її частин завдяки дії 
міжструктурних закономірних зв‘язків. 

Перед анатомією постає особливе завдання. Вона 
допомагає інтегрувати частини у єдине ціле, зрозуміти 
прояви життя, які здійснюються на різних рівнях від систем 
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органів до клітин і міжклітинної речовини. Форма та функція 
пізнаються у часі та просторі. Важливо нагадати, що перші 
дефініції в цьому ми знаходимо у Везалія. Наприклад, там, де 
він зображує трубчасті кістки людини у різні періоди 
розвитку і дитячі черепи з наявністю лобового шва. Однак 
ідея, згідно якої структура та функція є динамічними 
поняттями окреслилась з часом. Так чи інакше, крива життя 
залежить від зовнішніх чинників. Цим пояснюється 
походження відхилень («помилок» спадковості), які подекуди 
усуваються feed-back механізмом, але згодом все ж таки 
проявляються. При цьому готовність виправлення 
«внутрішніх помилок» теж має генетичні передумови. Доволі 
значним є вплив функціональних навантажень. Адекватне 
навантаження органів завжди сприяє їх роботі. Це передбачав 
А. Везалій, прагнучи, з одного боку, до узагальнення, проте, з 
іншого боку, він ніколи не підганяв результати дослідження 
до готової концепції. Він розумів, що існують чималі 
відмінності між індивідами. За приклад він наводив 
варіабельність непарної вени в людини. 

Разом з тим, в усіх книгах А. Везалія простежується 
прагнення знайти еталон «homo sapiens absolutus». Стихійно 
Везалій вів пошук видових ознак людини. Подібний 
диференційний підхід до оцінки параметрів будови тіла 
людини існує й сьогодні. Він потрібен через проблеми 
моделювання для майбутніх досліджень. 

Системний розгляд організму людини є наслідком того 
кроку в анатомії, який було зроблено А. Везалієм понад       
400 років тому. 
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ВОЛОДИМИР ОПАНАСОВИЧ КАРАВАЄВ 
 

 Володимир Опанасович Караваєв народився у              
1811 році. По закінченню гімназії він вступив до медичного 
факультету Казанського університету, який закінчив у       
1831 році. Близько року Караваєв працював ординатором у 
Петербурзі. У 1833 році Караваєв вирушив у закордонне 
відрядження до Німеччини, де пробув два роки. 

У Берліні Караваєв вперше зустрівся з М. І. Пироговим. 
Між М. І. Пироговим та В. О. Караваєвим зав‘язалися дружні 
стосунки. Надалі Пирогов у своєму «Щоденнику» описує це 
так: «В одно время с нами прибыло в Берлин несколько 
соотечественников, впоследствии занявших должности 
ординаторов в разных столичных госпиталях. Из них всех 
более сблизился со мною Владимир Афанасьевич Караваев». 
Далі М. І. Пирогов пише: «Караваев чувствовал в себе особое 
влечение к хирургии; это я заметил при первом нашем 
знакомстве. Я посоветовал ему тотчас же заняться анатомией. 
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Целый год он был моим неизменным спутником при 
упражнениях над трупами, а потом по моему же совету он 
отправился в Готтинген к Лангенбеку. В 1837 году Караваев 
явился в Дерпт, держал ещё у меня экзамен, до отъезда моего 
в этом же году в Париж, делал вместе со мной опыты над 
животными по вопросу, много меня интересовавшему в то 
время, − о признаках развития гнойного заражения крови 
(пиэмии). Этот вопрос я и посоветовал Караваеву выбрать 
предметом его докторской диссертации. Я могу по праву 
считать Караваева одним из своих научных питомцев; я 
направил его первые шаги на поприще хирургии и сообщил ему 
уже избранное мною направление в изучении хирургии» [2]. 

Караваєв у передмові до свого підручника оперативної 
хірургії у 1886 році називає М. І. Пирогова своїм незабутнім 
наставником. У 1838 році Караваєв захистив у Дерпті 
докторську дисертацію, після чого працював ординатором у 
шпиталі. За рік роботи Караваєв виконав 103 операції − 
кількість на той час дуже велика. До цього періоду діяльності 
Караваєва належить розроблена ним техніка проколу 
перикарда при випітних перикардитах. У своєму підручнику 
оперативної хірургії Караваєв пише: «Я произвёл эту 
операцию в 1839 году во время скорбутной эпидемии, при 
которой происходило быстрое серозно-кровянистое излияние 
в полость околосердечной сумки в количестве 3-4 фунтов, 
причинявшее совершенное замедление кровообращения и 
оканчивающееся параличом сердца. По мере вытекания 
жидкости восстанавливается пульс; цианоз и одутловатость 
лица тотчас исчезали, и больные чувствовали большое 
облегчение». До Караваєва ця операція не проводилася, 
оскільки технічно не була розроблена. Караваєвим було 
розроблено показання та техніку проколу перикарду. Він 
рекомендує робити прокол у IV міжребер‘ї на один 
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поперечний палець назовні від краю грудини. До цього ж 
періоду діяльності Караваєва належить друга його робота – 
«Образование правой стороны носа, правого крыла и 
перегородки носа». За оригінальністю задуму ця операція 
свідчить про талант та великі технічні можливості автора [4]. 

У 1840 році Караваєв пішов у відставку. Невдовзі його 
було призначено професором медичного факультету 
Київського університету. Характерно, що це призначення 
відбулося ще до відкриття факультету «щоб не упустити 
особу, яка стала відомою за своїми операціями і заслужила 
найсхвальнішу думку серед лікарів». Володимиру 
Опанасовичу випала честь бути першим деканом Київського 
медичного факультету. 

Читання хірургії було розпочато у 1843 році. З цього 
часу Караваєв постає як вихователь багатьох поколінь 
лікарів. Весь педагогічний процес на кафедрі вів лише 
професор, асистентів не було. Колишній при кафедрі 
ординатор асистував під час операцій, виконував лікувальну 
роботу, але до педагогічного процесу стосунку не мав. 
Караваєв викладав: оперативну хірургію з хірургічною 
анатомією та вченням про пов‘язки, практичні вправи 
студентів при виконанні операцій на трупах, лікування 
хворих, які перебувають у клініці (операції та перев‘язки в 
присутності та за участю студентів), щоденний огляд хворих. 

Вказана клініка не мала окремої будівлі та 
розташовувалася на першому поверсі головного корпусу 
університету. Вона була розрахована на 20 ліжок, причому 
половина місць була зайнята очними хворими. Караваєв був 
блискучим операційним офтальмологом. За 25 років у клініці 
лікувалося 1553 очних хворих, серед яких 1000 людей з 
катарактою було прооперовано. Результати цих операцій 
говорять про високу техніку Караваєва. Кількість осіб, які 
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потребують оперативної офтальмологічної допомоги і 
бажаючих оперуватися у В. О. Караваєва, була настільки 
значною, що на всіх у клініці не вистачало місць. Чимало 
хворих, як пише сам Караваєв, було ним прооперовано поза 
клінікою. 

У 1870 році було організовано кафедру очних хвороб. 
Очні хворі були виведені з клініки Караваєва, а саму клініку 
розширено ще на 5 ліжок. Вказаною клінікою В. О. Караваєв 
завідував до 1882 року, а потім, залишаючись штатним 
професором факультетської хірургічної клініки, читав лише 
оперативну хірургію [1]. 

У 1885 року було видано звіт про роботу факультетської 
хірургічної клініки з 1844 по 1882 роки (38 років), тобто за 
роки роботи у клініці Караваєва. За вказаний період лікувався 
3881 хірургічний хворий. Прооперовано близько 76 % усіх 
хворих. Післяопераційна смертність – 5,5 %. 

Плідною була і наукова діяльність В. О. Караваєва. У 1886 
був виданий підручник оперативної хірургії В. О. Караваєва. До 
видання зазначеної книги серед студентів був поширений 
рукопис лекцій. Підручник оперативної хірургії був 
забезпечений окремим атласом. У цій книжці є багато 
оригінальних пропозицій автора. Окрім описаних раніше 
проколу перикарда та пластики носа, В. О. Караваєв описав 
спосіб накладання шва при пластиці твердого та м‘якого 
піднебіння. Насамперед слід зазначити описаний і 
застосований Караваєвим спосіб ампутації стегна, плеча та 
гомілки. Спосіб полягає в круговому розрізі шкіри, до якого 
спереду і ззаду або з боків додаються поздовжні розрізи 
завдовжки близько 8 см. Таким чином виходять два 
чотирикутних клаптя, які відокремлюються разом з м‘язами 
та відвертаються. Кістка відсікається біля основи клаптів. 
Цікаво те, що на той час, як В. О. Караваєв користувався 
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описаним методом, ампутація зі шкірними клаптями ще не 
застосовувалася. 

В. О. Караваєва дійсно можна вважати родоначальником 
ампутації з утворенням шкірних та шкірно-м‘язових клаптів. 
Караваєв мало говорив про себе у медичній літературі. «Его 
сила была в высоком хирургическом искусстве, такое 
искусство не могло не влиять на окружающих, оно не могло 
не вызывать в его учениках желания хотя бы приблизиться к 
нему» (Волкович) [3]. 

В. О. Караваєв розпочав свою хірургічну діяльність того 
часу, як хірургія ще не мала знеболювання та антисептики. З 
перших днів запровадження в хірургічну клініку наркозу       
В. О. Караваєв широко ним користувався. 

Володимир Опанасович Караваєв помер у 1892 році. 
Співробітники Національного медичного університету імені 
О. О. Богомольця, як і багато поколінь лікарів, завжди з 
вдячністю зберігають ім‘я В. О. Караваєва – одного з 
організаторів медичного факультету при Київському 
університеті та першого професора хірургії цього факультету. 
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ПОПУЛЯЦІЙНІ ЗМІНИ ПОРОЖНИННОЇ 

МІКРОБІОТИ ТОВСТОГО КИШЕЧНИКА У 
ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ В  

 
Актуальність хронічних гепатитів зумовлена їх 

поширеністю у всіх країнах світу, що в свою чергу 
призводить до ранньої інвалідизації та смертності населення. 
На сьогоднішній день хронічні гепатити є однією з найбільш 
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важливих проблем сучасної гастроентерології. Щороку понад 
1 млн. людей помирає від хронічних захворювань печінки та 
їх ускладнень. Своєчасна діагностика, призначене лікування 
та профілактика можуть запобігти прогресуванню 
захворювання, розвитку ускладнень, фіброзу та цирозу 
печінки і відповідно, зменшити відсоток летальних наслідків. 

Нами обстежено 61 хворий на  гепатит В (ГВ) віком від 
18 до 67 років. Мікробіологічне дослідження вмісту товстої 
кишки проводили шляхом визначення видового складу та 
популяційного рівня автохтонних та алохтонних 
представників мікрофлори фекалій, застосовуючи 
загальноприйняті бактеріологічні методики. 

В результаті проведених досліджень встановлено, що у 
всіх хворих на ГВ спостерігалось порушення видового складу 
та популяційного рівня мікрофлори, це характеризувалось 
зменшенням відсотку висівання (в ряді випадків аж до повної 
елімінації) та кількісним дефіцитом автохтонних  бактерій: 
Bifidobacterium spp.,  Enterococcus spp., у меншій мірі – 
Lactobacterium spp. Пригнічення захисних компонентів 
мікробіоценозу супроводжувалось контамінацією вмісту умовно-
патогенними Peptostreptococcus spp., Citrobacter spp., Hafnia spp., 
Serracia spp., алохтонними гемолітичними, ентеропатогенними, 
ентеротоксигенними, ентероінвазивними E. coli (46%), а також 
зростанням популяційного рівня таких анаеробних та аеробних 
умовно патогенних мікроорганізмів як Peptococcus spp. (3%), 
Clostridium difficille (1%), Klebsiella pneumoniae (6%), Klebsiella 
oxytoca (6%),  Proteus vulgaris (4%), Enterobacter (4%), 
Staphylococcus aureus 19%,  і дріжджоподібні гриби  Candida 
albicans (31 %) та Candida cruzei (9%).  

В ході  обстеження виявлено порушення мікроекології 
кишечнику, яке переважно відповідає ІІ-ІІІ ступеню дисбіозу.  
 На підставі отриманих фактів про зміни 
мікробіоценозу шлунково-кишкового тракту (ШКТ) шляхом 
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аналізу бактеріограм випорожнень хворих було визначено в 
кожного пацієнта ступінь дисбактеріозу та дисбіозу. 
Зарубіжна література оперує терміном “синдром 
надлишкового бактеріального росту (bacterial overgrowth 
syndrome), що поєднує зміни кількісного та видового складу 
м/о, характерних для біотопу  [1,2]. 

Терміном “дисбактеріоз товстої кишки” ми 
характеризували порушення видового складу та 
популяційного рівня прокаріотичних мікроорганізмів  [3]. 
Для позначення порушень кишкового мікробіоценозу, 
обумовлених надмірним розмноженням у шлунково-
кишковому тракті переважно грибів роду Candida, що 
входять до царства еукаріот, використовували термін “дисбіоз 
товстої кишки”  [1]. У 47 хворих ( 77,1 %) бактеріологічно         
був встановлений дисбактеріоз ІІІ-ІV ступенів, дисбіоз – у 14 
пацієнтів (22,9 %).  

У 41 хворого на ГВ (67,2 %) встановлена переважно 
ешерихіозна етіологія (серовари  E. coli  О:111, О: 117, О:157) 
дисбактеріозу товстої кишки. У цих пацієнтів найсуттєвішою 
ознакою якісних змін аеробної мікрофлори була поява 
атипових різновидів E. coli. У 11 пацієнтів (18,0 %) поряд з 
дисбіозом товстої кишки було виявлено патогенні ентеробактерії 
Klebsiella pneumoniae (6%), Klebsiella oxytoca (6%), Proteus 
vulgaris (4%), Enterobacter spp. (4%), тобто мав місце 
комбінований варіант порушень мікробіоценозу ШКТ.  

Таким чином, в порожнині товстої кишки хворих на 
хронічний гепатит В було виявлено виражений дефіцит 
автохтонних облігатних  Bifidobacterium spp. на 41,28 %, 
Lactobacillus spp. — на 42,15 %. У всіх обстежених пацієнтів 
на ГВ виявлено якісний та кількісний дисбаланс мікрофлори 
товстої кишки з розвитком дисбактеріозу І-ІV ступеня. У 
більшості обстежених гепатитних хворих спостерігалась 
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присутність в ШКТ 2-х – 4-х-компонентних асоціацій 
умовно-патогенних мікроорганізмів. 

Перспективи подальших досліджень. Гепатит В є 
розповсюдженою хворобою, яка впливає на функціонування 
всього організму людини. Гострі та хронічні вірусні гепатити 
супроводжуються вираженими патологічними порушеннями 
в мікрофлорі кишечника, а саме виникненням дефіциту 
облігатних мікроорганізмів і зростанням контамінації 
умовно-патогенними і патогенними бактеріями. Тому, 
необхідно постійно здійснювати моніторинг мікробіоценозу 
кишечника хворих на хронічний гепатит В для  раціональних 
схем лікування і корекції дисбіотичних порушень. 
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ВПЛИВ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ  

НА ПСИХІЧНИЙ СТАН МИРНОГО  
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

 
Військовий конфлікт на території нашої країни на 

завжди змінив населення України. Постійне перебування під 
обстрілами або проживання в прифронтових містах чи 
тимчасово окупованих територіях супроводжується 
хронічним стресом. Встановлено, що хронічний стрес є 
фактором ризику розвитку різноманітних порушень обміну 
речовин та пошкоджень систем організму, зокрема серцево-
судинної, шлунково-кишкової та інше [1]. Крім того, війна 
може призводити до розвитку цілого ряду соціальних 
проблем, які своєю чергою є чинником ризику розвитку 
психічних проблем [1, 2]. Так деякими дослідниками 
доведено, що більш 60% дорослого населення страждають  на 
депресії та тривожність [1, 3], спричинені саме соціальними 
факторами в до воєнний час.  

Метою цього дослідження було встановлення впливу 
військового конфлікту на психологічний стан мирного 
населення України.  

Матеріали та методи. Всього до дослідження було 
залучено 54 особи з яких (34 особи у віці 27-35 років та 20 у 
віці 12-16 років, які на момент дослідження перебували на 
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території нашої країни). Було проведено опитування під час 
телефонної розмови, а також з залученням різних соціальних 
мереж (Viber, Telegram). Під час опитування визначався 
спектр проявів психологічних зрушень та соматичних 
симптомів.  

Результати дослідження. При аналізі отриманих даних 
було отримано наступну інформацію: серед дорослого 
населення у 8% - спостерігались ознаки синдрому 
відкладеного життя; у 23% - випадків спостерігались 
депресивні розлади; у 16% - апатія (з байдужим ставленням 
до оточуючих); у 18% - зростання психоемоційного 
збудження (супроводжувалось агресивним погодженням з 
оточуючими); ще у 35% випадків – зростання відчуття 
тривоги (навіть коли людина перебувала у безпеці).  

Вказані скарги супроводжувались ще і соматичними 
проявами такими як: у 28% випадків відчуттям підсиленого 
серцебиття; ще у 26% випадків – сильним болем в 
епігастральній ділянці; 21% опитаних респондентів 
скаржився на порушення апетиту (від булімії аж до повної 
відсутності); 15% опитаних скаржились на втрату ваги (від 3-
5 кг за попередні 4 місяці війни); ще у  6%  опитаних 
відмічали зміни добового діурезу; у 4% випадків відмічалось 
порушення сну.  

Серед респондентів дитячого віку провідне місце серед 
психологічних зрушень займали: у 29% випадків зростання 
психоемоційного збудження (поєднувалось з нападами 
невмотивованої агресії до оточуючих); у 27% - випадків – 
відчуття постійного страху (яке викликалось навіть 
подразниками незначної сили, наприклад, світло, шум та ін.); 
ще у 24% опитаних респондентів відчуття тривоги за життя 
близьких (особливо в тих випадках, коли хтось з близьких 
родичів зникав безвісти); ще у 10% опитаних почастішали 
напади істерики; 10% скаржились на панічні атаки.  

Дані скарги супроводжувалися також різноманітною 
соматичною симптоматикою, зокрема: у 39% випадків це 
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були скарги на розлади з боку шлунково-кишкового тракту 
(блювота, нудота, діарея, здуття живота); у 33% опитаних 
відмічались зміни добового діурезу; у 20% опитаних 
виявляли підвищення температури тіла; ще 8% скаржилися на 
порушення сну (проявлялося нічними жахами, які спричинені 
хронічним психоемоційним  стресом).  

Однією з можливих причин розвитку таких зрушень є 
хронічний стрес, що спричинює появу негативних думок 
щодо невпевненості в своєму майбутньому (з превалюванням 
пісимістичного варіанту розвитку подій), що може бути 
пов’язано з втратою роботи та житла або близької людини, 
необхідністю змінювати місце свого проживання та 
адаптацією до нових умов життя тощо.  

Висновки. Отже на основі отриманих нами даних 
можливо стверджувати, що військовий конфлікт на території 
нашої країни має негативний вплив на мирне населення, що 
супроводжується різним спектром як психологічних так і 
соматичних зрушень, які в подальшому можуть призвести до 
розвитку хвороб.  
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НОВІ ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ: ВИНИКНЕННЯ 
НОВОГО ГОСТРОГО ГЕПАТИТУ НЕВІДОМОГО 

ПОХОДЖЕННЯ У СВІТІ 
 

Актуальність. Станом на травень 2022 р. за даними 
Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та 
Європейського Центру контролю та профілактики хвороб 
відомо, що у світі реєструються випадки нового гострого 
гепатиту невідомого походження (ГГНП). До існуючих 
вірусів гепатиту (віруси гепатиту A, B, C, D і E), що 
викликають гострий вірусний гепатит, ще додався ГГНП, 
прояви епідемічного процесу якого досліджуються. Також, 
встановлюється причини та фактори передачі тощо.  

Мета роботи: Визначити актуальність виникнення нової 
інфекційної хвороби ГГНП у світі станом на травень 2022 р. 

Матеріали та методи: проведений аналіз сучасних 
даних ВООЗ щодо реєстрації ГГНП у світі.  
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Результати: Аналіз наукових даних виявив, що 
впродовж 2021-2022 рр. у у США, з жовтня 2021 року в 
Європі та навесні 2022 р. в Азії та Центральній Америці було 
зареєстровано кілька кластерів та спорадичних випадків 
гострого гепатиту у дітей, при лабораторному дослідженні 
яких на наявність поширених збудників вірусних гепатитів 
(HAV, HBV, HCV, HDV та HEV) було отримано негативні 
результати, що дозволило використовувати термін «гострий 
гепатит, відмінний від HepA-E» або ГГНП, для опису цього 
стану. 

Випадки характеризувалися проявами гострого гепатиту 
(біль у животі, блювота, діарея, жовтяниця і дуже високий рівень 
ферментів печінки), що вражає дітей із середнім віком 3-4 роки, 
76 % випадків ГГНП припадає на дітей віком до 5 років. 

Станом на 13 травня 2022 року було зареєстровано            
232 випадки ГГНП у дітей віком до 16 років у 14 країнах ЄС/ЄЕЗ, 
серед яких країни з найбільшою кількістю випадків були: 
Великобританія - 131 випадок (56,5 %), Іспанія – 26 випадків 
(11,2 %), Італія – 24 (10,3 %), Бельгія – 12 (5,2 %), Швеція –           
9 (3,9 %). Найменша кількість випадків була зареєстрована в 
Нідерландах, Ірландії, Данії і складала по 6 випадків (по 2,6 %), 
Норвегії - 5 випадків (2,1 %), Кіпрі і Греції по 2 випадки              
(по 0,8 %), по 1 випадку  в Польщі, Сербії та Словенії [1]. З них 
98,7 % випадків були класифіковані як ймовірні. За інформацією, 
яка є на даний час 15,4 % хворих потрапили до відділення 
реанімації та інтенсивної терапії, 13,3 % хворих отримали 
трансплантацію печінки, також один пацієнт помер [2-3]. 

Точна етіологія захворювання ще не виявлена, проте 
провідна гіпотеза полягає в тому, що основною причиною або 
фактором ризику ГГНП є інфекційний агент. На момент 
проведеного нами аналізу даних лабораторні дослідження 
показали наявність аденовірусу людини F групи серотип       
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41 (HAdV-F41) приблизно в трьох чвертях досліджених 
випадків [2-3]. 

З’ясовано, що у Сполученому Королівстві 
Великобританії та Північної Ірландії, де на сьогоднішній день 
зареєстровано більшість випадків, а також у Нідерландах, 
нещодавно спостерігалося значне зростання випадків 
аденовірусної інфекції серед населення рідкісного варіанту 
розвитку. 

В даний час аденовірус залишається однією з гіпотез 
основної причини розвитку ГГНП. При лабораторному 
дослідженні на наявність аденовірусу в будь-якому типі 
зразка (цільна кров, сироватка крові, фекалії, з дихального 
тракту) у 151 випадку було отримано від 90 пацієнтів (59,6 %) 
позитивний результат. Причому, рівень позитивності був 
найвищим у зразках цільної крові 69 %. 

Існує думка, що випадки ГГНП могли бути виклканы 
аденовірусом пысле перенесоної гострої респираторної 
інфекції COVID-19. З 173 випадків, в яких було проведене     
ПЛР-тестування на SARS-CoV-2, у 11,6% виявлено позитивний 
результат. Зв’язок з вакцинацією проти COVID-19 не 
встановлений. З 56 випадків з даними про вакцинацію проти 
COVID-19 47 (83,9%) були нещеплені [3].  

Висновки. З метою своєчасного проведення 
протиепідемічних заходів та підвищення настороженості 
медичних працівників та населення про випадки ГГНП, 
необхідно закладам охорони здоров’я провести санітарно-
освітню роботу серед медичного персоналу та населення 
щодо наявної інформації про випадки ГГНП. Необхідно 
проводити обов’язкову реєстрацію випадків ГГНП для 
подальшого вивчення захворювання, проведення 
епідеміологічного моніторингу та розробки заходів 
профілактики і контролю.    
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ДОНОЗОЛОГІЧНІ ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ:  

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ПСИХОГІГІЄНІЧНОЇ 
ДІАГНОСТИКИ, КОРЕКЦІЇ ТА ПРОФІЛАКТИКИ 
СЕРЕД УЧНІВСЬКОЇ І СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

Психічне здоров’я людини характеризується не тільки 
відсутністю виражених психічних розладів, але й, передусім, 
наявністю певного резерву сил, що дозволяє адекватно 
реалізувати певні стереотипи повсякденної діяльності, котрі 
склалися, як у звичних, так і в стресогенних ситуаціях, а 
також формує стійку рівновагу між організмом та 
навколишнім середовищем [1, 2, 3, 4]. Тому як важливі 
ознаки психічного здоров’я людей різного віку, в тому числі 
дітей, підлітків та молоді, є не тільки відсутність психічних 
захворювань, але й психічний розвиток та функціональний 
стан організму, який цілком відповідає вимогам середовища 
перебування [5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Мета наукової роботи полягала у створенні комплексної 
системи психогігієнічної діагностики, корекції та 
профілактики виникнення та розвитку донозологічних 
психічних розладів серед сучасної учнівської і студентської 
молоді 

Наукові дослідження проводились на базі Вінницького 
національного медичного університету ім. М.І. Пирогова та 
ряду закладів середньої освіти м. Вінниці на підставі 
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використання комплексу гігієнічних, медико-соціологічних, 
епідеміологічних, психофізіологічних, психодіагностичних та 
психолого-педагогічних методів. Аналіз отриманих даних 
здійснювався на підставі застосування стандартного пакету 
прикладних програм статистичного аналізу “Statistica 6.1” 
(ліцензійний номер AXX910A374605FA). 

У ході проведених досліджень розроблена та науково 
обґрунтована комплексна система психогігієнічної діагностики, 
корекції та профілактики різних донозологічних психічних 
розладів, провідними компонентами яких є: методологія 
вивчення психічного здоров’я (методологічний компонент), 
визначення адекватних діагностичних підходів до розробки 
індивідуальних особливостей (діагностичний компонент), 
обґрунтування профілактичних технологій збереження             
і зміцнення соматичного та психічного здоров'я 
(профілактичний компонент), впровадження системного 
підходу до проведення прогностичної оцінки психічного 
здоров’я (прогностичний компонент). 

Методологія вивчення психічного здоров'я передбачає 
використання чотирьох основних підходів, а саме: 
атрибутивно-категорійного (наукове обґрунтування критеріїв 
оцінки психічного здоров’я, відсутність або наявність різних 
форм психічних і соматичних захворювань, а також 
граничних психічних розладів, ступінь гармонійності 
психічного розвитку та його відповідність віку, показники 
соціально- і професійно-значущих психофізіологічних 
функцій та особливостей особистості, що обумовлюють 
ефективне виконання різноманітних навчальних і 
професійних завдань у ході повсякденної діяльності), 
нормативного (визначення функціональних станів на межі 
норми та патології з метою проведення ранньої діагностики 
виникнення граничних психічних розладів, виявлення 
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донозологічних зрушень з боку психічної сфери, розроблення 
науково-обґрунтованих нормативних положень, спрямованих 
на адекватну оцінку стану психічного здоров’я різних груп 
населення), інтегративного (встановлення психогігієнічної 
градації ступеня впливу різних факторів навколишнього 
середовища та соціальних умов життя на особливості 
психічного здоров’я людини), імовірнісного (розроблення 
прикладних систем і засобів діагностики, корекції, а також 
прогностичної оцінки психічного здоров’я) підходів. 

Основними напрямками ефективної реалізації 
діагностичного компонента є як застосування сучасних 
способів психодіагностики, так і комплексне використання 
загальноприйнятих психогігієнічних методик. 

Впровадження підходів, що перебувають в основі 
профілактичного компонента розробленої комплексної 
системи, спрямоване на забезпечення оптимального захисту 
процесів психічної, психофізіологічної та соціально-
психологічної адаптації, впровадження сучасних форм і 
методів психогігієнічної корекції функціонального стану 
організму і, передусім, його нервово-психічної сфери. 

Прогностичний компонент передбачає отримання 
показників функціональних можливостей організму та 
особливостей засобів його постійного визначення, вибір 
найбільш адекватних методів їх імовірнісного прогнозування, 
забезпечення багатофакторної статистичної обробки та 
коректної практичної інтерпретації отриманих даних, 
перевірку адекватності здійсненого прогнозування тощо. 

Прикладне використання розробленої комплексної 
системи психогігієнічної діагностики, корекції та 
профілактики різних донозологічних нервово-психічних 
розбудов дозволило виділити найважливіші напрямки 
подальших наукових досліджень в галузі психогігієни та 
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охорони психічного здоров'я дітей, підлітків і молоді. До їх 
числа, в першу чергу, необхідно віднести: розроблення 
методів діагностики, прогностичної оцінки та проведення 
моніторингу стану психічного здоров’я прийдешнього 
покоління, наукове обґрунтування комплексу заходів, 
спрямованих на запобігання виникненню психічних розладів і 
хронічної втоми та якості життя учнів і студентів сучасних 
закладів освіт за різних (аудиторне, дистанційне тощо) умов 
організації навчання, визначення наукових принципів 
корекції змін у функціональному стані вищої нервової 
діяльності та сенсорних систем дівчаток і хлопчиків, дівчат і 
юнаків, що знаходяться в умовах впливу високих візуальних 
та інформаційних навантажень, а також наукового 
обґрунтування психогігієнічних аспектів індивідуальної 
концепції формування та управління станом психічного 
здоров’я, підвищення здоров’язберігаючої компетентності 
дівчат і юнаків. 
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ОСОБЛИВОСТІ АРТЕРІОВЕНОЗНОЇ ФІСТУЛИ, 
ЯК ОДНОГО З ТИПІВ СУДИННИХ ДОСТУПІВ 

ПРИ ГЕМОДІАЛІЗІ 
 

Вступ. Гемодіаліз - метод позаниркового очищення 
крові при гострій і хронічній нирковій недостатності. Під час 
гемодіалізу відбувається видалення з організму токсичних 
продуктів обміну речовин, нормалізація порушень водного та 
електролітного балансів. Метод заснований на принципі 
дифузії та конвекції речовин з малою та середньою 
молекулярною масою через напівпроникну мембрану, що 
дозволяє видалити з крові токсичні речовини та продукти 
метаболізму. Необхідність у гемодіалізі виникає при тяжких 
захворюваннях нирок, або при надходженні у кров великої 
кількості токсинів. Метод застосовують коли швидкість 
клубочкової фільтрації нирок знижується до 15 — 10 мл/хв, 
концентрація сечовини у крові перевищує 30 ммоль/л, креатину — 
більше 700 мкмоль/л, також коли у хворих спостерігаються 
гіперкаліємія, метаболічний ацидоз тощо. 

Під час процедури, кров очищається, проходячи через 
спеціальний фільтр – діалізатор. Як правило, режим діаліза – 
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це три процедури гемодіаліза на тиждень, кожна з яких 
триває близько 4-5 годин. Іноді необхідним є збільшення 
частоти або тривалості діаліза. [1] 

При проведенні процедури гемодіалізу потрібно 
очистити від токсинів великий об’єм крові за відносно 
короткий період часу. Звичайні кровоносні судини не можуть 
забезпечити достатній потік крові для цієї процедури, тому 
необхідним є формування спеціального судинного доступу. 
Він забезпечує якісне транспортування крові з тіла до 
гемодіалізного апарату і назад. [1] 

Гемодіалізний доступ- це пристрій, що дає доступ в 
кровотік пацієнта, яке знаходиться під шкірою. Зазвичай 
доступ буває на руці або нозі, і дозволяє швидко, безпечно і 
ефективно підключатися до апарату гемоділіаза. [2] 

Існує три основні типи судинних доступів при 
гемодіалізі: артеріовенозна фістула, судинний протез та 
тунельний катетер. [3] Артеріовенозна фістула (АВФ) є 
найбільш поширеним типом судинного доступу. Цей вид 
судинного доступу формується хірургічним шляхом. 
Пацієнту виконують операцію в ході якої хірург з’єднує одну 
з артерій з веною під шкірою на передпліччі, плечі або в зоні 
анатомічної табакерки «неробочої» руки. [4] 

Внаслідок формування фістули велика кількість крові з 
артерії надходить у вену під великим тиском. За кілька 
тижнів або місяців вена розширюється і перекачує більше 
крові. Цей процес називається дозріванням. Саме це й 
збільшує об’єм крові, яку може профільтрувати діалізатор за 
одиницю часу. Оскільки фістулі потрібен час для дозрівання, 
вона не може бути використана для гемодіалізу відразу ж 
після її формування. [5,6] 

Для проведення гемодіалізу дві голки великого діаметра 
вводять у фістулу - одна доставляє кров до діалізаторів, а 
інша повертає очищену кров у організм. 
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Артеріовенозна фістула працює протягом багатьох 
років, якщо за нею добре доглядати. Усі звичайні, щоденні дії 
можна легко виконувати рукою з артеріовенозною фістулою. 

 Артеріовенозна фістула є найкращим видом судинного 
доступу, тому що вона забезпечує оптимальний потік крові на 
найбільш тривалий час, вирізняється найменшим ризиком 
можливих ускладнень, зокрема, розвитку інфекцій. [7] 

Мета роботи. На основі аналізу статистичних даних 
зробити висновки щодо частоти використання 
артеріовенозної фістули як одного з варіантів судинного 
доступу у хворих на хронічну хворобу нирок. Дослідити 
найчастіші місця її локалізації. 

Матеріали і методи дослідження. Проведений 
ретроспективний аналіз національного реєстру хворих на 
хронічну хворобу нирок та пацієнтів з гострим 
пошкодженням нирок.  

Результати. Провівши аналіз статистичних даних 
встановлено, що станом на 2020 рік кількість українців 
хворих на хронічну хворобу нирок, які лікувались 
гемодіалізом склала 8 717 осіб. З них хворих з 
артеріовенозною фістулою 8 227 осіб, що складає 94,4% від 
загальної кількості, з тунельним катетером 240 осіб, що 
складає 2,8% від загальної кількості, з судинним протезом     
81 особа, що складає 0,9% від загальної кількості та ще у     
169 осіб спостерігаються інші типи судинних доступів, що 
складає 1,9% від загальної кількості. Отже найчастіше серед 
варіантів судинних доступів обирають артеріовенозну 
фістулу. Що ж до її локалізації, то серед 8 277 українців з цим 
типом доступу в 6 137 осіб вона локалізується на нижній 
третині передпліччя, що складає 74,6% від загальної 
кількості, у 1506 осіб артеріовенозна фістула локалізується на 
середній третині передпліччя, що складає 18,3% осіб, у        
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362 осіб доступ локалізується на нижній третині плеча, що 
складає 4,4% і у 222 осіб фістула розташовується в зоні 
анатомічної табакерки, що складає 2,7% осіб від загальної 
кількості. [8]   

Висновки. Проаналізувавши подані статистичні дані, 
робимо висновок, що у більшості випадків для забезпечення 
достатнього потоку крові у хворих на хронічну хворобу 
нирок, які лікуються гемодіалізом, обирають саме 
артеріовенозну фістулу і найчастіше даний тип доступу 
локалізується на нижній третині передпліччя, що забезпечує 
адекватне проведення процедури та вирізняється найменшим 
ризиком виникнення можливих ускладнень. Дослідження 
говорять нам, що фістула стала найкращим доступом з 
існуючих сьогодні. Крім того, з'явилися нові хірургічні 
методи в створенні фістули, а також нові способи пункції і 
шляхи збереження судин. Все це зробило фістулу найкращою 
для пацієнтів. 
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СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПАТОГЕНЕЗ 

 СТРЕС-ІНДУКОВАНОЇ ВИРАЗКИ ШЛУНКУ  
 
    Актуальність проблеми виразкової хвороби визначається 
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широкою розповсюдженістю хронiчної патологiї шлунку, що 
призводить у багатьох випадках до інвалідизації та смертi. За 
статистичними даними частота виразкової хвороби стрімко 
зростає, та характеризується переважним дебютом 
захворювання дитячому і середньому віці, з частим 
виникненням рецидивів та ускладнень [1]. За даними ВОЗ на 
виразкову хворобу страждає приблизно 5,9–9,9% населення 
розвинених країн, а смертність коливається від 6 до 9,7 на     
100 000 населення [1]. Для України характерною є          
висока захворюваність та частота виникнення рецидивів    
(19,9 ‒ 24,9%), в порівнянні з іншими європейськими країнами.  

Серед чинників, які можуть викликати розвиток 
виразки шлунку одне з перших місць займає стрес, особливо 
якщо він має хронічний характер [3]. Не зважаючи на 
наявність досліджень присвячених встановленню патогенезу 
виразкової хвороби шлунку, саме вплив стресового чинника 
залишається недостатньо вивченим.  

Метою дослідження було визначення сучасних 
уявлень про роль стресу в патогенезі стрес-індукованих 
виразок шлунку. 

Матеріали та методи. Дослідження проводилося 
шляхом аналізу закордонних та вітчизняних наукових джерел 
в загальній кількості 37 з використанням наукометричних 
баз: PubMed, The Cochrane Library, Google Scholar, медичний 
портал Health-UA. 

Результати. В результаті проведеного дослідження 
виявлено що за світовою статистикою виразкова хвороба шлунку 
прогресує за кількістю випадків. Останнім часом фіксується 
тенденція до омолодження цього захворювання [1]. 

Відомо, що одним з факторів, які сприяють розвитку 
стрес-індукованої виразки шлунку у людей є фізичний та 
психологічний стрес, що може стати причиною зниження 
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шлункового кровотоку (GBF), а також збільшення секреції 
шлункового соку та моторики шлунку [1]. Встановлено, що 
це супроводжується посиленням активності адренергічних та 
холінергічних рецепторів [2]. Доведено, що в патогенезі 
стрес-індукованої виразки важливими факторами є індуковані 
реалізацією стрес-реакції порушення кровопостачання 
шлунково-кишкового тракту, які призводять до некрозу 
клітин апікальної слизової оболонки, а також підвищенням 
кислотності шлункового соку, яке своєю чергою пов’язане зі 
збільшенням виділення гістаміну, стимуляцією блукаючого 
нерву та підвищеною продукцією глюкокортикоїдів. 
Наслідками цих процесів є  зміни слизового бар'єру [3]. 

Висновок. Таким чином, спираючись на отримані в 
цьому дослідженні дані, можна зробити висновок про 
негативний вплив стресу на структурно-функціональний стан 
шлунку, що проявляється зниженням шлункового кровотоку, 
збільшенням секреції шлункового соку та моторики шлунку, 
що своєю чергою є фактором ризику розвитку виразкової 
хвороби шлунку.  
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ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ 

МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ БАНКУ 
 

Одним з  мікрофакторів ефективної діяльності банку є 
людські ресурси. Відповідно підвищення продуктивності 
праці всіх категорій персоналу банку (керівників, 
спеціалістів, обслуговуючого персоналу та інших категорій) є 
ключовою метою ефективної кадрової політики. Проте рівень 
продуктивності праці залежить від сформованості вищим 
керівництвом системи мотивації з врахуванням потреб 
працівників.  

Сучасні реалії розвитку банківських установ свідчать 
про обмеженість системи мотивації персоналу банку. 
Відповідно працівники банківських установ не проявляють 
ініціативу, безвідповідально ставляться до роботи, не  є 
обізнаними з цілями та задачами банку.  Тому актуалізуються 
питання формування ефективного мотиваційного механізму з 
використанням матеріального, морального та соціально-
психологічного стимулювання.  

Встановлено, що актуальними проблемами управління 
персоналом у банківському секторі  в сучасних умовах 
розвитку галузі є: 
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- низький рівень мотивації персоналу, що пов’язують з 
незадовільним рівнем оплати праці при надмірній 
завантаженості персоналу; 

- наявність у працівників значного опору змінам; 
- небажання навчатися та розвиватись як фахівців.  

Проте кризові умови розвитку бізнесу, спричинені 
нестабільністю економіки України, військовою агресією РФ 
та пандемією вірусу CoVID-19 є фактором посиленої 
конкурентної боротьби за клієнта, що вимагає командної 
роботи та згуртованих дій персоналу банку. Тому 
актуальними стають питання топ-менеджменту банку щодо 
розуміння сутності мотивації персоналу та стимулів, які 
впливають на формування мотивації персоналу. 

Дослідженням теоретичних та прикладних аспектів 
мотиваційних механізмів персоналу банківської установи 
присвячені праці сучасних науковців, зокрема: Юрчука Н. [1], 
Циганової Н. [2], Одінцової Н. [3], Холостої Т. [4] та ін. 

Розглядаючи сутність поняття «мотивація» з точки зору 
об’єкту мотивації (працівники банківської установи), можна 
стверджувати, що існує значна кількість трактувань сутності 
цього поняття.  

Враховуючи напрацювання вчених щодо розуміння 
сутності поняття мотивація, «мотивація»  -  це процес 
спонукання до розвитку та праці через дію внутрішніх та 
зовнішніх стимулів з метою досягнення особистісних цілей та 
цілей діяльності банку. Відповідно з мотивацією тісно 
пов’язані наступні поняття - зусилля; індивідуальна потреба і 
організаційні цілі. Вченими та практиками розроблено теорії 
та рекомендації, які б підвищували продуктивність праці 
персоналу та спряли якісному виконанню управлінських 
завдань. Сучасній науковій думці відомі дві групи теорій 
мотивації: змістовні (базуються на дослідженні потреб 
людини) та процесійні (досліджують вплив винагороди  на 
результати  діяльності персоналу).   
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Водночас, залежно від того, які задачі вирішує мотивація, 
виділяють наступні типи мотивації персоналу банку: 

1-ий тип – застосовується шляхом впливу на людину 
ззовні. Тому  керівнику потрібно знати, що спонукає людину 
(які мотиви) та розуміти як викликати певні мотиви. 

2-ий тип мотивації має на меті формування 
мотиваційної структури людини. Таким чином цей тип 
мотивації несе характер виховної та освітньої роботи, не 
пов'язаний певними діями і результатами, які хочуть 
одержати від людини у підсумку його роботи.  

Отже, такий тип мотивації вимагає від керівника зусиль, 
знань, навичок та здібностей для його виконання. Водночас 
результати такого типу мотивації істотно перевершують 
результати мотивування першого типу. Топ-менеджмент 
банків, які  засвоїли та використовують у своїх практиках 
мотивацію другого типу, значно краще керують своїми 
підлеглими. Водночас сучасна кадрова політика банків 
передбачає поєднання двох типів, що значно підвищує 
результативність кадрової політики.  

Водночас мотивація персоналу банківської установи 
характеризується певними специфічними елементами (рис.1). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Складові  мотивації персоналу банку 
Примітка. Сформовано автором за джерелом [1] 
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Отже, усі грошові форми оплати становлять монетарну 
компенсаційну компоненту,  а товари та послуги, які 
надаються персоналу замість грошової винагороди-
натуральну компоненту. Решта видів винагород становлять не 
компенсаційну складову мотивації. 

Водночас виділяють матеріальну і нематеріальну 
мотивації працівників банку. Формами нематеріальної 
мотивації є корпоративно-системні (вільний час, кар`єрне 
просування, корпоративні заходи та корпоративна культура 
та ін.), соціально-психологічні (нагородження грамотами та 
дипломами, взаємодопомога та взаємозближення колективу) 
та соціально-побутові методи стимулювання персоналу банку 
(наприклад, можливість вивчати іноземну мову та ін.). 

Отже, важливим для формування ефективної системи 
мотивації є використання різних груп методів мотивації 
персоналу, зокрема: примушення, винагороди, солідарності;  
позитивних, негативних; економічних, організаційних, 
моральних та соціально-психологічних, а також інших.  
Таким чином, високий рівень вмотивованості персоналу 
банку може бути досягнутий лише за умови комплексного 
використання різних методів та форм мотивації, їх 
збалансованого поєднання з врахуванням потреб працівників 
та цілей діяльності банку. 
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ЕКОЛОГІЧНА ДЕТЕРМІНОВАНІСТЬ ЗДОРОВ'Я: 

НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ 
ЗДОРОВ'ЯОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Здоров'я як основа людського капіталу є важливим 

фактором економічного розвитку держави. В Україні проблема 
збереження здоров'я населення набула особливої гостроти на тлі 
підвищення загальної захворюваності, смертності населення і 
воєнних  подій на її території. Серед проблем, що викликають 
негативний вплив на здоров'я людини, є екологічний фактор [1] 
(за оцінками ВООЗ, здоров'я на 10-15 % екологічно 
детерміновано). В рамках нашого дослідження термін 
«екологічна детермінанта/фактор» використовується в 
розширеному трактуванні як система взаємопов’язаних 
природних та антропогенних об’єктивів явищ, в яких 
здійснюється праця, навчання, побут і відпочинок людей [2]. Ця 
система складається з: 

• довкілля: повітря, вода, земля, відходи 
промисловості, транспорту, сільськогосподарської діяльності; 

• житлові умови: ветхість; комфорт; наявність 
ванної, каналізації; опалення; густина проживання; 

• якості трудового середовища: характеристика 
занятості, умов зайнятості та праці. 

В результаті контен-аналізу було встановлено, що 
забруднення атмосферного повітря в цілому продовжують 
залишатися головним фактором розвитку патологій у 
населення [1; 3, с. 141]. Високі рівні пилу, газів та аерозолів у 
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повітрі детермінують пріоритетне місце патології органів 
дихання, а також сприяють розвитку онкологічних 
захворювань. Інтенсивний розвиток промисловості та 
автомобільного транспорту, хімізація сільського господарства 
приводять до накопичення у довкіллі великої кількості 
токсичних для організму людини сполук, які надходять в 
організм людини з їжею, водою та повітрям. Відходи 
видобутку і переробки корисних копалин майже не 
використовуються і займають десятки тисяч гектарів 
сільськогосподарських угідь, ускладнюючи екологічну 
ситуацію, завдаючи шкоду здоров’ю населення [3, с. 143]. 

Було встановлено, що між захворюваністю населення і 
благоустроїм в житлових приміщеннях існує сильний 
обернений зв’язок: чим менше благоустрій житла, тим більш 
висока імовірність виникнення захворювань, у тому числі 
органів дихання і вірусних інфекцій, що є причиною 
фізичного зношення людського організму і веде до 
передчасної смерті. Негативно впливають на здоров’я 
людини такі житлові умови як підвищена вологість (фактор 
ризику виникнення респіраторних захворювань і алергії); 
низька або висока температура; висока щільність заселення 
мешканців в квартирі (підвищує ризик виникнення таких 
хвороб як туберкульоз, гепатити та ін.). Існує висока 
кореляція між щільністю заселення в квартирах і депресією, 
психологічними симптомами, смертністю через нещасні 
випадки, у тому числі насильницькою, самогубством. 
Чоловіки, які проживали в орендованому житлі в 5 разів 
частіше, порівняно з тими, хто проживає в власній квартирі 
мали симптоми психічних захворювань. Погіршення 
житлових умов вдвічі збільшує ризик у обох статей мати 
погане здоров’я [4, с.5,6].   
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Важливий внесок в формування здоров’я вносить і 
якість трудового середовища, адже працівник більше 30% 
свого життя проводить на виробництві. Невизначеність або 
загроза нестабільності зайнятості сприяють більш високій 
смертності, ніж саме безробіття, виникненню психічних 
захворювань, депресій, зокрема як однієї із головних причин, 
які сприяють інвалідності населення, зокрема зайнятого; 
синдрому емоційного вигорання. Варто відмітити, що 
депресії провокують важкі захворювання соматичного 
характеру, зокрема сильні головні болі, інфаркти, інсульти та 
можуть стати причиною, яка спровокує виникнення 
навмисних самоушкоджень. 

Далі автором був проведений аналіз кожної складової 
екологічного фактору в України, фрагмент якого 
представлено в таблиці1. 

 
Таблиця 1  

Аналіз складових екологічного фактору в Україні, 
що впливають на здоров’я населення 

Складова 
екологічного 

фактору 
Стан складової екологічного фактору 

Стан 
довкілля 

У рейтингу держав за рівнем екології  
(2020 р.) Україна займає 60 місце                     
(зі значенням індексу 49,5), тоді як Польща       
37 місце (індекс 60,9), Угорщина – 33 (індекс 
63,7), Швеція – 8 (індекс 78,7). Рівень 
смертності від екологічних проблем (2016 р.) в 
Україні складає 70,7 на 100 тис. осіб; в Польщі 
37,9 на 100 тис. осіб, Угорщині – 38,8,      
Швеції – 7,2 [5]. 
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Адекватність  
побутових 
умов життя   

В країні незадовільні житлові умови: 
високий рівень перенаселеності приміщень 
через недостатній житловий простір; 
відсутність базових умов комфорту в 
житлових приміщеннях, перш за все, в 
сільській місцевості. У населення низька 
активність в відношенні до поліпшення якості 
побутових екологічний умов. 

Якість 
трудового 
середовища 

Для ринку праці України характерна 
висока частка прихованого безробіття, 
поширення нелегальної зайнятості та трудової 
міграції, зростання вимушеної неповної 
зайнятості, що проявляється у скороченні 
робочого дня або робочого тижня, 
використанні вимушених відпусток без 
збереження заробітної плати, зростання 
частки «працюючих бідних» в економічно 
активному населенні – все це перешкоджає 
збереженню здоров'я працюючих. 

За офіційними статистичними даними, 
кожен третій штатний працівник працює в 
умовах впливу шкідливих виробничих факторів, 
що негативно впливає на стан здоров'я 
працівників, зумовлюючи зростання кількості 
професійних захворювань, виробничий 
травматизм. 

Джерело; складено автором 
 
Як видно з аналізу впливу кожної складової 

екологічного фактору на здоров'я населення на кожному з 
рівнів негативно, тому як інструмент протидії автор пропонує 
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формування здоров’яорієнтованої економіки з обов'язковим 
обліком екологічного фактору [6]; а саме 
інституціоналізувати дії індивіда, роботодавця, держави у 
напрямі протидії всіх негативних та заохочення всіх 
позитивних складових екологічного фактору. На мікрорівні 
(дії індивіда, які забезпечують екологічні параметри 
повсякденного життя носія людського капіталу): навчальні 
програми з підвищення екологічної грамотності, 
поінформованості про шкідливість вогкості, цвілі, 
загазованості; користь рекуператорів, пристроїв з очищення 
пітної води тощо; позички, дешеві кредити на поліпшення 
житлових умов; стандартизація у прибудинковій 
інфраструктурі; дитячі майданчики, сміттєві баки, 
каналізаційні люки; розвиток системи дисциплінарних 
стягнень за екологічні порушення тощо. На мезорівні (дії 
роботодавця, які забезпечують екологічні параметри 
реалізації людського капіталу): стандарти з екологічної 
безпеки робітників; соціальна звітність; конкурси; рейтинги; 
кодекси поведінки тощо. На макрорівні (дії держави, що 
забезпечують якість довкілля людського капіталу): 
поінформованість населення про екологічні ризики; 
запровадження директив ЄС з екологічної безпеки; 
вдосконалення санітарного захисту повітряного басейну, 
санітарного контролю харчових продуктів, громадських та 
житлових приміщень, облік екологічних характеристик            
у сучасному містобудуванні, екологічних параметрів 
житлово-побутових умов тощо. 

Використання даних інструментів інституціоналізує 
соціальну відповідальність кожного суб'єкта ринку у напрямі 
дієвого негативного впливу екологічного фактору на здоров'я 
населення. 
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In the modern conditions of globalization processes, 

deepening the processes of specialization and cooperation 
between countries, increasing competition in international 
markets, the creation and functioning of Special Economic Zones 
(SEZ) is becoming particularly relevant. Currently, there are about 
5,400 SEZs operating in 147 countries around the world [1]. The 
diversity of SEZ types is very significant. However, the main 
differences in the functional purpose of SEZs can be observed in 
groups of countries with different levels of economic 
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development. In developed countries, SEZs aimed at simplifying 
trade logistics are mainly most widely used. In developing 
countries and countries with economies in transition, SEZs are 
being used as an instrument of investment and industrial policy. 
SEZs in these countries are aimed at industrial development, in 
particular the development of export production, attracting 
advanced technologies or conducting their own R & D, 
developing innovative potential, and creating jobs. SEZs are an 
effective tool for countries' investment policy and part of a 
competitive package of measures provided by these countries to 
attract foreign investors along with other forms of stimulating 
foreign investment. SEZs act as a kind of catalyst for the inflow of 
foreign investment and are widely used in developing countries. 

The experience of Brazil and Argentina in attracting 
foreign capital in the form of creating industrial zones with export 
production is interesting and important from the point of view of 
possible use for Ukraine [2]. One of the main effects of the 
functioning of FEZs (free economic zones) in Brazil is the 
creation of industrial enterprises; stimulating export competitive 
production in the country; stimulating the inflow of foreign 
investment; promoting employment in the country and generally 
improving the level of economic development of the country. The 
most effective example of action is the creation of a free economic 
industrial zone, the so-called industrial and Technological Park 
"Manaus", which has been operating in the country for more than 
50 years and extends to an entire region in the country. "Manaus" 
covers an area of 3.6 mln sq km, unites about 3000 enterprises and 
22 industries, and 600 thousand jobs were created on its territory. 
Every year, the zone's enterprises produce is worth USD              
15 billion of finished products. The import of intermediate 
products to the industrial zone for further production processing or 
assembly (various parts, components, components) reaches USD    
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4 billion. About 75% of the value of Manaus' industrial products 
falls on the electronic and electrical industries [3]. 

In order to attract investors, both foreign and national, a 
number of tax incentives were introduced in the zone, annual 
import restrictions were lifted (which were periodically introduced 
in Brazil for other importers), and the international commercial 
port of Manaus was created. The main tax and financial benefits 
for foreign investors include the following: 

- reduction of the tax on the import of goods that will be 
used for further production of industrial goods in the middle of the 
zone with their subsequent sale on the domestic market in other 
regions of the country; 

- exemption from import tax on goods that will be used or 
consumed in the middle of the zone; 

- exemption from tax on industrial products of a consumer 
or industrial nature produced in the middle of the zone; 

- exemption of enterprises from paying income tax for       
10 years; 

- exemption of enterprises from paying export tax; 
- exemption from the turnover tax on goods and services 

produced in other states of Brazil and entering the Manaus zone 
for consumption in the middle of the zone, industrial use or 
further production processing at enterprises of the industrial zone; 

- exemption from duties of raw materials, semi-finished 
products, components, etc. imported into the country in the 
drawback mode, which are imported for the needs of export-
oriented enterprises; 

- allocation of financial resources on preferential terms 
(including soft loans) from the Special Investment Fund of the 
zone for the implementation of projects that are particularly 
important for the country, primarily high-tech projects [4]. 

In Argentina, the creation of FEZs of the production and 
export direction began on the basis of attracting foreign capital 
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much later than in the above-mentioned countries. The first FEZs 
in the country appeared with the adoption of the law of 1994 "on 
free zones", according to which companies operating in the 
territories of these zones are provided with a number of 
advantages: duty-free regimes, incentive and incentive systems, 
better trade opportunities, and others. The activities of the free 
zones are carried out in accordance with the investment and trade 
policy of Argentina, which is implemented by the government and 
is aimed at improving the competitiveness of the economy 
(including through foreign investment) and its full inclusion in the 
process of regional integration. At the same time, the main 
purpose of the preferential treatment within free zones is the 
export of manufacturing products. The mechanism of action of 
zones is similar to FEZs in Brazil. 

The most common rules in force for FEZs are the 
following. Goods imported into the territory of the free zone are 
exempt from import duties and other fees, with the exception of 
fees for services provided. Products exported from the territory of 
the free zone to other countries are not taxed, with the exception 
of fees for services rendered. At the same time, in the free zone, 
goods are exempt from paying taxes in force on the territory of the 
country for the provision of basic services (gas, electricity, 
drinking water, telecommunications, etc.). There are no special 
restrictions on transactions with currency, securities, or precious 
metals in the free zone. In free zones, it is allowed to produce 
industrial goods that are not produced in the common customs 
territory, for the purpose of importing them into the country (as an 
element of the import substitution policy) [5,6]. 

Free zones in Argentina are primarily of a production 
nature, and the forms of production activity can be: processing, 
manufacturing, as well as any other transformation and 
improvement of goods. Today in Argentina there are and operate 
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about 25 free economic zones of production and export direction: 
the ten largest are: "La Plata", province of Buenos Aires; 
"Cordoba", province of Cordoba; "Luhan de Cuyo", province of 
Mendoza; "Puerto Igas", province of Misiones; "Justo Daract", 
province of San Luis; "Cruz Alta", province of Tucuman; 
"General Pico", province of La-Pampa; Komodoro Rivadavia, 
Chubut province; "General Kemes", Salta Province; "San 
Fernando", Chaco province. 

The problem of attracting foreign investment in the 
Ukrainian economy has existed for many years and continues to 
remain relevant to this day. Despite the increased activity of 
foreign investors in the Ukrainian economy during the 
transformation period, the country is losing competition to many 
countries in terms of the amount of foreign capital attracted. The 
practical significance of the problem of studying the impact of the 
Foreign sector on the most important macroeconomic indicators 
of the country and justifying an effective state investment policy 
that will significantly increase the return of foreign investment 
and their contribution to the country's GDP growth, improve the 
quality of investment process management, and create additional 
economic incentives for entrepreneurship is increasing. 

The experience of creating and operating FEZs shows that 
through the use of the mechanisms of FEZs and attracting foreign 
capital, countries are trying to implement industrial development 
programs, give an impetus to the development of individual 
industries or regions of the country, reach a new level of industrial 
development, and improve socio-economic conditions. 
Governments of countries are trying to combine the interests of 
foreign investors with national priority programs for economic 
development through the mechanism of operation of FEZs 
through the use of the principle "benefits for foreign investors – 
requirements for foreign investors – economic effect for the 
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development of a given country". The history of the development 
of FEZs has accumulated a wealth of experience in attracting 
foreign investment, and its analysis and use can be useful in 
justifying the methods and organization of state investment policy 
in Ukraine in the near future. 
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ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ 
МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  КОМПАНІЙ 

 
Цифрова епоха в умовах ХХІ століття суттєвим чином 

впливає на моделі організації бізнесу, очікування та запити 
споживачів щодо рівня сервісу у сфері торгівлі та 
постпродажного обслуговування. У певній мірі додатковим 
драйвером трансформації окреслених моделей став феномен 
всепланетарного рівня-COVID-19. Цілий спектр детермінант 
підштовхує компанії, що працюють по всьому світу, швидко 
вводити інновації, адаптувати свої продукти та послуги та 
залишатися ближче, ніж будь-коли, до клієнтів зарубіжних 
ринків. Це викликає актуалізацію дискурсу: а якою має в 
таких умовах бути оптимальна модель організації бізнесу?  

Наразі близько 92 %  компаній вважають, що редизайн 
організації є дуже важливим або важливим, що робить це 
питання пріоритетним за важливістю серед опитувань[1]. 
Компанії децентралізують повноваження, рухаються до 
організацій, орієнтованих на продукт і клієнта, формують 
динамічні мережі команд із значними повноваженнями. 

Багато компаній вже відійшли від функціональних 
структур: лише 38 % усіх компаній і 24 % великих компаній 
(більше 50 000 співробітників) сьогодні функціонально 
організовані[2]. 

Зростання питомої ваги в структуру клієнтів споживачів 
міленіалів, різноманітність глобальних команд і необхідність 
впроваджувати інновації та тіснішу співпрацю з клієнтами 
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стимулюють нову організаційну гнучкість серед 
високоефективних міжнародних компаній. Здебільшого вони 
діють як мережа команд поряд із традиційними структурами, 
коли працівники переходять від команди до команди, а не 
залишаються в статичних формальних конфігураціях. 
Зважаючи на важливість цифрових можливостей, численні 
звіти фіксують сплеск витрат підприємств на цифрову 
трансформацію. Дослідження Gartner CEO Survey 2020 
показало, що більше 80% організацій планують збільшити 
свої інвестиції у цифрову трансформацію більше, ніж будь-
яку іншу галузь. Очікується, що інвестиції в цифрову 
трансформацію підприємств зростатимуть із сукупним 
річним темпом зростання 15,5% у період з 2020 по 2023 рік, а 
загальний обсяг інвестицій за цей період досягне 6,8 трлн 
доларів США [3]. 

Цифрова революція допомагає командам забезпечувати 
корпоративну злагоджененість та досягнення спільних цілей. 
Сьогодні команди можуть легко використовувати веб-
додатки або мобільні додатки, щоб ділитися між собою 
інформацією та намірами, бути в курсі взаємодії з клієнтами, 
повідомляти про якість продукції або проблеми бренду, а 
також створювати спільну культуру. Замість того, щоб 
надсилати повідомлення вгору і вниз по корпоративній 
піраміді, фахівці можуть отримати доступ до інформації 
негайно, а компанії використовують такі ролі, щоб 
переконатися, що команди знають, що роблять інші команди. 

Менші організаційні підрозділи використовують сильні 
сторони людського спілкування: люди просто краще знають 
один одного. І в цьому сенсі міжнародні компанії 
демонструють очевидні успіхи. Так, цифровий 
інформаційний центр Nestlé об’єднує соціальні мережі, 
телебачення та новини про всі бренди продуктів харчування 
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Nestlé в усьому світі, щоб допомогти підприємствам з 
виробництва продуктів побачити, де бренд досягає успіху чи 
ні. Штаб-квартира компанії в Швейцарії служить центром 
обміну інформацією та центром стратегічного планування, 
розповсюджуючи інформацію всюди та надаючи можливості 
бізнесу розвиватися.  

Практика організації бізнесу на основі команди є 
відображенням частини більшої тенденції щодо генези нових 
моделей управління. Ієрархічно структуровані організації 
були розроблені на основі традиційного управлінського 
мислення, в якому лідери «встановлюють цілі та створюють 
стандарти». На противагу цьому, у багатьох нових моделях 
управління цілі встановлюються внизу, лідери оцінюються за 
результатами та результатами. не діапазон контролю, а 
управління продуктивністю відбувається постійно, а не раз на 
рік. Незважаючи на масштабні зміни, що відбуваються, у 
цьому новому світі формальні та гнучкі структури 
продовжуватиме співіснувати.  

Розглянемо деякі цифрові технологічні та управлінські 
інновації, які сучасні компанії інтегрували в свої бізнеси та 
інформаційні системи маркетингу під тиском пандемії 
COVID-19 

Інтернет-магазини та доставка роботами.  У свій час 
наприкінці 2002 року спалах SARS призвів до надзвичайного 
зростання як на рівні В2В, так і  В2С онлайн-платформ у 
КНР. Аналогічно, COVID-19 перетворив онлайн-покупки з 
виключення на поширену реальність по всьому світу. 
Безумовно, поширення Інтернет-торгівлі передбачає, що має 
бути надійною логістична система. Доставка товарів кур’єром 
все ще має ризики, оскільки не захищена від вірусів. Багато 
компаній з доставки та ресторанів у США та Китаї все 
активніше запускали послуги безконтактної доставки, коли 
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товари збираються та видаються у визначеному місці, а не від 
або до рук людини. Китайські гіганти електронної комерції 
також прискорюють розробку роботів як альтернативи живим 
працівникам. Однак до того, як служби доставки роботів 
стануть поширеними, компанії-постачальники зобов’язані 
створити чіткі протоколи для забезпечення санітарного стану 
доставлених товарів. 

Цифрові та безконтактні платежі. Ураховуючи ті 
ризики, що готівка здатна переносити вірус, центральні банки 
КНР, США та Південної Кореї запровадили різні заходи для 
забезпечення чистоти банкнот перед тим, як вони надійдуть в 
обіг. Тепер безконтактні цифрові платежі у формі карток чи 
електронних гаманців є рекомендованим способом оплати, 
щоб уникнути поширення COVID-19. Цифрові платежі 
дозволяють людям здійснювати онлайн-покупки та 
оплачувати товари, послуги та навіть комунальні платежі, а 
також швидше отримувати стимулюючі кошти. Проте, за 
даними Світового банку, понад 1,7 мільярда людей, які не 
мають банківських послуг, можуть мати ускладнений доступ 
до цифрових платежів. Доступність цифрових платежів також 
залежить від доступності Інтернету, пристроїв і мережі для 
перетворення готівки в цифровий формат[4]. 

Віддалена робота. Поширеним трендом поновлення 
діяльності компаній після жорстких обмежень перших етапів 
пандемії стало використання віддаленої роботи з дому. 
Віддалена робота забезпечується завдяки технологіям, 
включаючи віртуальні приватні мережі (VPN), протоколи 
передачі голосу через Інтернет (VoIP), віртуальні зустрічі, 
хмарні технології, інструменти для спільної роботи та навіть 
технології розпізнавання обличчя, які дозволяють людині 
з’являтися перед віртуальним фоном для збереження 
конфіденційності. Окрім запобігання поширенню вірусів, 
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віддалена робота також економить час на дорогу та 
забезпечує більшу гнучкість. Але віддалена робота також 
створює проблеми для роботодавців і працівників. Зокрема, 
виникають питання щодо інформаційної безпеки, 
конфіденційності та своєчасної технічної підтримки, як 
показали нещодавні колективні позови, подані проти Zoom. 
Віддалена робота також може ускладнити питання трудового 
законодавства, наприклад, пов’язані із забезпеченням 
безпечного робочого середовища та питання податку на 
прибуток. Співробітники можуть відчувати емоційну 
розгубленість та самотність, відсутність балансу між роботою 
та особистим життям. Якщо віддалена робота стане більш 
поширеною після пандемії COVID-19, роботодавці можуть 
піти шляхом оптимізації видатків на оренду офісів та наймати 
людей з регіонів із дешевшою робочою силою. 

У будь якому випадку, цифровізація як глобальний тренд 
вже вносить в зміни управлінську, зокрема і маркетингову 
діяльність компаній та їх міжнародних команд. Відтак не може 
бути знехтувана тими учасниками міжнародного середовища, які 
конкурують за нові ринки, лояльність споживачів, вищі фінансові 
результати від діяльності. 
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ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА ЯК СУЧАСНА 
ПАРАДИГМА СТРАТЕГІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ СЛОВЕНІЇ 

В останні десятиріччя у більшості європейських країн 
все більшого визнання й розповсюдження набувають бізнес-
моделі зеленої та циркулярної економіки. Як встановлено у 
результаті проведених досліджень [1-10], зелена економіка 
стала основою сталого розвитку і фінансування, ключовою 
метою якої є поліпшення добробуту населення, забезпечення 
принципів соціальної справедливості та скорочення 
екологічних ризиків, втрат і збитків. Це, як правило, 
впровадження низьковуглецевої, ресурсоефективної й 
соціально-інклюзивної моделей економічного розвитку у 
рамках виконання стратегічного плану – Європейський 
зелений курс (Green Deal).  

Даний зелений курс визнано принципово новою 
стратегією зростання ЄС, яку спрямовано на реалізацію 
амбітної політики у сфері навколишнього середовища, 
клімату та енергетики задля стимулювання сталого розвитку. 
Це свого роду дорожня карта переходу до економіки 
замкнутого циклу [11] та адаптації до змін клімату. Зелений 
курс містить опис необхідних інвестицій і доступних 
інструментів фінансування і пояснює, як забезпечити 
справедливий та інклюзивний перехід, щоб досягти 
ефективного переходу до зеленої економіки.  



 
  

Матеріали XXII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
   (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія), дистанційно)  
 

 
    214 

Слід відмітити, що багато країн світу прийняли 
національну зелену таксономію, тобто засновану на наукових 
умовах систему, що визначає інвесторам ті види діяльності, 
які дозволять здійснити декарбонізацію економіки. Суть 
таксономії полягає у тому, що для впровадження нових 
технологій і рішень потрібно значне фінансування, і тому це 
може стати стимулом для фінансового сектора інвестувати у 
низьковуглецеві технології, а не у «брудні» види економічної 
діяльності. Більше того, є необхідність підвищення 
прозорості та підзвітності діяльності фінансового сектора. Це 
дозволить, у свою чергу, урядові, банківські установи, 
інвестиційні та пенсійні фонди, страхові компанії 
організовувати свою діяльність і звітувати про неї на підставі 
засад таксономії. Завдяки цьому для усіх видів діяльності, 
спрямованих на сприяння «зеленому» переходу, буде 
доступно значний обсяг інвестиційних ресурсів за менших 
витрат. Таксономія має і стратегічне значення. Найближчими 
роками вона вплине на бізнес-середовище і стане основою 
випуску «зелених» облігацій. Євросоюз і країни-члени будуть 
впроваджувати будь-яку нову схему субсидування або 
підтримки певного проєкту/сектору відповідно до критеріїв 
таксономії. Банківські та інші фінансові установи ЄС мають 
звітувати про діяльність і скоригувати свою кредитну 
політику на основі цих критеріїв. Це дасть можливість краще 
проаналізувати та порівняти їх портфелі, щоб уникнути будь-
які варіанти «зеленого» піару (greenwashing). Значна кількість 
компаній мають розробити нефінансову звітність про 
екологічну стійкість своєї діяльності на підставі критеріїв 
таксономії.  

Нормативно-правова база щодо таксономії ЄС набула 
чинності у липні 2020 року. У ній встановлено такі екологічні 
цілі: пом'якшення наслідків кліматичних змін; адаптація до 



 
  

                                                         Матеріали XXII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                                                                                                    (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія), дистанційно)  

 

 
215 

змін клімату; екологічно раціональне використання та захист 
водних і морських ресурсів; перехід до циркулярної 
економіки [12-13]; запобігання і контроль за забрудненням 
довкілля; захист і відновлення біорізноманіття та екосистем. 

За даними Climate Bonds Initiative, обсяг світового 
ринку сталого фінансування становив у 2020 р. 1,7 трлн дол. 
США, а з 2006 р. випущено майже 10 тис. інструментів з 
маркуванням GSS (Green – Social – Sustainable). Обсяг ринку 
зелених облігацій складав у 2020 р. 1,1 трлн дол. США   
(64,7% загальносвітового обсягу ринку сталого 
фінансування). Зелені облігації використовують 71 країна 
світу. Кількість емітентів становить 1428, інструментів – 
7716. За експертними оцінками PwC, до 2025 р. ESG-фонди 
(Environmental – Social – Governance) утримуватимуть в 
управлінні більше активів, ніж інші фонди. При цьому 
ринкова частка ESG-фондів зростатиме у 2025 р. до 57% 
порівняно з нинішніми 15%. 

Варто зазначити, що Європа є провідним регіоном (54% 
світового обсягу), що обумовлено зрілим ринком зелених 
облігацій, який включає безліч великих емітентів як 
приватного, так і державного сектора. Однак регіональний 
профіль значно відрізняється залежно від виду облігацій. Так, 
у серпні 2020 р. Міністерство фінансів Люксембургу ввело у 
дію систему облігацій сталого розвитку, яка відповідає 
принципам ICMA та рекомендаціям Європейського 
регламенту таксономії. Європейський парламент ухвалив у 
квітні 2020 р. Постанову «Про створення основ для сприяння 
стійким інвестиціям та внесення поправок до Регламенту 
(ЄС) 2019/2088».  

Широкого поширення набули випуски державних 
зелених облігацій. Наприклад, у жовтні 2021 р. Європейський 
Союз випустив зелені облігації у рамках плану 
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відшкодування збитків ЄС наступного покоління (Next 
Generation EU). Кошти від випуску використано для 
фінансування зелених і стійких витрат у рамках Фонду 
відновлення та стійкості (Recovery and Resilience Facility).  

Ефективним інструментом зниження ризиків для 
інвесторів у зелені фінанси є гарантії третіх сторін, у тому 
числі держав. Різні країни передбачають фінансові пільги у 
сфері зеленого фінансування, у тому числі пільгові умови 
кредитування, механізми зниження навантаження на 
нормативний капітал тощо. Наприклад, з 1 січня 2020 р. по    
31 грудня 2023 р., відповідно до Програми екологічних 
пільгових вимог до капіталу Центрального банку Угорщини 
(Green Preferential Capital Requirement Programme), кредитні 
установи можуть використовувати відрахування від вимог до 
капіталу за кредитами, які обслуговують енергоефективні 
житлові потреби, а кредитоотримувачі можуть одержувати 
субсидії за процентною ставкою. 

В останні роки Словенія також взяла курс на сталий 
розвиток, успішно впроваджуючи концепції зеленої та 
циркулярної економіки. За даними Ecopreneur [14] і 
розрахунками вчених Національного університету «Львівська 
політехніка» за підтримки Програми Європейського Союзу 
Еразмус + [11], Словенія є одним із лідерів на «циркулярному 
шляху». Про це свідчать такі дані: 20-е місце у рейтингу країн 
світу за екоінноваційним індексом ресурсоефективності; 7-е 
місце за індексом циркулярної економіки Politico; 51% малих 
і середніх підприємств, що мінімізують відходи; 58% обсягу 
перероблених муніципальних відходів; 69% обсягу 
переробленого упакування; 9% обсягу використаних 
циркулярних матеріалів.  

За глобальним Індексом сталого розвитку SDSN у 2020 р. 
Словенія посіла 12-е місце. За Індексом екологічної 
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ефективності Словенія посіла у 2016 р. – 5-е місце, у 2018 р. – 
34-е, а у 2020 р. – 18-е місце серед 180 країн світу. 

Словенія має численні можливості та виклики щодо 
переходу до «зеленої» економіки та екоінноваційного 
розвитку. Основні важелі екоінновацій та економіки 
замкнутого циклу знаходяться у приватному секторі, 
неурядових організаціях, муніципалітетах, які все частіше 
створюють екологічні продукти та реалізують бізнес-рішення 
«зеленої» економіки. У 2016-2017 рр. національний уряд 
значно посилив підтримку заходів із «зеленого зростання», 
проголосивши стратегічним пріоритетом перехід до 
циркулярної економіки. У Словенії прийнято Стратегію 
розумної спеціалізації та Стратегію розвитку до 2030 р. Це, у 
першу чергу, сприяло реалізації Дорожньої карти переходу до 
економіки замкнутого циклу із загальнонаціональним 
партнерством заради «зеленої» економіки. На даний час 
спостерігаються успіхи Словенії в «озелененні» економіки та 
просуванні екоінновацій, а саме: витрати уряду на 
дослідження (0,66% ВВП) вищі за середній рівень по ЄС      
(на 0,57%); загальна кількість зайнятих у сфері досліджень та 
екоінновацій на 50% вища за середній рівень по ЄС; кількість 
фірм, що застосували екоінновації, також значно вища, ніж у 
середньому у ЄС.  

Національний екоінноваційний бізнес у Словенії 
широко відомий у ЄС та за його межами. Наприклад, 
промисловий конгломерат Hidria створює інтегральні 
рішення в автомобільному секторі, що робить компанію 
визнаним лідером, який представлено у 55 країнах світу. 
Автомобільний кластер у Словенії бере участь у проєкті 
Едісона, який перетворює Словенію на країну, що 
асоціюється із «зеленою» мобільністю. За останнє десятиліття 
кількість екологічних фірм збільшилося удвічі. У червні 2021 р. 
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Словенія випустила суверенні облігації сталого розвитку на 
суму 1 млрд євро. Надходження від облігацій сталого 
розвитку Словенії використовуються для фінансування 
державних інвестицій, які позитивно впливають на 
досягнення екологічних і соціальних цілей країни відповідно 
до її Рамковою програмою облігацій сталого розвитку 
(Sustainability Bond Framework). 

Однак Словенія продовжує зазнавати суттєвих 
труднощів у переході до «зеленої» економіки та розвитку 
екоінновацій. Реформи щодо «озеленення» бюджету 
останніми роками були невдалими, хоча у Словенії багато 
«зелених» податків, які йдуть прямо до державного бюджету. 
Багато екоінновацій не можуть пройти на ринок через низьку 
конкурентоспроможність відносно до неекологічних 
продуктів і технологій. «Зелену» політику було прийнято у 
2011 р., але її практична реалізація сповільнилася і сьогодні 
потребує політичної волі, додаткових рішень і заходів. 

Тому для більш дієвого впровадження моделей і 
механізмів розвитку зеленої економіки в Словенії у 
середньостроковій перспективі доцільно: 

1) сформувати національну стратегію «зеленого 
зростання» для досягнення «зелених» цілей і дорожньої 
карти; 

2) обґрунтувати й створити систему індикаторів «зеленого 
зростання» для моніторингу та оцінювання, визначити недоліки і 
корекційні заходи; 

3) адаптувати механізми імплементації, які засновано на 
цілях і завданнях, визначених у Стратегії «зеленого 
зростання» («зелені» податки, мито на забруднення, 
субсидування «зеленого» транспорту та екотехнологій, 
скасування субсидування викопного палива, «зелені» 
закупівлі, «зелені» облігації тощо); 
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4) підтримувати розроблення й реалізацію екоінновацій
і «зелених» технологій, а також створення екосистемних 
стартапів. 

При цьому міжнародні зобов'язання і можливості 
можуть підштовхнути економічне зростання країни. 
Наприклад, участь у Паризькій угоді щодо клімату вимагає 
виконання низьковуглецевої стратегії та надає доступ до 
міжнародних кліматичних фінансів через механізми сталого 
розвитку та фонди кліматичної адаптації. Координаційні та 
імплементаційні механізми мають відповідати національним 
умовам, правовій системі, інституційним рамкам, але також 
мають відображати найкращі національні практики для 
забезпечення узгодженості з сучасними підходами до 
«зеленого зростання» та екоінновацій.  

Перспективи подальших досліджень полягають у 
дослідженні й узагальненні наукових підходів до управління 
розвитком логістичних систем у контексті глобального 
цифрового простору. 
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СЕКЦІЯ 10. 
 

ПРАВО 
 
 

Арешонков В.В. 
доктор юридичних наук,  

старший науковий співробітник,  
провідний науковий співробітник наукової лабораторії  

з проблем протидії злочинності ННІ №1, 
Національна академія внутрішніх справ 

м. Київ, Україна 
 

СТАН НАУКОВОГО ВИВЧЕННЯ 
ПРОБЛЕМАТИКИ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УКРАЇНІ 

 
Вивчаючи певну категорію, особливо якщо вона має 

практичну складову, яка полягає в діяльності із дослідження 
матеріальних об’єктів – слідів злочину, важливо провести 
детальний аналіз існуючих наукових робіт. Це дозволяє 
систематизувати наявні наукові надбання, визначити 
напрями, які є більш розробленими, а які потребують 
проведення подальших наукових досліджень. 

На сучасному етапі розвитку криміналістичних 
досліджень на рівні кандидатських дисертацій було 
досліджено значну кількість аспектів, які тією чи іншою 
мірою пов’язані з дослідженнями цієї категорії. В Україні 
ученими були підготовлені роботи щодо [1, с. 54-55]: 

–  проблем судових експертиз та експертної діяльності 
загалом:  Г. В. Прохоров-Лукин «Теоретические и методические 
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основы судебно-экспертной ситуалогии» (1993); 
Ф. М. Джавадов «Концептуальні основи розвитку 
судової експертизи в сучасних умовах (2000)»; 
О. А. Сокиринська «Криміналістичні та процесуальні питання 
ідентифікації людини за слідами-відображеннями» (2004); 
В. М. Абрамова «Експертні помилки: сутність, генезис, 
шляхи подолання» (2005); С. П. Лапта «Правові та наукові 
основи використання судових експертиз при розслідуванні 
злочинів (2006)»; В. Д. Юрчишин «Висновок експерта як 
джерело доказів у кримінальному процесі України (2006)»; 
Д. П. Гуріна  «Експертна профілактика: становлення та 
перспективи розвитку» (2009); В. В. Курдюков «Теоретичні 
засади та критерії обов’язкового призначення 
судових експертиз в кримінальному процесі України» (2009);  

–  проблем застосування спеціальних знань та науково-
технічних засобів при розслідуванні злочинів: Б. В. Романюк 
«Сучасні теоретичні та правові проблеми використання 
спеціальних знань у досудовому слідстві» (2002); 
О. А. Кравченко «Застосування спеціальних знань у 
доказуванні на досудовому слідстві» (2003); В. В. Коваленко 
«Актуальні проблеми застосування науково-технічних 
засобів спеціалістами при провадженні слідчих дій (2004)»; 
Б. В. Ревака «Форми використання спеціальних пізнань в 
досудовому провадженні» (2006); В. В. Семенов «Спеціальні 
знання в розслідуванні злочинів (зміст, організація 
використання)» (2006); Б. Б. Теплицький «Техніко-
криміналістичне забезпечення розслідування злочинів у сфері 
використання електронно-обчислювальних машин 
(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж 
електрозв’язку» (2021);  

–  проблем взаємодії при призначенні та           
проведенні криміналістичних досліджень:  О. О. Бондаренко 
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«Процесуальний статус обізнаних осіб та їх правовідносини з 
дізнавачем і слідчим у кримінальному судочинстві     
України» (2004); О. О. Волобуєва «Взаємодія слідчого з 
фахівцями під час збору інформації про особу, що скоїла 
злочин» (2006); В. В. Ковальов «Взаємодія слідчого з 
працівниками експертної служби МВС України» (2008);  

–  проблем діджиталізації та автоматизації 
підготовки та проведення криміналістичних досліджень: 
Ю. О. Пілюков «Використання інформаційних систем 
в експертних підрозділах МВС України» (2009); 
Ю. О. Мазніченко «Використання автоматизованих робочих 
місць експерта в судово-експертних дослідженнях» (2010); 

–  проблем організації криміналістичних досліджень та 
установ з їх проведення: В. В. Ковальова «Шляхи 
удосконалення організації діяльності експертно-
криміналістичної служби МВС України» (2001); 
В. М. Шерстюк «Організаційно-правові та морально-
психологічні засади судово-експертної діяльності» (2007); 
Г. О. Стрілець «Генезис системи судово-експертних установ в 
Україні та напрямки їх діяльності» (2009). 

Значний внесок у вивчення методологічних проблем 
застосування криміналістичних знань у розслідуванні 
злочинів, криміналістичного забезпечення практики протидії 
злочинності та, особливо, проблем періодизації розвитку 
криміналістичної науки, зокрема в частині криміналістичної 
техніки, зробив український учений-криміналіст А. В. Іщенко. За 
таким напрямом його наукової діяльності, як розроблення 
історико-теоретичних проблем криміналістики, то, окрім його 
докторської дисертації «Методологічні та організаційні 
проблеми розвитку криміналістичних наукових досліджень» 
(1996), потрібно виділити такі праці: «Библиографический 
указатель диссертаций по криминалистике» (1989), 
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«Советские криминалисты: Библиографический справочник» 
(1991), «Проблеми розвитку наукових досліджень у галузі 
судової експертизи» (1995), «Методологічні проблеми 
криміналістики» (1997), «Научное обеспечение практики борьбы 
с преступностью» (1997), «Криминалистическое обеспечение 
методики расследования отдельных видов преступлений» (1999), 
«Проблеми криміналістичного забезпечення розслідування 
злочинів» (2002), «Методологічні проблеми криміналістичних 
наукових досліджень» (2003), «Календарь криминалиста» (2010), 
«Энциклопедия криминалистики в лицах» (2014), «Летопись 
криминалистики: даты, факты, имена» (2016) тощо [2, с. 100-103]. 

Окремо потрібно відзначити докторські дисертації, 
підготовлені у 1980-х роках та на сучасному етапі розвитку 
криміналістичних досліджень, які стосуються цієї 
проблематики: «Методологічні проблеми використання даних 
природничих і технічних наук у кримінальному судочинстві» 
(В. Г. Гончаренко, 1981); «Проблемы судебно-экспертной 
профилактики» (І. А. Алієв, 1990); «Криминалистические 
знания: природа, структура, оптимизация 
использования» (Н. І. Клименко, 1993); «Методологічні та 
організаційні проблеми розвитку криміналістичних наукових 
досліджень» (А. В. Іщенко, 1996); «Концептуальні основи 
розвитку судової експертизи в сучасних умовах» 
(Ф. М. Джавадов, 2000); «Інформаційне забезпечення 
розслідування злочинів (правові і тактико-криміналістичні 
аспекти)» (Є. Д. Лук’янчиков, 2005); «Експертні  технології в 
судово-експертній діяльності: теоретичні засади та практика 
використання» (О. М. Моїсєєв, 2011); «Теорія і практика 
криміналістичної інформатики» (В. Г. Хахановський, 2011); 
«Криміналістичне забезпечення досудового слідства у 
справах про злочини міжнародного характеру» 
(Ю. М. Чорноус, 2013); «Криміналістичне забезпечення 
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розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням вимог 
законодавства про охорону праці» (О. В. Таран, 2013); 
«Теоретичні основи експертного забезпечення досудового 
розслідування» (І. В. Пиріг, 2015 р.); «Теоретико-
методологічні та праксеологічні засади судових експертиз у 
кримінальному процесі» (М. Г. Щербаковський, 2016); 
«Теоретико-правові та методологічні засади комплексних 
судово-експертних досліджень» (Е. Б. Сімакова-Єфремян, 2017); 
«Криміналістика в Україні у ХХ – на початку ХХІ ст. 
(історико-теоретичне дослідження)» (В. В. Юсупов, 2018 р.). 

Проведений аналіз наявних дисертацій дозволяє 
стверджувати, що вітчизняні науковці зробили значний 
внесок у розвиток криміналістичної техніки, судової 
експертології та судово-експертної діяльності, проте на 
сьогодні концептуальні роботи підготовлені не за всіма 
різновидами криміналістичних досліджень.  

На наш погляд, сьогодні існує потреба в перегляді, 
систематизації та доопрацюванні наявних теоретичних 
положень щодо проведення криміналістичних досліджень, а 
також подальшому розширенні їх можливостей та підвищенні 
якості (точності й достовірності) їх результатів. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРИНЦИПУ 
САМОВИЗНАЧЕННЯ НАРОДІВ 

 
Принцип самовизначення народів як такий відомий ще з 

періоду деколонізації (процес надання повного суверенітету 
окремим колоніям, підмандатним територіям). Втім він не 
втратив своєї значимості та актуальності та є одним із 
ключових принципів міжнародного права та водночас одним 
із проблемних питань в частині його реалізації. У сучасному 
світі широкого розповсюдження набули сепаратистські 
прояви, які власне посилаються на право вільно визначати 
свій політичний статус. Водночас принципу самовизначення 
народів «протистоїть» принцип територіальної цілісності та 
непорушності кордонів, який стоїть на захисті суверенітету 
держави. Враховуючи сучасні реалії ідеї щодо відокремлення 
можуть виходити не безпосередньо від окремого народу, а 
нав’язуватися ззовні. Непоодинокими є випадки, коли окремі 
етноси чи народи, для посилення своєї автономії, 
посилаючись на принцип самовизначення, виходять за межі 
системі дозволів, порушуючи при цьому норми 
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національного та міжнародного законодавства. А тому вкрай 
важливим є визначення цієї межі дозволеності, щоб 
відповідне право народів на самовизначення не 
«переростало» у бажання зруйнувати політичну, культурно-
національну та економічну єдність держави. 

У Декларації про принципи міжнародного права, які 
стосуються дружніх відносин і співробітництва між 
державами відповідно до Статуту Організації Об’єднаних 
Націй від 24 жовтня 1970 р. зазначено, що всі народи мають 
право вільно визначати свій політичний статус і здійснювати 
економічний, соціальний і культурний розвиток, і кожна 
держава повинна поважати це право. Формами здійснення 
народом права на самовизначення є створення суверенної і 
незалежної держави, вільне приєднання до незалежної 
держави або об’єднання з нею, або встановлення іншого 
політичного статусу, вільно визначеного народом.  У 
Резолюції №1832, прийнятій 4 жовтня 2011 р. на засіданні 
Парламентської Асамблеї Ради Європи вказується, що право 
етнічних меншин на самовизначення не передбачає 
автоматичного права на відділення, а в першу чергу має бути 
реалізовано методом захисту прав меншин. 

У теорії міжнародного права суть принципу 
самовизначення зводиться до необхідності більшості 
поважати права меншості у складі одного утворення. А тому 
самовизначення сприймають як антиколоніальний принцип, 
такий, що заперечує зовнішню окупацію, гарантує всім 
етнічним групам та іншим народам доступ до управління 
державою [1, С.18-19]. Не випадково окремими теоретиками 
обстоюється позиція, що аналізований принцип не можна 
розглядати поза колоніальним контекстом, оскільки в інших 
випадках, у тому числі всіх сучасних конфліктах на цьому 
підґрунті, реалізація означеного права суперечитиме принципу 
територіальної цілісності та непорушності кордонів [3, С.73]. 
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У науковій літературі окремими вченими ставиться під 
сумнів доцільність існування принципу самовизначення 
народів. Скажімо, С.В. Чешко наводить з цього приводу 
наступні аргументи: по-перше, відсутні чіткі та однозначні 
міжнародно-правові норми, які б розтлумачували та 
реалізовували таке право; по-друге, немає чітких критеріїв, 
які б визначали суб’єктів, що мають право на етнополітичну 
самовизначення; по-третє, немає безперечних,  з точки зору 
демократичних принципів, процедур здійснення цього права; 
по-четверте, немає способів спільних етнічних самовизначень 
з іншими правовими нормами, які б забезпечували підтримку 
політичної світової безпеки та інтереси інших етносів [2]. 
Очевидно, що принципом самовизначення народів нехтувати 
не слід, оскільки з його урахуванням відбувся розпад 
Російської, Австро-Угорської та Османських імперій. Окрім 
того вільне облаштування свого громадського чи політичного 
життя є невід’ємним правом будь-якої спільноти. Втім при 
реалізації цього права виникають чисельні труднощі, які 
нерідко складно вирішити і дати належну правову оцінку. 
Так, за твердженням М.Б. Стиранки, самопроголошення так 
званих «ЛНР» та «ДНР», анексія Російською Федерацією АРК у 
засобах масової інформації трактують по-різному: від спроби 
реалізації права народів на самовизначення, націоналізму до 
сепаратизму, тероризму. Таке різноголосся щодо оцінки, на 
думку цього автора, пов’язане не лише із приналежністю тих чи 
інших осіб до відповідної сторони конфлікту, а також із 
відсутністю єдиного правового підходу [3, С.8].   

Принципи самовизначення народу і територіальної 
цілісності та непорушності кордонів не виключають одне 
одного, однак фактично «взаємопроникають», а тому вкрай 
важливо знайти чітку межу між ними. У зв’язку з цим 
необхідно розглянути співвідношення поняття сепаратизму, 
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як суспільно-небезпечного явища, що полягає у протизаконному 
прагненні до відокремлення та права народів на самовизначення, 
яке регламентоване нормами законодавства.  

У Статуті Організації Об’єднаних Націй від 24 жовтня 
1970 р. вказується, що «територія держави не повинна бути 
об’єктом військової окупації, що є результатом застосування 
сили в порушення положень Статуту. Територія держави не 
повинна бути об’єктом набуття іншою державою в результаті 
погрози силою або її застосування. Жодні територіальні 
надбання, що є результатом погрози силою або її 
застосування, неповинні визнаватися законними» (ст.1). 
Зазначений принцип згідно норм міжнародного публічного 
права, полягає в закріпленні й гарантуванні в міжнародних 
договорах таких правил міждержавного діалогу, які 
виключають можливість вчинення будь-яких дій, які прямо 
чи непрямо можуть порушити територіальну цілісність 
держави, у розумінні неподільності суші й державних 
кордонів, надр, повітряного простору, континентального 
шельфу тощо в межах державного кордону та за його межами 
в передбачених законом випадках [4, С.14]. 

Відповідно до національного законодавства України, 
питання законного порядку зміни території вирішуються 
виключно всеукраїнським референдумом, який 
проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш 
як трьох мільйонів громадян України, які мають право 
голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму 
зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 
сто тисяч підписів у кожній області. Будь-які інші способи 
зміни меж території є нелегітимними (ст.72, 73, 85 
Конституції України). При реалізації цього права повинні 
дотримуватись чіткі правові умови, які базуються на 
конституційних засадах.  В той же час прояви сепаратизму 
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виходять за межі правового поля та  нерідко здійснюються із 
застосуванням насильства. При цьому нехтуються інтереси 
інших націй та створюються умови для національної ворожнечі.  

Таким чином колізія між принципом народу на 
самовизначення та принципом територіальної цілісності та 
непорушності кордонів нерідко створює практичні труднощі 
у визначенні межі між ними, а тому призводить до 
неоднозначної реакції світового співтовариства на 
протиправні зазіхання на територіальну цілісність держави.  
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МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА 

 
Друга половина ХІХ століття визнається епохальною 

для гуманізації права європейських країн в частині 
регулювання воєнних дій та унормування ставлення до 
полонених і цивільних осіб (йдеться насамперед про 
діяльність  Жана Анрі Дюнана, яка сприяла виникненню 
сучасного міжнародного гуманітарного права).  Власне, 
формування саме цього розділу гуманітарного права, мало б 
знаменувати собою широкий процес гуманізації однієї із 
найдавніших соціальних практик людства – війни.  Усе        
ХХ століття пройшло під гаслом створення таких норм 
міжнародного права, які б мінімізували страждання 
некомбатантів та військовополоне них, а також уможливити 
«цивілізоване» ведення воєнних дій (невикористання певних 
видів озброєнь, відмова від тактики завдання максимальних 
руйнувань тощо).  У сучасному вітчизняному правознавстві 
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виділяють чотири етапи розвитку міжнародного 
гуманітарного права: «1) jus in bello як складова jus ad bellum 
в рамках доктрини справедливої війни bellum justum (з часів 
існування Стародавнього Єгипту, держав Стародавнього 
Сходу та давньоримського jus gentium (права народів)            
III тис. до н.е. — 60-і роки XIX ст.); 2) jus in bello як 
історичний попередник права збройних конфліктів (60-і роки 
XIX ст. — сер. XX ст.); 3) право збройних конфліктів (сер. 
XX ст. — 70-і роки XX ст.); 4) сучасне міжнародне 
гуманітарне право (70-і роки XX ст. — наш час)» [1]. 

Як зазначає В. Базов,  міжнародне гуманітарне право є 
однією з найбільш кодифікованих галузей міжнародного 
права, чим і зумовлена специфіка форм її існування та 
наявність взаємопов’язаних елементів: а) матеріального –  
практики правозастосування державами, міжнародними 
організаціями, МКЧХ, а також судової практики;                     
б) психологічного –  opinion juris  (природа, можливі        
вияви) [1]. Особливе значення положень  сучасного стану 
міжнародного гуманітарного права сьогодні для нас 
зумовлене багаточисленними фактами порушення цих 
положень військовими армії рф на території України. 
«Вразливість» норм міжнародного гуманітарного права 
(недотримання положень, нехтування нормами тощо) є 
похідною від природи права як регулятивної системи, 
створеної людством для цивілізованого врегулювання 
відносин [3].  Сьогодні ні у кого не викликає сумніву той 
факт, що право (як система норм, правил поведінки) є 
конвенційним за своєю природою. Право працює лише за 
умови, що суб’єкти правової взаємодії добровільно 
погоджуються виконувати встановлені правила, таким чином 
покладаючи на себе самозобов’язавання не порушувати ці 
правила. В теорії така трактовка норм права є ідеальною, 
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бажаною моделлю поведінки суб’єктів правової взаємодії, але 
приклади соціальних реалій, політико-правових рішень 
деяких  суб’єктів правової взаємодії не лише ігнорують ці 
норми, але й свідомо їх порушують. 

Гуманне ставлення до військовополонених  і виведення 
мирного населення із зони насильства і застосування воєнної 
сили було і є основними вимогами міжнародного 
гуманітарного права. Та і поява цього напряму міжнародного 
права (одного із наймолодших) пов’язана із спробою 
запровадити розуміння війни і способів ведення воєнних як 
справи, яка стосується лише професійних військових, армій. 
Свого часу М. Бебик зауважував, що сьогодні у зв’язку з 
формуванням глобального інформаційного суспільства не 
відбулося блокування війни як спосібу  розв’язання 
політичних, економічних, територіальних, етнічних, 
релігійних та інших конфліктів. Натомість, процеси 
діджиталізації  як сукупність сучасних інформаційно 
комунікаційних, соціально-політичних та соціально-
психологічних технологій сприяли формуванню більш 
витончених і підступніших війн [2, с. 11]. Але, реалії сучасної 
російсько-Української війни, заперечують такий стан речей. 
Навпаки, дії регулярних військових формувань в сучасній 
Україні демонструють усю нецивілізованість та огидне 
обличчя війни «без правил». Російські вояки демонструють 
через свої дії усі ті  

Більше того, світова спільнота, нажахана страхіттями 
Другої світової війни, прагнула створити дієві інститути 
світової безпеки. Численні європейські і світові інституції 
впродовж другої половини ХХ століття наполегливо 
розробляли архітектоніку системи світової безпеки і 
продукували програмні і  нормативно-правові документи 
(зазвичай конвенції і декларації), в  яких прописувалися 
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бажані  норми поводження держав   у мирний і воєнний час. 
2022 рік засвідчив, що дотримання ратифікованих окремо 
взятою державою міднародних  документів і норм 
міжнародного гуманітарного права є «особистою» справою 
цієї держави. Йдеться про свідоме порушення норм 
міжнародного гуманітарного права російською федерацією та 
ігнорування нею реакції міжнародних та європейських 
інститутів на її дії. Норми міжнародного гуманітарного права 
можуть працювати лише в разі усвідомлення їх дотримання в 
повному обсязі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ В ПРАВІ 
 

Принципи права є фундаментом правової системи 
кожної держави. Вони мають бути гармонійно узгодженими 
між собою, аби успішно регулювати суспільні відносини, які 
унормовуються правом. Варто зазначити, що принцип 
рівності є взаємопов’язаним і логічним продовженням від 
принципу справедливості. 

Принцип рівності прав і свобод людини та громадянина 
(принцип рівноправності) закріплено у статтях 21 і 24 
Конституції України . Так, згідно з ст. 21 Конституції 
України «Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах». 
А стаття 24 Конституції проголошує, що «громадяни мають 
рівні конституційні права і свободи…». 

Cеред різновидів рівності у праві можна виокремити 
невід’ємні і водночас дуже вагомі принципи, такі як: принцип 
рівності перед законом, принцип рівності перед судом, 
принцип рівності прав і свобод людини і громадянина, 
принцип рівності обов’язків людини і громадянина. Саме ці 
принципи є вимогами формальної рівності у праві та є 
пов’язаними між собою.  

Рівність перед законом закріплено у ч. 1 ст. 24 
Конституції України: «Громадяни мають рівні конституційні 
права і свободи та є рівними перед законом». У вказаній 
статті закріплюється рівність перед законом лише громадян 
України. Але ст. 21 Основного Закону проголошує «усі люди 
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є вільні і рівні у своїй гідності та правах», а у ст. 26 
встановлено, що іноземці та особи без громадянства, які 
перебувають в Україні на законних підставах, користуються 
тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі 
обов’язки, як і громадяни України, за винятками, 
встановленими Конституцією, законами чи міжнародними 
договорами України, такі як: загальна декларація про права 
людини, конвенція про захист прав людини і 
основоположних свобод.  Отже, можна зробити висновок, що 
в Україні перед законом рівні не лише громадяни, а й 
іноземці та особи без громадянства, за винятками, 
встановленими Конституцією, законами чи міжнародними 
договорами України.[1;c.16] 

Стосовно реалізації засади рівності всіх перед законом, 
можна умовно виділити: демократичні й недемократичні, 
якісні й неякісні, справедливі й несправедливі, реальні й 
фіктивні закони. 

Принцип рівності є не тільки одним із фундаментальних 
конституційних принципів в правовому просторі України, а й 
визнається міжнародним співтовариством, про що 
наголошується у міжнародних правових актах з питань 
захисту прав і свобод людини і громадянина. Відтак, принцип 
рівності є одним із загальних принципів права та відображає 
сутність принципів права в цілому. Даний принцип є 
сукупністю ідей, положень, основних засад, які зумовлені 
закономірностями суспільного розвитку, рівнем правової 
культури, моральними цінностями суспільства, 
загальносуспільними потребами та інтересами.[2;c.18]; 

Як підсумок слід зазначити, що принцип рівності 
відображає рівень розвитку різних сфер суспільних відносин. 
В ньому відтворюється сутність та соціальна природа права, 
закономірності його розвитку та функціонування. Принцип 
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рівності передбачає існування механізму взаємодії з іншими 
принципами права, а саме принципом демократизму, 
законності, гуманізму, доцільності, справедливості, єдності 
прав та обов’язків та іншими. Зазначене свідчить, що даний 
принцип не обмежує інші принципи, а реалізується у тісній 
взаємодії з ними. Цей принцип є невід’ємним у правовій 
системі України. 
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Після отримання Україною незалежності у 1991 році 
держава взяла курс на реформу щодо змін в розподілі 
владних повноважень за рахунок розвитку місцевого 
самоврядування та надання великих повноважень регіонам. 
Задля цього, Україна у 1997 році ратифікувала Європейську 
хартію місцевого самоврядування, а через декілька років були 
прийняті нормативно-правові акти, які надавали 
повноваження окремим регіонам країни. Наразі Україна 
стоїть на шляху децентралізації. 

Децентралізацію публічної влади розуміють як процес 
перерозподілу владних повноважень та обсягів компетенції 
між центральним і місцевими рівнями організації публічної 
влади зі зміщенням акценту виконання на місцях у частині 
здійснення заздалегідь окреслених і гарантованих державою 
функцій. У процесі децентралізації має відбутися підвищення 
якості життя людини за рахунок створення умов для сталого 
розвитку територіальних громад як самостійних і дієздатних 
соціальних спільнот, члени яких матимуть можливість 
ефективно захищати власні права та інтереси шляхом участі у 
вирішенні питань місцевого значення саме з метою 
забезпечення необхідною кількістю та якістю соціальних і 
адміністративних послуг.  
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Польща – країна, в якій децентралізація завершилась 
успіхом і стала запорукою сталого розвитку. Реформування 
системи місцевого самоврядування почалось ще у 1990 році. 
Тоді було ухвалено законодавство стосовно функціонування 
громад (гмін). У 1997 році процес децентралізації був 
відновлений і у 1999 році вже запрацювала нова система, яка 
діє й досі. 

Місцеве самоврядування в Республіці Польща являє 
собою трирівневу систему. При всій своїй складності вона 
працює досить ефективно. Перший рівень -  близько          
2500 гмін і міст (гміна - сільське співтовариство, юридична 
особа), другий - 314 повітів, третій - 16 воєводств (стаття 164 
Конституції Республіки Польща) [1]. При цьому нижчі рівні 
місцевого самоврядування не підзвітні тим, що вищі. 
Повноваження і функції розділені між рівнями по 
горизонтальному принципу, кожен рівень вирішує свої 
завдання і не змішується з іншим. 

До вищих органів влади можна віднести : законодавча – 
Сейм та Сенат, виконавча – Рада міністрів. Голова держави - 
Президент Республіки Польща (стаття 10 Конституції 
Республіки Польща). 

Провідну роль у формуванні умов для розвитку 
місцевого самоврядування відіграє Сейм. У парламенті 
працює комітет з місцевого самоврядування і регіонального 
розвитку, куди входять депутати, які мають муніципальну 
професійну історію, наприклад, екс-мер Варшави. Вони добре 
розуміють специфіку сучасного місцевого самоврядування і 
здатні захищати інтереси територіальних об’єднань. Крім 
того, прийняттю законодавчих актів, що стосуються 
місцевого управління, передує тривалий і детальний 
переговорний процес з представниками муніципальних 
органів влади, який покликаний забезпечити баланс інтересів 
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усіх зацікавлених сторін. Зокрема, працює постійна комісія, 
до якої входять представники держави і місцевого 
самоврядування - муніципальні асоціації, яких в Польщі 
кілька: союз «гмін і міст», союз «повітів», союз «воєводств» і 
союз «метрополій». Очолює комісію представник уряду - 
міністр внутрішніх справ та управління. Це, однак, не дає 
вирішального голосу державі, так як мета переговорного 
процесу - не перемогти, а знайти оптимальне для всіх 
рішення, консенсус. 

Парламент може прийняти законодавчий акт, який 
накладає на місцеве самоуправління додаткові зобов’язання, 
не підкріплені фінансуванням, але на практиці такого не 
відбувається. На варті інтересів місцевого самоврядування 
стоять депутатські комісії. Конституція Республіки Польща у 
статті 164 наголошує, що зміни в об’ємі завдань та 
компетенцій одиниць територіального управління 
відбувається одночасно з відповідною зміною у розподілі 
публічних доходів. Тому Конституційний трибунал захищає 
місцеве самоуправління, так як неможливо накласти 
зобов’язання, не підкріпивши його фінансуванням. 

Президент Республіки Польща вважає розвиток 
місцевого самоврядування однією з головних своїх завдань. 
Як мінімум, раз на рік голова держави зустрічається з 
керівниками органів місцевого самоуправління і 
представниками місцевих громад, а один з міністрів його 
адміністрації постійно займається контактами з місцевим 
самоврядуванням і відповідає за розробку законодавчих 
ініціатив Президента щодо місцевого самоуправління. 

Роль уряду Польщі в розвитку місцевого 
самоврядування не дуже велика: уряд не має право 
законодавчої ініціативи, але відповідає за призначення воєвод 
- своїх представників в воєводствах, які перевіряють рішення 
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органів місцевого самоуправління на відповідність чинному 
законодавству.  

В цілому, Республіка Польща займає по відношенню до 
місцевого самоврядування наступну позицію - стежити за 
дотриманням законодавства і забезпечувати баланс інтересів.  

Отже, реформа децентралізації в Польщі пройшла успішно. 
Дана реформа, зокрема, зробила можливим такий швидкий 
розвиток в країні, який підтримується зараз. Через те, що роль 
вищих органів влади у місцевому самоврядуванні невеликий, це 
дає більше можливостей для економічного зросту регіону та 
країни в цілому. Тому завершення децентралізації в Україні буде 
великим кроком у світле майбутнє.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ 

ПОСАД В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ ПІД ЧАС ДІЇ 
ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ В УКРАЇНІ 

 
Існування країни в воєнний період є неабияким 

викликом як для кожного громадянина окремо, так і для 
державних інституцій в цілому. Провадити ефективний 
механізм роботи, забезпечити реалізацію прав та свобод 
людини стає неабияким випробуванням для усіх публічних 
службовців різних рівнів управління. Потребують негайного 
урегулювання ціла низка питань щодо забезпечення 
функціонування державного апарату службовців. Серед таких 
нагальних питань залишаються і питання організації 
заміщення вакантних посад в державних органах під час 
впровадження та дії військового стану. Передусім варто 
визначити, що воєнний стан – це особливий правовий режим, 
що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі 
збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній 
незалежності України, її територіальній цілісності та 
передбачає надання відповідним органам державної влади, 
військовому командуванню, військовим адміністраціям та 
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органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних 
для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та 
забезпечення національної безпеки, усунення загрози 
небезпеки державній незалежності України, її територіальній 
цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, 
обмеження конституційних прав і свобод людини і 
громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із 
зазначенням строку дії цих обмежень [3, ст. 1]. Варто 
зазначити, що навіть у випадку оголошення воєнного стану 
на усій території держави не є підставою для припинення 
роботи державних установ та організацій. За умови 
можливості забезпечення роботи органу та створення 
безпечних умов для роботи державні службові мають 
продовжувати працювати та реалізовувати державну політику 
в межах передбачених законодавством. Однак, одразу стає 
зрозумілим, що у період дії воєнного стану звичний режим 
роботи, що визначений та регламентований діючим 
законодавством про державну службу зберегти стає досить 
важко. А у окремих випадках і зовсім не можливо. У той же 
час, законодавство про державну службу таких особливостей 
роботи не передбачає. На допомогу приходять підзаконні 
акти управління, або роз’яснення профільних органів. Однак, 
виникає питання про достатність та універсальність такого 
урегулювання ситуацій, що можуть виникнути чи виникають. 
Таких питань щодо реалізації інституту державної служби є 
досить багато, втім, у межах даного наукового дослідження 
зосередимо увагу лише на окремих. По-перше, варто 
звернути увагу на питання вступу на державну службу під час 
воєнного стану. Аналізуючи Закон «Про державну службу» 
2015 р. варто зазначити, що профільний Закон не регламентує 
питання заміщення вакантних посад в системі органів 
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державної служби під час введення воєнного стану [1]. У той 
же час, згідно роз’ясненню Національного агентства з питань 
державної служби «Щодо прийому на роботу до державних 
органів під час воєнного стану в Україні» [4]. Вказаний 
документ аргументує Закон «Про правовий режим воєнного 
стану», а саме відповідно до ст. 4 у разі набуття районною чи 
обласною державною адміністрацією статусу відповідно 
районної, обласної військової адміністрації посади державних 
службовців у таких адміністраціях можуть заміщатися 
військовослужбовцями військових формувань, утворених 
відповідно до профільного законодавства, особами рядового і 
начальницького складу правоохоронних органів, служби 
цивільного захисту, які відряджаються до них у 
встановленому законодавством порядку для виконання 
завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із 
залишенням на військовій службі, службі в правоохоронних 
органах, органах та підрозділах цивільного захисту без 
виключення зі списків особового складу. Варто також 
зауважити, безпосереднє заміщення вакантних посад у 
державній службі під час воєнного стану та створення 
відповідних військових адміністрацій регламентується ст. 3 
Закону «Про військово-цивільні адміністрації», зокрема, у 
разі набуття районною, обласною державною адміністрацією 
статусу відповідної районної, обласної військово-цивільної 
адміністрації посади державних службовців у таких 
адміністраціях можуть заміщатися військовослужбовцями 
військових формувань, утворених відповідно до 
законодавства, особами рядового і начальницького складу 
правоохоронних органів, які відряджаються до них у 
встановленому законодавством порядку для виконання 
завдань в інтересах оборони держави та забезпечення її 
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безпеки із залишенням на військовій службі, службі у 
правоохоронних органах без виключення із списків особового 
складу, а також за рішенням керівника районної, обласної 
військово-цивільної адміністрації на посади державних 
службовців у такій адміністрації можуть призначатися інші 
особи, які мають спеціальні знання та досвід, без конкурсного 
відбору [2]. Тобто, у часи воєнного стану конкурс на 
призначення осіб не проводиться а особи зараховуються на 
посаду автоматично. Інших особливих процедур чи винятків 
заміщення посад в державній службі в особливий період 
законодавство не передбачає. Варто поставити питання про 
нормативну та професійну складову реалізації такої 
процедури призначення особливо якщо врахувати, що 
воєнний стан в країні може бути продовжено на досить 
тривалий час. Залишається питання можливого вирішення 
проблемного питання завчасно та передбачення таких 
процедур на нормативному рівні. Звичайно ж, особливі 
компетенції та повноваження військових адміністрацій не 
варто нехтувати. Однак, запровадження додаткових умов та 
можливостей заміщення посад дозволить під час введення 
воєнного стану максимально забезпечити нормальну 
діяльність та ефективність роботи органів держави. У такому 
разі, варто звернути увагу на можливість формування 
кадрового резерву та формування відповідних професійних 
спеціалізованих списків потенційних кандидатів на 
заміщення посад в державній службі. Кадровий резерв 
знайомий нам у історичній площині під час функціонування 
Закону «Про державну службу» 1993 р. Що ж стосується 
формування списків потенційних кандидатів, вбачається за 
необхідне враховувати у них професійну підготовку 
спеціаліста, його практичний досвід минулого а також 
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безумовно безпосереднє місце роботи. Також варто 
зазначити, що відповідно до положень цивільного 
законодавства деякі види робіт та послуг можуть 
здійснюватись на умовах цивільно-правового договору між 
фізичною особою та державним органом. У той же час, 
позитивним моментом у нормативній основі є норма, котра 
передбачає, що з метою забезпечення здійснення повноважень 
державними органами можливо змінити штатний розпис 
державного органу, передбачивши замість вакантних посад 
державної служби посади працівників державних органів, які 
виконують функції з обслуговування та працівників патронатних 
служб. Заповнення таких посад здійснюється без проведення 
конкурсу відповідно до чинного законодавства про працю 
шляхом укладання трудового договору. 

 
Список використаних джерел: 

 
1. Про державну службу : Закон України від 10.12.2015 р. 

№ 889-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/889-19 (дата звернення: 25.05.2022 р.). 

2. Про військово-цивільні адміністрації : Закон України 
від 03.02.2015 р. № 141-VIII / Верховна Рада України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/141-19#Text (дата звернення: 
25.05.2022 р.). 

3. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 
12.05.2015 р. № 389-VIII / Верховна Рада України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (дата звернення: 
25.05.2022 р.) 

4. Щодо прийому на роботу до державних органів під 
час воєнного стану в Україні : Роз’яснення від 01.03.2022 р. 
№ 147 / Національне агентство України з питань держаної 
служби. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ FN073363.html 
(дата звернення: 25.05.2022 р.) 



 
  

Матеріали XXII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
   (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія), дистанційно)  
 

 
    248 

Крисюк Ю.П.  
кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри теорії та історії держави і права, 
Волинський національний університет 

імені Лесі Українки 
м. Луцьк, Україна 

 
Яворський С.В.  

студент бакалаврату юридичного факультету 
Волинський національний університет 

імені Лесі Українки 
м. Луцьк, Україна 

 
ПОЗИТИВНЕ ПРАВО ЯК НАСЛІДОК ВОЛІ ДО 

ВЛАДИ ЗА Ф. НІЦШЕ 
 

«Воля до влади», на думку Ф. Ніцше, являє собою 
невгамовне прагнення людини до панування. Це потяг, який 
проявляє себе у всіх сферах життя. Оскільки сутність буття 
виступає як «воля до влади», то світ і людина являють собою 
кількість свобод і сил, кожна з яких прагне поширити свою 
владу на весь простір. Боротьба за владу йде як всередині 
людини, так і всередині суспільства. 

Для Ф. Ніцше очевидно, що не незмінні або ж високі 
цілі та ідеали рухають розвиток держави і права, а саме 
психічні властивості людини, такі як владолюбство, 
користолюбство, і їм подібні стають батьками закону. Отже, 
люди з могутньою волею до влади повинні діяти згідно її 
покликів і на її користь, це і є джерелом справедливості: 
«егоїзм» ‒ це сама справедливість» [1, С. 165‒ 166]. 

Також такому фундаментальному для права поняттю як 
«справедливість» Ф. Ніцше знову приписує абсолютно 
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егоїстичні мотиви: «Справедливість природно зводиться до 
точки зору розсудливого самозбереження, тобто до 
наступного егоїстичного міркування: «Навіщо я буду марно 
шкодити собі і при цьому все ж таки, може бути, не досягну 
своєї мети?» ‒ Таке походження справедливості». Наділяючи 
справедливість виключно егоїстичними мотивами і 
спонуками, Ф. Ніцше знову знімає ілюзію возвеличеності або 
ж сакральності з цієї категорії [2, С. 36]. 

Ф. Ніцше – мислитель правового позитивізму. У своїй 
ранній роботі він возвеличує право сильного, стаючи на бік 
теорії насильства, а отже стаючи і на бік позитивного права: 
«Переможцеві належить переможений із дружиною, дітьми, 
усім майном. Сила дає перше право, і немає права, яке у своїй 
основі не було б присвоєнням, узурпацією, 
насильством» [3, С. 280].  

Таким чином внутрішня воля до влади суб’єкта, 
керована спонуками егоїзму, який є похідним від інстинкту 
самозбереження, за допомогою сили, наявної у даного 
суб’єкта, об’єктивується у позитивне право, стаючи законом, 
який забезпечений примусом. 

Появу загальновідомих категорій моралі Ф. Ніцше 
безпосередньо пов’язує з розвитком права, що повністю 
узгоджується з його відмовою прийняти мораль як щось 
існуюче автономно і в незмінному вигляді: «Отже, в цій 
сфері, в кодексі зобов’язань боржника, таїться горнило, в 
якому формувався світ таких моральних уявлень, як 
«провина», «сумління», «обов’язок», «священний обов’язок»; 
їхній початок, і як початок всього значущого на світі, щедро й 
довго зрошувався кров’ю» [1, С. 230]. 

Філософ для Ф. Ніцше у першу чергу ‒ це людина яка 
може реалізувати свою філософію, застосувати своє знання і 
вчення на практиці: «Достеменні філософи ‒ це повелителі й 
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законодавці, що кажуть «Має бути отак!» Спершу вони 
визначають людське «куди?» та «навіщо?» і при цьому 
використовують підготовчу роботу всіх філософських 
трударів, всіх переможців минувшини, а водночас сягають 
творчою рукою у прийдешнє, і все, шо є й було, служить для 
них засобом, інструментом, молотом, їхнє пізнання ‒ це 
творення, їхнє творення ‒ законодавство, а їхня жага істини ‒ 
це жадання влади» [1, С. 107‒108]. Ця творча сила займає 
позицію аналогічну позиції християнського Бога-Творця, 
позитивне мислення у своїх найбільш радикальних наслідках 
тягне за собою своєрідне обожнення людської сили. 

Оскільки вона, перш за все, хоче надати собі владу 
керувати, воля досягає абсолютної свободи від усіх законів, 
крім тих, які вона для себе висуває, тоді вона може 
претендувати на безумовну владу видавати закони. 

У позитивному праві влада розпорядження займає місце 
основи та джерела всього права. Звичайно, якщо позитивне 
право справді є фундаментальним, воно не може спиратися на 
іншу основу поза ним.  

Позитивне право тут не означає ні встановлені закони, 
тобто екземпляри позитивного правового акту, ні сукупність 
встановлених законів, які становлять позитивну правову 
систему, ні позитивні правові системи загалом, ні навіть 
процес, за допомогою якого такі закони постають. У 
розумінні Ф. Ніцше, це є скоріше тим фундаментальним 
розумінням права, яке першим відкриває можливість 
встановлення законів і формування механізмів для такого 
положення.  

Загалом у Ф. Ніцше питання права і держави займає 
вагому частину його текстів. Вони не втрачають своєї 
актуальності і гостроти викладу, тому українському 
суспільству варто звертатися до ніцшеанського дискурсу 
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загалом, і його бачення виникнення і функціонування 
державних механізмів зокрема. Особливої актуальності 
вчення про право Ф. Ніцше набули в умовах російської 
агресії проти нашої держави. Дії керівництва країни-агресора 
демонструють, що крайній радикалізм позитівського підходу 
до права несе загрозу для мирного співіснування людства й 
існування права, як міри свободи рівності та справедливості. 
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ІНСТИТУТ ПОМІЧНИКА СУДДІ В 
 ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ПРОБЛЕМНІ 

ПИТАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ  
 

Реформування судової системи України розпочате ще в 
2015 році, відобразилось у Стратегії реформування 
судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 
2015-2020 роки затвердженої указом Президента України від 
20 травня 2015 року [1]. Ним було передбачено оновлення 
законодавства, спрямованого на відновлення довіри до 
судової влади та суміжних правових інститутів. Питання 
оновлення судової системи стосувалося не тільки суддів, а і 
помічників суддів як важливої ланки судової системи 
покликаної, перш за все, забезпечувати ефективну діяльність 
суді, що означає якість судочинства України в цілому. 

Незважаючи на те, що введення посади помічника судді 
в українських судах було одним із кроків, зроблених в рамках 
судової реформи, яка розпочалась відразу після отримання 
Україною незалежності, правовий статус помічника судді 
суттєво змінився, деталізувався та актуалізувався саме в 
останні роки. 

Свій вклад в розробку та дослідження даного питання 
зробили такі науковці як: В. Авер’янов, Ю. Битяк, О. Безпалова, 
В. Бойко, Борко, М. Бояринцева, М. Булкат, В. Галунько,      



 
  

                                                         Матеріали XXII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                                                                                                    (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія), дистанційно)  

 

 
253 

Т. Коломоєць, Колпаков, С. Кічмаренко, В. Ковальська,        
А. Ковальчук, О. Кузьменко, В. Лаговський, А. Д. Мандичев, 
А. Манжула, С. Обрусна, Я. Окар-Балаж, В. Панчук,              
А. Рибас, П. Шпенова та інші. Разом з тим, питома кількість 
досліджень не враховує останніх змін діючого законодавства. 
Динамічне реформування юридичної природи статусу 
помічника судді зумовлює актуальну необхідність 
дослідження його аспектів. Ціла низка прийнятих в останні 
роки нормативно-правових актів щодо правового статусу 
помічника судді актуалізувала важливість наукового 
роз’яснення для більш ефективного впровадження 
очікуваних змін у реалії сьогодення. 

Кардинально статус помічника судді змінився з 
ухваленням Закону України «Про державну службу»            
№ 889-УШ від 10.12.2015 р., що набрав чинності з 01.05.2016 р., 
яким у практику державного будівництва України було 
запроваджено інститут патронатної служби. Так згідно            
ч. 1 ст. 92 цього Закону помічники суддів втратили статус 
державних службовців та набули статусу працівників 
патронатної служби. Тим самим розробники Закону «Про 
державну службу» наголошують, що статус помічника судді 
як патронатного, а не державного службовця відповідає 
європейським стандартам. 

Згідно тлумачного словника патронатна служба - це 
сукупність осіб, яких самостійно добирають і приймають на 
посади згідно зі штатним розписом та категорією керівники 
державних органів та органів місцевого самоврядування [2, с. 309]. 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 
02.06.2016 р. № 1402-УШ (а саме ст. 157) визначає загальний 
статус помічника судді та передбачає, що кожен суддя має 
помічника (помічників), статус і умови діяльності якого 
(яких) визначаються цим Законом і Положенням про 
помічника судді, затвердженим Радою суддів України. 
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18 травня 2018 р. Рада суддів України затвердила нове 
Положення про помічника судді (далі - Положення). Члени 
Ради суддів України затвердили його одноголосно з огляду 
на те, що кожен помічник судді - це спеціаліст, який 
забезпечує виконання суддею повноважень щодо здійснення 
правосуддя. Важливим моментом є те, що дане положення 
було розроблене з урахуванням пропозицій та зауважень 
помічників суддів з усієї України. Також важливо зазначити, 
що нове Положення в порівнянні з попередньою редакцією 
більш детально регламентує інтереси власне самих 
помічників суддів. Так, положення містить 25 пунктів, 
зокрема щодо: права судді мати додаткового помічника         
(п. 11); порядку нарахування премій, застосування заохочень 
та дисциплінарних стягнень (п. 15, 16, 17); права на 
додаткову відпустку за особливий характер праці (п. 18); 
порядку заміщення секретаря судового засідання помічником 
судді (п. 20) тощо. 

Положення про помічника судді визначає, що помічник 
судді - це працівник патронатної служби в суді, який 
забезпечує виконання суддею повноважень щодо здійснення 
правосуддя [3]. При цьому, в Положенні окремо прописано 
про посади помічника: голови суду; заступника голови суду; 
судді-члена Ради суддів; секретаря судової палати 
апеляційного суду. 

Загалом, на помічника судді покладено досить великий 
обсяг обов’язків, а тому вимоги до помічника судді є 
достатньо високими, оскільки якісна робота судді значною 
мірою залежить від якісної, професійної та 
висококваліфікованої роботи його помічника [4]. 

Традиційно, діяльність помічника судді в науковій 
літературі розглядають в контексті організаційного 
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забезпечення суддів [5, с. 159], розуміючи під ним методи і 
засоби, необхідні для того, щоб судочинство було доступним 
і ефективним. Проте, сьогодні, в умовах переосмислення ролі 
та значення посади помічника судді у процесі здійснення 
правосуддя, і судді, і державні діячі погоджуються з думкою 
про те, що професія помічника судді є не просто технічним 
засобом організаційного забезпечення діяльності судді, а 
набуває рис самостійного правового інституту [6]. 

Незважаючи на прийняття нового Положення, правовий 
статус помічника судді в цивільному процесі все ще потребує 
додаткового нормативного врегулювання. Зокрема, 
залишається відкритим питання щодо доцільності віднесення 
посади помічника судді до патронатної, а не державної 
служби. Також, недостатньо регламентовано інститут 
«додаткового помічника», питання здійснення помічником 
судді повноважень секретаря судового засідання. Досить 
дискусійними видаються окремі положення щодо оплати 
праці помічника (зокрема, щодо надбавок) та додаткової 
відпустки. Небезпекою для української судової системи є 
також наявність корупційних ризиків через скасування у 
помічників суддів статусу державних службовців, оскільки 
тепер вони не підпадають під дію законів «Про запобігання 
корупції» та «Про очищення влади». Таким чином, деякі 
положення законодавства щодо правового статусу помічника 
судді в цивільному процесі потребують додаткового 
роз’яснення та тлумачення, а деякі - коригування на 
законодавчому рівні. 
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ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ: ЗАГРОЗИ ПІД ЧАС 

ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ ТА ЗАХОДИ ВПЛИВУ 
 

Досягнення та забезпечення ґендерної рівності є 
ключовою умовою захисту прав людини, проявом 
демократичності суспільства  та пріоритетності принципу 
верховенства права. Саме ґендерна рівність передбачає рівні 
права для жінок і чоловіків, дівчат і хлопців, однакові 
можливості, обов’язки та участь представників різних статей 
у всіх сферах суспільного й особистого життя. Саме ґендерна 
рівність гарантує рівний доступ жінок і чоловіків до ресурсів 
та справедливий розподіл цих ресурсів між ними. 

Відмітимо, що як всі цивілізовані країни, так і наша 
країна, прагнуть та приймають історичні, перспективні 
рішення на шляху до ґендерної рівності, подолання 
деструктурних стереотипних уявлень про роль жінки, 
утвердження партнерства, захисту та заохочення прав та 
свобод людини. Міжнародна спільнота усвідомлює, що в 
основі стабільного розвитку, миру, безпеки та процвітання 
лежать принципи рівності жінок і чоловіків, дівчат і хлопців.  

Антиподом ґендерної рівності є ґендерна дискримінація, 
крайньою  формою якої є генедерно зумовлене насильство. 
Воно не лише порушує права та основні свободи людини, але 
й є однією з вагомих перешкод в досягненні рівноправ’я 
чоловіків та жінок, розвитку та миру. Ґендерно зумовлене 
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насильство не сумісне з гідністю та цінністю людського 
життя. 

Надзвичайно небезпечним проявом ґендерно 
зумовленого насильства, яке призводить до порушень прав 
людини в широких масштабах є ґендерне насильство, 
пов’язане з конфліктом. Саме жінки найчастіше страждають 
від збройних конфліктів та їх наслідків.  Мішенню для 
комботантів та інших осіб стають жінки, які опинилися на 
окупованій території, жінки-біженки чи внутрішньо 
переміщені особи, яким довелося залишити домівку.  

Під час збройного конфлікту зростає ймовірність стати 
потерпілою від зґвалтування, сексуального рабства, 
примушування до проституції, примусової вагітності, 
примусової стерилізації чи інших форм  сексуального 
насильства подібної тяжкості. Окрім того, що ці діяння 
будучи злочинами проти людяності, вони нівелюють принцип 
ґендерної рівності та негативно впливають на всі досягнення 
цивілізованого світу на шляху до утвердження ґендерної 
рівності [1].   

Ризики та загрози ґендерній рівності, які обумовлюють 
збройні конфлікти полягають у тому, що зростає кількість 
вимушених переселенців-жінок з дітьми, які вимушені 
підлаштовуватися під нові умови життя, забезпечення своєї 
родини, доглядати та виховувати своїх дітей самостійно та на 
«чужій території». Як правило, матеріальне становище жінки 
в таких умовах не достатнє для забезпечення всіх базових 
потреб родини[2, с. 80]. 

Поряд з цим, необхідність догляду за дітьми та не 
можливістю отримати роботу за спеціальністю, призводить 
до того, що жінки вимушені працювати на малооплачуваних 
посадах. Це призводить до бідності жінок. 

Проживання в таборах для переселенців актуалізує 
питання ризику стати потерпілою від торгівлі людьми, 



 
  

                                                         Матеріали XXII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                                                                                                    (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія), дистанційно)  

 

 
259 

сексуального рабства та інших форм сексуального 
насильства. Жінок та дівчат можуть викрадати для 
використання в якості сексуальних рабинь чи домашньої 
прислуги [3, с. 211; 4].  

Сьогодні міжнародне співтовариство визнає 
необхідність запобігання та протидії ґендерно зумовленому 
насильству, пов’язаному з конфліктом, яке обов’язково 
повинно включати в себе надання допомоги постраждалим та 
притягнення до відповідальності винних осіб. 

Вважаємо, що забезпечення та відновлення порушеної в 
наслідок збройного конфлікту ґендерної рівності, у тому 
числі в наслідок ґендерно зумовленого насильства,  повинно 
відбуватися шляхом:  

1) забезпечення повних прав людини та основних свобод 
жінок та дівчат, а також активної, повної та рівноправної 
політичної, соціальної та економічної участі жінок, у тому числі у 
всіх процесах запобігання та вирішення конфліктів, юстиції та 
сектору безпеки, а також у заходах з розвитку;  

2) підвищення рівня обізнаності населення  про ці 
злочини;  

3) забезпечення невідворотності покарання всіх 
причетних за вчинення ґендерно зумовленого насильства в 
умовах збройного конфлікту та недопустимість застосування 
амністії за вчинення цих злочинів;  

4) забезпечення надання цільової медичної, психологічної, 
правової, матеріальної допомоги постраждалим від насильства;  

5) надання переваги в фінансуванні заходів, 
спрямованих на утвердження ґендерної рівності, 
забезпечення балансованої участі жінок і чоловіків в усіх 
сферах життєдіяльності суспільства та  запобігання ґендерно 
зумовленому насильству в мирний час та в період збройного 
конфлікту;   
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6) забезпечення повної, на рівні з чоловіками, участі 
жінок у всіх політичних, управлінських та безпекових 
структурах, а також у всіх процесах прийняття рішень, а 
також  мирних перемовинах, заходах з розбудови миру тощо;  

7) реформування секторів національної безпеки та 
правосуддя, з урахуванням потреби та прав жінок; 

8) налагодження процесу  моніторингу, аналізу та 
звітності про випадки порушення ґендерної рівності, факти 
ґендерно зумовленого насильства під час збройного 
конфлікту, аналіз причин такої ситуації, висловлення 
пропозицій про тенденції розвитку явища тощо.  Це 
дозволить проводити більш конструктивні дослідження 
даного феномену з метою вироблення ефективного алгоритму 
дій у випадку вчинення ґендерно зумовленого насильства; 

9) розробки та впровадження Національно комплексної 
стратегії запобігання та протидії сексуальному насильству, 
пов’язаному з конфліктом. 

10) інтеграція в освітні програми знань про сексуальне 
насильство, пов’язане з конфліктом [5]. Навчання та 
підготовка згідно міжнародних стандартів фахівців, які 
задіються для розслідування фактів сексуального насильства, 
пов’язаного з конфліктом, фахівців, які надають психологічну 
та інші види допомоги. Важливо сформувати органи 
кримінальної юстиції, які володіють високими знаннями 
міжнародного законодавства щодо особливостей доказування 
та притягнення до відповідальності за вчинення сексуального 
насильства, пов’язаного з конфліктом.  

Отже, сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, 
будучи грубим порушенням принципу ґендерної рівності, є 
глобальною загрозою не лише правам та свободам людини, 
але й світовій системі розвитку, миру та безпеки людства. 
Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, призводить 
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до загострення збройних конфліктів, їх ескалації і відповідно 
ускладнює відновлення миру та благополуччя населення 
планети. Саме тому, кожен повинен робити свій внесок в 
утвердження ґендерної рівності та недопустимості 
насильницьких способів вирішення конфліктних ситуацій 
міжнаціонального та світового масштабу. 
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НОРМАТИВНІ СІМЕЙНІ КРИЗИ 
 

У період війни в Україні дослідження проблем 
психічного здоров’я набувають надзвичайної актуальності. 
Військові дії ускладнили функціонування не лише окремих 
осіб, але і цілих родин (незалежно від того, чи є в родині 
військовослужбовці). Стосунки в родинах досить часто 
набувають ознак сімейної кризи.   

У найбільш загальному розумінні, криза – це порушення 
збалансованості  стану системи, що вимагає значної зміни 
уявлень про світ та про себе за дуже короткий період часу. 
Звичні способи подолання труднощів уже не є 
результативними, а нові ще не напрацьовані.   

Сімейна криза – це стан сімейної системи, що 
характеризується порушенням гомеостатичних процесів, і це  
призводить до фрустрації звичних способів функціонування 
сім'ї та неможливості опанувати ситуацію, використовуючи 
старі звичні моделі поведінки [1].  

Сімейна криза може мати деструктивний і 
конструктивний перебіг. Деструктивний перебіг сімейної 
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кризи призводить до порушення сімейних стосунків та 
ставить під сумнів їх подальше існування. Конструктивний 
варіант містить потенційну можливість переходу родини на 
новий рівень існування. Незалежно від особливостей перебігу 
сімейної кризи, значних динамічних змін зазнають всі 
основні ознаки сімейної системи: взаємозалежність 
(взаємодія окремих елементів) системи; холізм (окремі 
елементи системи, об'єднуючись у ціле, набувають нових 
властивостей, відмінних від індивідуальних особливостей 
кожного); структурна організація, основними параметрами 
якої є: ієрархічність, елементів структури, наявність кордонів, 
що описують внутрішньосімейні відносини та відносини сім'ї 
й середовища, згуртованість сім'ї, рольова структура сім’ї; 
специфіка внутрішньосистемних процесів (циркулярні, 
спіралеподібні; переривчасті); динамічність: здатність 
розвиватися; здатність до самоорганізації: наявність 
внутрішньосімейних сил, що дозволяють сім'ї залишитися 
цілісною, збалансованою системою і не руйнуватись; 
діалектика гомеостазу та розвитку. 

Особливо гострим період сімейної кризи є в тих 
родинах, де початок широкомасштабної війни співпав із  
черговою нормативною кризою. Нормативні кризи 
розглядаються як перехідні моменти між стадіями життєвого 
циклу родини. Вони виникають при «застряганні», 
перешкодах або неадекватній адаптації під час проходження 
якогось етапу життєвого циклу родини [2]. У цей період 
сімейної історії зростає емоційний дискомфорт і виникає 
необхідність змін сформованих взаємин внаслідок того, що 
сім'я проходить події, природні практично для кожної сім'ї 
(наприклад, початок сімейного життя, укладення шлюбу, 
розподіл обов'язків та ін.). 

Класичний перелік стадій сімейного циклу родини 
містить 9 пунктів.  
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1.Перша стадія життя самотньої молодої людини, що 
фінансово практично самостійна, та живе окремо від своїх 
батьків. Ця стадія була названа часом «монади». Відбувається 
сепарація від батьків. 

2. Друга стадія починається у момент зустрічі з 
майбутнім шлюбним партнером/партнеркою. У цей період 
виникає закоханість, з’являється ідея офіційного закріплення 
шлюбного союзу, починаються тривалі, стабільні стосунки. 
Зазвичай, партнерам вдається обмінятися очікуваннями щодо 
майбутнього спільного життя та узгодити їх.  

3. Третя стадія передбачає укладання шлюбу, 
об'єднання закоханих під одним дахом, початок ведення 
спільного господарства, спільне життя. Ця стадія була 
названа часом «діади». Це час першої сімейної кризи.  

4. Четверта стадія виникає в тому випадку, якщо 
подолано кризу третьої стадії, шлюб зберігся і з'явилася 
перша дитина. Криза, що виникає на цій стадії, досить 
серйозна. З'явився третій член сім'ї, змінилася сімейна 
структура. Вона стала, з одного боку, більш стійкою, а з 
іншого члени цієї нової системи дистанціювалися по 
відношенню один до одного.  

5. П'ята стадія життєвого циклу сім'ї характеризується 
появою другої дитини. Вона, зазвичай, проходить досить 
просто, тому що не потрібно укладати новий договір про те, 
як жити з дітьми та хто за що відповідає, як це було на 
попередній стадії.  

6. Шоста стадія – це шкільні роки дітей. У цей час сім'я 
стикається з правилами і нормами зовнішнього світу, 
відмінними від правил внутрішньосімейного життя, та 
адаптується до них. 

7. Сьома стадія життєвого циклу сім'ї пов'язана з часом 
статевого дозрівання дітей. Вона починається з періоду 
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пубертату у першої дитини. Провідна потреба дитини у цей 
час полягає в тому, щоб побудувати свою ідентичність, 
віднайти свої сенси життя. 

 8. Восьма стадія це повторення третьої стадії, проте 
члени діади перебувають у старшому віці. Діти виросли та 
живуть самостійним життям, батьки залишилися вдвох. Ця 
стадія часто називається стадією спорожнілого гнізда. За 
конструктивного перебігу попередніх криз, подружжя із 
задоволенням проводять час один з одним, зберігши радість 
від взаємного спілкування.  

9. Дев'ята стадія життєвого циклу – це знову життя 
«монади», самотність; партнер/партнерка помер/ла, людина 
доживає своє життя самотньо, як у молодості, до створення 
своєї сім'ї [3]. 

Стадії життєвого циклу сім’ї дещо по іншому описує    
М. Еріксон [4], він називає  періоди: залицяння,  шлюбної 
поведінки, народження дитини, взаємодії з дитиною, зрілого 
шлюбу,  відлучення дітей від батьків, період пенсії, старість.  

Наразі найбільш розповсюджена класифікація 
нормативних сімейних криз [1] виглядає наступним чином: 

криза 1. прийняття подружніх зобов'язань; 
криза 2. освоєння подружжям батьківських ролей та 

прийняття факту появи нового члена сім’ї; 
криза 3. включення дітей у зовнішні соціальні 

структури; 
криза 4. прийняття факту вступу дитини в підлітковий 

період; 
криза 5. сім'я, в якій дитина, що виросла, залишає дім; 
криза 6. подружжя знову залишається вдвох. 
Про наявність сімейної кризи можуть свідчити різні 

симптоми, зокрема: відсутність або, навпаки, велика кількість 
конфліктів; звинувачення один одного у всіх проблемах і 



 
  

Матеріали XXII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
   (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія), дистанційно)  
 

 
    266 

постійний пошук винних; зайва самостійність, коли один із 
партнерів хоче всі питання вирішувати по-своєму, не 
враховуючи інтереси іншого/іншої; зацикленість обговорення 
по колу однакових проблем або відсутність спілкування в 
родині; відсутність інтимного життя та ін. 

Для роботи з родиною у період кризи застосовуються 
різноманітні діагностичні та психокорекційні методики. 
Досить гарно зарекомендував себе у практичній роботі метод 
генограми [5, 6]. Генограма являє собою графічне зображення 
сімейних стосунків у певній родині, це дуже специфічна 
форма зображення сімейного родоводу, в якій доступно та у 
графічній формі фіксується інформація про всіх членів 
родини, не менш ніж трьох поколінь. Генограма показує 
структуру сім'ї та взаємини між її членами. Пошук інформації 
для складання генограми допоможе в сімейній терапії  
віднайти сильні сторони родини, приховані ресурси та 
подолати кризу. 

Проблема переживання родиною нормативних сімейних 
криз у період війни є досить складною та потребує нових 
досліджень та озброєння новими діагностичними і 
психокорекційними інструментами. Це становить 
перспективи нашої подальшої роботи. 
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ПРОФЕСІЙНА ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ УЧЕНИХ 

УКРАЇНИ ЯК ПІДГРУНТТЯ ЇХНЬОЇ ОПІРНОСТІ 
В РЕАЛІЯХ ВІЙНИ 

 

Україна зробила свій цивілізаційний вибір на користь 
демократії, пройшовши нелегкий шлях, як це свого часу 
зробили всі європейські країни. Незалежна Україна ніколи не 
брала участь у збройних конфліктах на інших територіях в 
якості агресора, а лише захищала себе. Сьогодні українці 
віддають життя не тільки заради захисту своєї території, а 
фізично захищають те, що духовно сповідує увесь 
цивілізований світ. І в цій героїчній боротьбі перед Україною 
стоїть незліченна кількість викликів, які потрібно подолати. 
Одним з таких викликів після перемоги буде відновлення 
української науки. Мова йде не лише про відновлення того, що 
втрачено, зруйновано, а оснащення наукових організацій країни 
для розв’язання як глобальних завдань, які стоять перед 
людством, так і модернізація всіх галузей науки в Україні на 
основі створення та активного впровадження інноваційних 
технологій у різні сфери суспільного життя, зокрема й у 
психологічну практику. Особливої уваги потребують ті, хто 
створюють ці технології – наукові працівники. 

Сьогодні вони як ніколи потребують психологічного 
супроводу. В умовах війни людина піддається масштабним і 
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різноманітним негативним впливам, що провокують 
виникнення нервово-психічних порушень, які, у свою чергу, 
проявляються в діапазоні від стану дезадаптації та 
невротичних, неврозоподібних реакцій до реактивних 
психозів. Їхня вага залежить від багатьох чинників: вік, стать, 
рівень вихідної соціальної адаптації; індивідуальні 
характерологічні особливості; додаткові чинники до моменту 
війни (самотність, наявність дітей, хворих родичів, власна 
безпорадність: вагітність, хвороба тощо). Перебування в 
таких складних, умовах, які створює війна, посилює дефіцит 
психофізіологічних і психологічних можливостей людей 
самих різних професій, зокрема і працівників науки. Наразі 
науково-дослідна діяльність українських учених вимушено 
набуває адаптаційного характеру й оновлення її змісту, що 
детермінує їх проявляти надлюдську активність на 
відновлення втраченої сталості. 

Успішному протистоянню травмуючим ситуаціям та 
опорою для відновлення втраченої сталості є життєстійкість 
особистості. Життєстійкість характеризує здатність особистості 
витримувати ситуацію стресу, зберігаючи при цьому внутрішній 
баланс, і перетворювати несприятливі (стресові) обставини на 
можливості. Виступаючи одним із стрижневих параметрів 
індивідуальної здатності людини до зрілих форм саморегуляції, 
вона сприяє конструктивному оцінюванню життєвих 
(професійних) подій як менш стресових і мотивує її на пошуки 
ефективних стратегій їх подолання. Одним з її різновидів є 
професійна життєстійкість, яка складає внутрішній ресурс 
фахівця, що дозволяє йому не лише протистояти негативним 
чинникам, але за будь-яких обставин відчувати цінність і смисл 
від результатів свої праці. 

Протягом 2019-2021 рр. нами було проведено 
дослідження, в якому брало участь 63 українських учених, які 
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працюють у наукових установах та закладах вищої освіти.     
З них – 11 докторів наук, з яких – 4 академіка, 2 члена-
кореспондента, 9 професорів та 2 доцента; 52 кандидата наук, 
з яких – 47 старших наукових співробітників/доцентів. Мета 
дослідження – з’ясування загального рівня розвитку 
професійної життєстійкості вчених та міри вираженості 
окремих його показників, які представляють архітектоніку 
професійної життєстійкості. Використовувався опитувальник 
професійної життєстійкості (автор О. Кокун) [1].  

Показники відображаючі загальний рівень розвитку 
професійної життєстійкості (за О.М. Кокуном) визначалися за 
рівнем розвитку трьох її складових (професійна включеність, 
професійний контроль та професійне прийняття виклику) та 
чотирьох їх компонентів, притаманних кожному з них 
(емоційний, мотиваційний, соціальний і професійний) (таблиця 1). 

 
Таблиця 1. 

Розподіл досліджуваних академічних вчених 
 (n = 63) за рівнем професійної життєстійкості 

№ 
п/п 

Рівень професійної 
життєстійкості 

       Бали  Кількість у 
відсотках 

1. Низький 0 – 53 19% 

2.  Нижчий за середній 54 – 59 14% 

3. Середній 60 – 63 13% 

4. Вищий за середній 64 – 69 25% 

5. Високий 70 – 96 29% 

 
Також піддано аналізу середні значення показників 

професійної життєстійкості академічних вчених, які 
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продемонстрували міру співвідношення між структурними 
складовими професійної життєстійкості вчених та їхніх 
компонентів [2, с. 171]. Відмітимо, що між усіма складовими 
вивчаємого феномена суттєві розбіжності відсутні, проте 
складова «прийняття виклику» поміж решти дещо 
вирізняється найбільшою величиною свого впливу. 

Щодо особливостей співвідношення між чотирма 
компонентами професійної життєстійкості, то серед них 
відмінності менш помітніші. Найбільшу величину у цьому 
співвідношенні набули показники «мотиваційного компоненту» 
та «емоційного»; найбільш незалежну роль в обговорюваному 
співвідношенні відіграє «соціальний компонент». 

Отже, архітектоніка структури професійної 
життєстійкості українського 

вченого гуманітарного профілю підтвердилася у формі 
злагодженої системи, яка представлена двохчастинною 
будовою з чіткою структурою: три складові та їхні чотири 
компоненти, які знаходяться між собою у тісному 
взаємозв’язку. Величина кожного з них відображає 
залежність реалізації одних складових та їх компонентів від 
реалізації інших, помітна роль у цьому відводиться складовій 
«прийняття виклику» та «мотиваційному компоненту» і 
«емоційному». Враховуючи той факт, що показник 
«прийняття виклику» відображає міру переконаності фахівця 
у тому, що все що з ним відбувається у професійному 
просторі йде на користь для його досвіду і подальшому 
самовдосконаленню, то саме його реалізація завдає необхідну 
силу (величину) направленості тим діям ученого, які 
штовхають його на професійні досягнення. У свою чергу, 
повнота реалізації «прийняття виклику» визначається діями 
таких компонентів професійної життєстійкості, як 
«мотиваційний» та «емоційний». 
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Підсумовуючи вищевикладене можна стверджувати, що 
отримані результати проведеного дослідження дозволяють: 

- розглянути професійну життєстійкість як інтегральне 
особистісне утворення, яке визначається оптимальною 
смисловою регуляцією особистості, оскільки виступає для неї 
ключовим ресурсом подолання ситуацій підвищеної 
складності та збереження внутрішнього балансу (гомеостазу), 
не знижуючи при цьому рівня успішності самої діяльності; 

- визначено, що професійна життєстійкість українського 
вченого гуманітарного профілю має складну архітектоніку 
своєї структури, яка представлена у формі злагодженої 
системи з двохчастинною будовою та чіткою структурою: три 
складові та їхні чотири компоненти, які знаходяться між 
собою у тісному взаємозв’язку. Величина кожного з них 
відображає залежність реалізації одних складових та їх 
компонентів від реалізації інших; 

- з’ясовано, що більшість обстежених науковців мають 
достатньо розвинуту професійну життєстійкість, яка дозволяє 
їм успішно долати професійні перешкоди на шляху до 
вирішення професійних завдань. 

- виявлено домінування у структурі професійної 
життєстійкості складової «прийняття виклику», реалізація якої 
завдає необхідну силу (величину) направленості тим діям 
ученого, які штовхають його на професійні досягнення. У свою 
чергу, повнота реалізації «прийняття виклику» визначається 
діями таких компонентів професійної життєстійкості, як 
«мотиваційний» та «емоційний», які, у свою чергу, є 
домінуючими серед компонентів професійної життєстійкості; 

- розвиток у вчених професійної життєстійкості 
дозволить більш успішно долати стресові ситуації, запобігати 
розвитку професійної дезадаптації, розладам здоров’я та 
забезпечувати успішне виконання фахової діяльності. 
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ДИСКУРС ФЕНОМЕНОЛОГІЇ:  
У ПОШУКАХ ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТІ 

 
Феноменологія після Ф. Гегеля, що доклав немалих 

зусиль в розвиток цієї філософської науки, отримала новий 
поштовх в інтелектуальній творчості Е. Гуссерля та його 
учнів. Коротко її можна охарактеризувати як спробу 
вдихнути нове життя у «постулат єдності». Безумовно, не 
зважаючи на доволі розгалужені сентенції Е. Гуссерля та його 
послідовників, феноменологія стала тією дисципліною, яку 
сміливо можна називати провідником трансцендентності1. 

Е. Гуссерль на ранньому етапі своєї творчості захопився 
ідеями психологізму (кантівський поворот в інтелектуальній 
традиції переніс увагу з об’єкту на суб’єкт, породивши у 
такий спосіб не тільки трансцендентальну філософію, а й такі 
її течії, як, наприклад, «психологізм», «суб’єктивізм», 
«егологія» тощо). Філософа не задовольняє психологія як 
наука у тому сенсі, що вона оперує «дескриптивно-
психологічними констатаціями», тобто описом «реального 
стану одухотворених істот», йому потрібна інша дисципліна, 
що безпосередньо звертає увагу на витоки цих станів. Він 
називає її феноменологія і так позначає її відмінність від 

 
1 Ч. Тейлор бачить проблему взаємин науки і метафізики (релігії) через опозицію 

іманентне/трансцендентне [6, с. 20]. Цю опозицію також, за його словами, в термінології 
західного християнства можна тлумачити як «природне/надприродне» [там само, с. 183]. 
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психології, призначення та специфіку: «Феноменологія,… не 
говорить про будь-які стани живих істот…, вона говорить про 
сприйняття, судження, почуття та ін. як такі, що властиві їм 
(живим істотам – О.М.) a priori, в необмеженої загальності, 
саме як чисті одиниці чистих видів,… які можна побачити 
виключно на основі суто інтуїтивного схоплювання 
“сутності” (родів та видів сутності): абсолютно аналогічно 
тому, як чиста арифметика говорить про числа, геометрія – 
про просторові форми на основі чистого споглядання в 
ідеативній загальності» [3, с. 22]. Ідеативна загальність 
відображає актуальний зв’язок між розумом і реальним 
світом, що його оточує. Ця функція дозволяє структурувати, 
визначати та розуміти світ, виражати світогляд та досвід 
людини. Чисте схоплювання почуття дозволяє на думку 
Е. Гуссерля прибрати перепони між двома світами. Отже, 
задум феноменології – ліквідація «агностицизму» І. Канта. 
Цю мету не можна вважати досягнутою – це видно по змінам 
світоглядних орієнтирів того же Е. Гуссерля. Зокрема, якщо 
на перших порах філософ обрав психологізм у якості 
інструменту такого подолання, то згодом він розчарувався у 
ньому, віддавши перевагу логіці [5, с. 572].  

Зауважимо, що Е. Гуссерль почав кар’єру філософа зі 
стезі математика [там само]. Звідси його специфіка пояснення 
діяльності інтелекту (розуму). Зокрема, Е. Гусерль пише про 
два способи функціонування розуму, перший полягає у: 
«систематичному самовитлумаченні, самовиявленні у 
вільному та чистому математизуванні, у діях чистих 
математичних наук. При цьому передбачається форма 
«чистого споглядання», що належить ще до чуттєвості. 
Об’єктивним результатом обох здібностей є чиста математика 
як теорія» – другий спосіб прихований у «функціонуючому 
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розумі», що безперервно раціоналізує чуттєві дані ... Його 
об’єктивним результатом є предметний світ у чуттєвому 
спогляданні – емпірична передумова всякого науково-
природничого мислення, тобто мислення, що свідомо нормує 
емпірію навколишнього світу за допомогою математичного 
розуму [2, с. 134]. Отже, дискурс (функціонуючий розум) – як 
актуалізація розсудку – розуміється Е. Гуссерлем класично: 
«взаємодія суб’єктивних здібностей “чуттєвість” і “розум”» 
[там само]. Інша справа, що філософа не влаштовує ні 
докантівське, ні власне кантівське пояснення процесу пізнання та 
влаштування світу. Якщо з першим все зрозуміло через 
трансцендентальну ідеалістичну позицію філософа, то друге 
стосується недосконалості дискурсивного методу І. Канта, який 
Е. Гуссерль називає «регресивним» [1, с. 456-457].  

І. Кант, коли аналізує дискурсивне мислення, говорить 
про деякі «чисті здібності» – “чисте споглядання” і “чистий 
розум” [2, с. 134]. Синтез цих здібностей розглядається в 
ідеальному вимірі – відірвано від реальності, яку розум не 
може пізнати через «різноманіття чуттєвих даних» [там само, 
c. 135]. На думку Е. Гуссерля таке тлумачення дискурсу є 
статичним – суб’єкт у ньому не приймає участь. Треба 
докласти певних зусиль, щоб дотягнутися до ноуменального 
світу. У такому свідомому пізнавальному цілепокладанні суть 
методологічної альтернативи, яку пропонує вчений – 
прогресивний метод. В. Молчанов позначає регресивний 
аналіз як деструкцію (Abbau-Analyse), а прогресивний аналіз 
як конструкцію (Aufbau-Analyse) [4, с. 2008]. У цих 
методологічних підходах легко простежуються концептуальні 
«стовпи» пізньої феноменології, структуралізму, 
конструктивізму і постструктуралізму з їх опорою на 
деконструкцію/реконструкцію. Також варто зауважити, що 
синтетична здатність розсудку у Е. Гуссерля, спочатку була 
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обмежена чистою психологією, але згодом збагатилася 
почуттями (переживання – Erlebnisse) та суто метафізичними 
елементами (реальність, буття, дійсність). Цілепокладання 
(спосіб використання) останніх Е. Гуссерлем, зауважує 
Н. Мотрошилова, «полягало у прагненні спеціально 
опрацювати тему конституювання (Konstitution), тобто, 
“творення” свідомістю широкоохоплюючих цілісностей – 
таких, як світ загалом, речі світу, буття як таке та різні 
“сфери” буття» [5, с. 573]. Отже, можемо зауважити 
прагнення філософа подолати дуалізм на його же полі. 
Монізм феноменології Е. Гуссерля, що спочатку був доволі 
очевидним, стає чимось більшим – спрямуванням на пошук 
нових рішень проблеми «постулату єдності».  

Найбільш відомий учень і послідовник Е. Гуссерля 
М. Гайдеггер поглибив тенденцію пошуку трансцендентності, що 
намітилася у його вчителя. Це доволі виразно проявляється у 
його пізніх працях, наприклад, в «Що таке метафізика» [8, 2013], 
де філософ пише, що «метафізика є основною подією у 
людському бутті» [8, с. 42]. Метафізика для М. Гайдеггера – ліки 
проти Ніщо – проти страху, який воно викликає у людини. 
Оригінально повернутий психологізм з апеляцією до почуттів 
(страху). Але, що дійсно заслуговує уваги – те, що філософ шукає 
нові обґрунтування категорії “ціле”, відмінні від тих, що були у 
Ф. Гегеля. Наприклад, у «Пролегоменах до історії поняття часу» 
він пише про те, що синтез (ціле. – О.М.) може бути чимось 
іншим, ніж поєднанням суперечностей: «синтез – це не стільки 
зв’язування двох раніше розділених частин, на кшталт склеювання 
чи спаювання речей, скільки даність предмета» [7, c. 70]. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ 

МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У 
КООРДИНАТАХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Сучасне суспільство потребує фахівців з високим 
рівнем професійної підготовки, здатних до прийняття 
швидких і компетентних рішень, професійно зрілих та 
відповідальних за результати професійної діяльності. Тому 
надзвичайно важливою є проблема забезпечення оптимальної 
працездатності і високої надійності професійної діяльності, 
формування професійної надійності майбутніх керівників 
закладів освіти.  

Надійний керівник закладу освіти – це той, хто 
відповідає соціальним очікуванням; здатен до 
безпомилкового і своєчасного виконання діяльності і в 
звичайних умовах, і в умовах карантинних обмежень, і в 
умовах воєнного стану; на котрого можна покластися в 
складних, непередбачуваних й екстремальних умовах; 
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котрому можна довірити важливу справу; сильний, чесний, 
відповідальний, вольовий, стресостійкий, з оптимальним 
рівнем  працездатності і самовладання. 

У науковій літературі є низка досліджень, присвячених 
проблемі професійної надійності водіїв, операторів, 
спортсменів, працівників поліції, військових, фахівців 
соціономічної сфери тощо. Професійна надійність є об’єктом 
дослідження в технічних науках, інженерній психології, 
психології спорту, професійній педагогіці та ін. Аналіз 
наукових джерел свідчить, що різні аспекти психологічної 
проблематики надійності діяльності особистості 
досліджували І. Карчевський, В. Корнещук, М. Котік, 
С. Лебедєва, М. Корольчук, В. Крайнюк, Н. Лопатіна, 
А. Рождественський, О. Тімченко, В. Хаккер та ін. У 
психологічній літературі поняття «професійна надійність» 
потрактовано як безпомилковість виконання особистістю 
професійних обов’язків (функцій) упродовж необхідного часу 
за заданих умов діяльності. Надійність вважають вищим 
критерієм професійної придатності фахівця. 

Феномен «професійна надійність керівника закладу 
освіти» у дисертаційному дослідженні В. Візнюк визначено 
як «інтегральне утворення особистості, яке дає можливість 
результативно, з необхідною точністю, стабільністю 
виконувати функційні обов’язки з керівництва та організації 
роботи персоналу освітньої установи і складається з 
мотиваційних процесів, професійних знань , умінь і навичок, 
а також особистісних якостей фахівця» [1, c. 7]. 

У дослідженнях багатьох учених [2; 3; 4] основна увага 
зосереджується на виявленні й оцінці індивідуально-
типологічних особливостей фахівців з урахуванням вимог 
певної професійної діяльності, виокремленні індикаторів 
надійності професійної діяльності (якість виконання завдань, 
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відхилення показників діяльності від необхідних значень 
тощо), визначенні чинників професійної надійності й методів 
забезпечення надійності професійної діяльності. Проблеми 
професійного потенціалу особистості, психологічної 
надійності професійної діяльності розкриваються через 
вивчення соціально-психологічного аспекту (особистісного 
потенціалу) [4]. Необхідною передумовою професійної 
надійності фахівця вважається нормальне функціонування 
різних підсистем його організму і психіки. 

Інколи фахівець, який володіє професійно значущими 
якостями і компетентностями, може виявитися професійно 
ненадійним. На психологічну надійність професійної 
діяльності впливає багато чинників: мотивація до здійснення 
професійної діяльності, перевтома, професійні стреси, 
соціально-психологічний клімат у колективі, наявність 
адекватної самооцінки, сформованість професійної Я-
концепції, здатність до самоконтролю і саморегуляції, 
професійна відповідальність, сформованість вольових 
якостей, належний стан професійного здоров’я та ін. Важливе 
значення для надійності професійної діяльності має здатність 
успішно протистояти дії несприятливих чинників 
професійного середовища, здатність долати професійні 
труднощі з найменшими втратами для здоров’я. 
Найпоширенішою причиною ненадійних дій суб’єкта 
професійної діяльності є неоптимальний рівень 
працездатності.  Надійність професійної діяльності залежить 
від особливостей організації, змісту й умов професійної 
діяльності, а також рівня професійної придатності 
майбутнього керівника закладу освіти.  

Причини психологічної ненадійності можуть бути 
пов’язані з особливостями протікання окремих психічних 
процесів, порушеннями саморегуляції психічних станів, 



 
  

Матеріали XXII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
   (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія), дистанційно)  
 

 
    282 

недостатнім вираженням певних рис особистості, емоційною 
нестабільністю, підвищеною чутливістю до негативних 
впливів, глибиною переживання невдач, хворобливим 
самолюбством і неадекватними реакціями на ситуації 
професійної взаємодії, які зачіпають їх самоповагу. При 
цьому саморегуляція є системоутворювальним чинником 
цілісності особистості, адже вона не розподіляє спрямування 
зусиль на регуляцію або діяльності, або власного 
психофізіологічного стану [4]. Ієрархія цінностей і потреб 
особистості визначає спрямованість саморегуляції на 
виконання професійної діяльності ціною погіршення 
психофізіологічного стану або на покращення свого 
психофізіологічного стану за рахунок зниження 
результативності й надійності професійної діяльності. Тому 
надзвичайно важливим питанням є забезпечення сприятливих 
функціональних станів фахівців, які детермінуються рівнем 
взаємодії регуляторних систем професійної діяльності та 
психофізіологічного стану. 

У дисертаційному дослідженні В. Візнюк [1] 
виокремлено мотиваційний, когнітивно-операційний і 
особистісний компоненти у структурі професійної надійності 
керівників закладів освіти та представлено педагогічні умови 
формування їх професійної надійності у майбутніх керівників 
закладів освіти на етапі магістерської підготовки. Потребує 
розроблення змістово-технологічне забезпечення процесу 
формування професійної надійності майбутніх керівників 
закладів освіти.  

Для формування професійної надійності майбутніх 
керівників закладів освіти важливо використовувати освітні 
можливості фахових, психолого-педагогічних дисциплін. Для 
забезпечення надійності професійної діяльності у майбутніх 
керівників закладів освіти необхідно формувати: вміння 
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прогнозувати і передбачати розвиток ситуацій, що виникають 
в управлінській діяльності; підвищувати їх рівень 
професійної стресостійкості; розвивати здатність до 
керування своїм психофізіологічним станом і підтримання 
оптимальної працездатності; формувати професійну 
відповідальність і здатність мобілізовувати власні ресурси у 
потрібний час, у складних, непередбачуваних й 
екстремальних умовах; уміння творчо вирішувати професійні 
завдання й ухвалювати своєчасні, обґрунтовані і, за потреби, 
сміливі й ризикові рішення; готовність діяти в умовах, які 
дуже швидко змінюються.  

У досліджуваному контексті важливе значення має 
діяльність Центру педагогічного консалтингу, який 
функціонує при кафедрі педагогіки та менеджменту освіти 
Тернопільського національного педагогічного університету 
імені В. Гнатюка [5]. Його діяльність спрямовується на 
розвиток професіоналізму керівних і педагогічних кадрів, 
активізацію механізмів саморозвитку, сприяння їх 
особистісно-професійному зростанню. На це орієнтовані 
тренінги антивигорання, антистрестренінги, тренінги 
мотивації, тренінги впевненості, вебінари, круглі столи, які 
проводяться у цьому Центрі.  

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо у 
розробленні системи формування професійної надійності 
майбутніх керівників закладів освіти на етапі магістерської 
підготовки.  
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METHODOLOGY OF SUMMATİVE ASSESSMENT 

 
The level of development of society depends on the 

education received by citizens. The role of the school, especially 
the teacher, in this work is undeniable. The teacher is the main 
driving force of the educational process. Therefore, it is important 
to involve teachers who meet modern requirements in the 
pedagogical process in order to build the educational process in 
secondary schools at the level of modern requirements. In this 
case, if the quality of education increases, it will be possible to 
raise a comprehensively developed citizen who meets the 
requirements of the time. 

In order to achieve these goals, the school administration 
and teachers must follow the state policy in the field of education, 
study and apply new approved legal documents in the field of 
education. Because, the state has set a requirement for educational 
institutions to create a quality educational environment in 
accordance with the needs of society and students. In order to 
optimize the management in the field of education, relevant 
amendments were made to the Law of the Republic of Azerbaijan 
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“On Education” by the Decree of the President Ilham Aliyev 
dated October 10, 2017, No. 1633. A number of legal and 
regulatory documents have been revised on the basis of relevant 
amendments to the law. 

A number of additions and changes have been made in the 
section of the document summative assessment of student 
achievements that meet modern world standards. Because, unlike 
other types of in-school assessment, summative assessment serves 
to measure the level of learning of students in secondary school. 
In this case, descriptors should be developed based on the topics 
taught in the discussions and sections, and summative assessment 
tasks should be developed so that the school administration and 
the teacher can make an objective decision about each student's 
learning achievement. This is important because the results of 
summative assessment are used in the analysis, planning and 
correction of the educational process at school. For this purpose, it 
is very important to take into account the content of the subject in 
the summative assessment. Because, as a result, more complete 
and fair decisions can be made on the basis of information 
obtained from summative assessment. 

The summative assessment process measures how students 
have mastered the content taught over a period of time, and 
provides information on the extent to which their knowledge and 
skills are relevant to the learning outcomes reflected in the subject 
curriculum. Summative assessment ends with the award of points 
(grades). These points are taken into account when calculating 
semi-annual and annual prices. 

In our opinion, in order to conduct a more objective 
summative assessment, first of all, a summative assessment plan 
should be developed at each class level at the school. This plan 
should include a review of the learning outcomes reflected in the 
subject curriculum. Because summative assessment is a 
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pedagogical tool to determine the level at which students master 
the content taught in the learning process. In addition, in terms of 
transparency and fairness, the summative assessment plan should 
include the following information: 

• the period covered by the summative assessment; 
• the number of tasks to be used in summative 

assessment; 
• examples of tasks to be used in summative 

assessment; 
• scheme of awarding points for tasks (distribution of 

points by tasks); 
• rules for conducting summative assessment. 

The summative assessment plan should be developed at the 
beginning of the school year, approved by the school principal and 
brought to the attention of teachers, students and parents. 

Each school has the right to use the examples suggested in 
the manual for teachers or to prepare assignments independently. 
Summative assessment tools should allow students to measure 
different levels of thinking activity - knowledge, understanding, 
application, analysis, synthesis and assessment. Consideration of 
each of these levels of mastery in the design of assessment tasks is 
considered a very serious pedagogical requirement. Because 
taking into account all levels of mastery in the assessment will 
allow more objective decisions. Therefore, it is very important to 
include this requirement in the summative assessment plan 
prepared by the school administration and teachers. 

The development of summative assessment tasks based on 
this specification allows the assessment to be carried out on the 
basis of uniform requirements for all classes of a parallel. 

Tasks can be of different types: spelling, expression, essay, 
test, laboratory work, projects, etc. 

Based on the results of the summative assessment, 
assessment tools at the same level of difficulty should be 
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developed and conducted under the same conditions for the same 
parallel classes in order to make a more accurate decision. Re-use 
of summative assessment tools should not be allowed. 

If a student is unable to take part in a summative assessment 
due to a valid reason (illness, death of close relatives, participation 
in Olympiads, subject competitions, sports competitions, festivals, 
etc.), he / she should be involved in summative assessment after 
returning to school. 

Thus, the comparison of students' grades from small and 
large summative assessments provides an opportunity to analyze 
and improve learning activities at school. Because the purpose of 
summative assessment, which is an integral part of the teaching 
and learning process, is to develop and support the student's level 
of learning. In this sense, summative assessment is necessary to 
manage the student's learning process. Research has shown that 
summative assessment helps school leaders, teachers, students and 
parents to obtain detailed information about the educational 
process and its outcomes. 
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ACTIVE-BASED APPROACH IN TEACHING 
FOREIGN LANGUAGES TO FUTURE 

ECONOMISTS  

Nowadays we can observe a shift in conceptions of foreign 
language training in higher education. Students have become 
active participants of the educational process, taking active part in 
obtaining knowledge. From passive listeners in traditional 
educational models, foreign language learners have now become 
active participants of activity-based learning. Therefore, a special 
attention should be paid to the development and further 
implementation of active and interactive technologies. Such 
technologies are learner-centered and turn the process of foreign 
language preparation into active and practice-based learning. 

In recent researches the advantages of the active-based 
approach in language learning are given. The investigated 
phenomenon is studied by such scientists as M. Barahona, 
K. Davin, N. Dubetz, R. Gomathi, O. Gorbanyova, P. Kiruthika,
M. Peercy, Sh. Thayniath, M. Varghese and others. Thus,
O. Gorbanyova researched the effectiveness of the usage of
interactive technologies in teaching a foreign language and
their impact on communicative competence acquiring and
personal development [1]. R. Gomathi, P. Kiruthika studied the
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activity-based learning and its role in development of students’ 
critical and creative thinking [2]. Activity-based learning 
methodology is analyzed by Sh. Thayniath. This methodology is 
aimed to develop problem-solving skills, critical thinking and 
curiosity [3]. M. Barahona, K. Davin [4] analyzed a practice-
based learning that engaged students in language practice and 
underlined its student-centered character. 

However, in spite of a number of scientific researches on the 
given issue, the role of active-based approach in the process of 
foreign language study of future economists has been not fully 
analyzed.  

In scientific literature active-based approach implies active 
engagement of students in the process of communicative competence 
development in a foreign language study. Such practices can be 
implemented through several stages [4]: building a creative 
classroom discourse community, fostering learners to work with 
authentic texts; creating a dialogic context, focusing on practices; 
providing corrective feedback to improve learners’ outcomes. 

Activity-based approach can also be implemented through 
the usage of such teaching methods as non situational (dialog) and 
situational (games, simulation, case study, auction of ideas etc.) 
ones [1]. 

Among the main principles and features of the activity-
based approach in the process of foreign language teaching are the 
following ones: active character, development of attention, 
imagination, critical thinking, innovative thinking and creative 
abilities, curiosity, efficiency and cognitive independence [1]. 
Moreover, activity-based approach implies the development of 
flexibility of thinking, fluency and elaboration skills in the process 
of foreign language learning. 



  Матеріали XXII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
         (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія), дистанційно)  

291 

We suggest using such innovative teaching technologies on 
the basis of active-based approach in teaching a foreign language 
to future economists as: 

 Case-study: Math Stine was a perfect cook. One day he 
decided to work for himself and started his own business. He got a 
loan in the bank, rented the bottom floor of a large house in the 
suburbs of the city to open his restaurant. He also bought 
necessary equipment. Unfortunately, he had no money left for 
an advertising campaign.  Hence, he had few customers and 
the prices in the restaurant went sky high. There were 
many competitors with lower prices and a varied menu. Soon 
Math’s expenses exceeded his profit. As a result he went 
bankrupt.  

What led Math’s business to bankruptcy? What were his 
mistakes? If you were a business consultant, what pieces of advice 
would you give to the owner before opening a restaurant? 

Such kind of educational activity fosters the development of 
students’ analytical thinking, problem-solving skills and 
imagination.  

Project-based learning: Students prepare presentations on 
the topic “Starting a business abroad”. They choose the country to 
start a business, a form of business ownership, a sphere of a 
business. Then they draw up a business plan, make SWOT-
analysis etc. 

This activity develops students’ analytical and critical 
thinking skills, creative abilities and elaboration skills. 

Business games: You are going on a business trip. You 
should sign a contract with a firm. Make an appointment with the 
managers of this company (a telephone conversation/writing an     
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e-mail), book a hotel room, and conduct negotiations with the
managers of this company.

Role-playing aims at developing students’ imagination, 
curiosity, team work and collaboration skills. 

In our research we have come to the conclusion that 
teaching a foreign language to future economists should be 
implemented with the usage of active-based approach. It develops 
students’ motivation to acquire foreign language competence, 
improves problem-solving skills, analytical and critical thinking, 
creative abilities and elaboration skills. Active-based approach 
can effectively be implemented in the learning process through the 
usage of interactive technologies in teaching a foreign language to 
future economists. We consider such activities of active-based 
learning as role playing, business games, project-based learning 
and case study to be among the most productive in students’ 
foreign language competence development.   
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LEXICAL REPETITIONS IN ADDITIONAL 
CONSTRUCTIONS AS A MEANS OF LEXICAL-

SEMANTIC COMMUNICATION 

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

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

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

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

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

Thus, additional constructions express additional 
information and expressive-emotional shades that are usually 
formed due to repeated words. Additional lexical repetitions often 
include special words and even sentences. Additional 



 
  

Матеріали XXII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
   (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія), дистанційно)  
 

 
    296 

constructions may include the reason for the information given in 
the word or part of the word, the rationale for the choice, the use 
of the word, the author's attitude to the nominative side of the 
word, the rhetorical question, and so on. 
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SUCCESSFUL SPEAKING ACTIVITIES IN A 

LANGUAGE CLASS 
 
Planning a lesson is always associated with sticking to some 

stages during delivering a lesson aimed to cover the material the 
students are supposed to learn. Yet, planning a really good lesson 
aims at the learners themselves, taking into consideration the 
needs of individual learners, their strengths and weaknesses. 

As educators our primary task is to create a classroom in 
which our students have the confidence to learn, to speak, to make 
mistakes and ask questions.  In this way we provide them with an 
environment in which to flourish [2]. 

Professor of Psycholinguistics Zoltán Dörnyei says that in 
order to facilitate speaking in the language classroom, we need to 
create suitable conditions in accordance with the main principles 
of group dynamics, and apply the principles of safe speaking 
environment[4]. 

Moreover, we constantly look for  ways to motivate our 
students as many of them already had some experience of learning 
a language and very often it was not successful. 

A teacher trainer Lindsay Clandfield mentions three 
important things when motivating learners. The first thing he 
mentions is a rapport, which is the relationship and understanding 
we have with our learners. He also speaks about teacher attitude, 
which is our enthusiasm and attitude towards our teaching and 
lessons. And finally teacher presence, which is giving learners our 
full attention and our voice [1]. 
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So planning speaking activities and taking into 
consideration the needs of individual students we should first of 
all  choose the  right topic . Our students will be more motivated 
to participate in an activity which they are interested in and which 
is connected to their lives or experience. We should also be 
specific. Speaking activities with a clear communicative goal 
work the best. For example, ‘Tell your partner what you did at the 
weekend and find one thing you have in common’ gives learners a 
specific task and an  end goal so that they know when they have 
achieved it. Not clear activities like ‘Talk about things you like’ can 
leave learners wondering what a teacher wants. Moreover we need to 
give learners support and preparation time. Sometimes, a speaking 
activity falls flat because learners simply don’t feel ready to speak. We 
must make sure they have the language they need and give them a bit 
of time to prepare. This could be time to read instructions for a role 
play for example. Making notes can help much [3]. 

Another important point is allowing learners to work 
together. If learners talk in pairs or groups, they get much more 
speaking practice than when you are asking questions to one 
learner at a time. A teacher could demonstrate the speaking 
activity with a strong learner first, to make sure that learners are 
clear about what you want them to do. 

And finally, we need to provide  a clear purpose. Activities 
where learners have to exchange information in order to complete 
an activity provide a real reason for speaking. These are 
sometimes known as ‘information gap’ activities. This could be a 
simple question and answer activity, or something more complex 
like a group activity where learners have different information 
which they have to share in order to solve a puzzle [3]. 

Speaking activities can be really challenging for lower level 
students. For this we have to plan these activities even more 
thorougly.  
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Lower level learners often find it especially difficult to 
speak spontaneously, so Anna Blackmore suggests these activities 
incorporate 'thinking time' during which learners can prepare for 
speaking by planning what they are going to say, and asking the 
teacher or using a dictionary to look up missing words [3]. 

Here are some examples. The following activities are 
relatively short, with minimal materials preparation time for the 
teacher. They are designed for use as a warmer or a filler in the 
middle or at the end of a class.  

1. Definitions lists 
This activity is good for activating existing vocabulary or 

revising vocabulary studied in previous lessons. 
Procedure 
Choose a vocabulary topic (this can be vocabulary you have 

recently studied or a topic you want to introduce). Tell students to 
write a list of ten words they associate with this topic. To make 
the activity shorter, reduce the number of words. 

Pre-teach or revise structures for definitions, e.g. It's a thing 
which / that ... You use it for ... You find this in ... It's an animal / 
object / place ... It's the opposite of ..., etc. 

Tell students to look at their lists and give them a few 
minutes to think of how they can define these words. 

Now students work in pairs (or groups of three) and define 
their words to each other. Their partner must guess the word they 
are defining. 

2. A faster-moving, fun alternative to this activity is a team 
game. 

Change the vocabulary to lists of famous people / books / 
films / objects. 

Each team writes a list for another team (students can also write 
three or four words each on strips of paper to draw out of a hat). 
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Pre-teach or revise structures for definitions, e.g. It's a thing 
which / that ... You use it for ... It's a film / book / object ... 
He/She's an actor / a politician ... He/She's British / American / 
Spanish ..., etc. 

Each team nominates one person to define the words to their 
team. 

Each team has one minute to define as many words as 
possible. 

So planning our speaking activity carefully and considering 
the individual needs of our learners while creating safe speaking 
environment in our classrooms will definitely make the activities 
successful. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА ЗА 
ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» 

 У ТЕХНІЧНИХ ЗВО 
 

В умовах сьогодення знання іноземної мови, а особливо 
англійської, є важливим для майбутніх фахівців технічних 
спеціальностей у процесі професійного зростання. При цьому 
варто зауважити, що англійська мова є основним 
інструментом для міжнародної комунікації в наукових колах і 
бізнесі. 

Основною метою навчання іноземної мови у технічному 
ЗВО є формування у студентів умінь і навичок грамотного 
використання іноземної мови в повсякденному, діловому та 
професійному спілкуванні, а також набуття здатності 
адекватно реагувати на сучасні виклики. 

З огляду на те, метою дослідження є розкрити особливості 
сучасних методик викладання іноземної мови, зокрема 
англійської, у контексті вивчення дисципліни «Іноземна мова за 
професійним спрямуванням» у технічних ЗВО. 

У педагогічній практиці викладачі іноземних мов часто 
використовують перевірені стандартні методи навчання. На 
жаль, сьогодні процес навчання іноземної мови може 
залишатися «дещо модернізованою версією» методики, що 
базується на вивченні перекладу та граматики. При цьому 
зауважимо, що з часом змінювалися вимоги до вивчення 
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іноземної мови, оскільки розробляються нові методики 
навчання. 

Основними обов’язками викладачів, які викладають 
дисципліну «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є: 
забезпечення належного рівня підготовки студентів з 
іноземних мов відповідно до вимог державних стандартів 
освіти; виховання та розвиток студентів за допомогою 
науково-організаційної методичної роботи. 

Вибір методу викладання іноземної мови залежить від 
кількох критеріїв, таких як деталізація змісту матеріалу, 
загальні завдання підготовки майбутнього фахівця, час, який 
має викладач на вивчення цього напряму, особливості 
студента у здобутті знань. 

Доцільно зауважити, що наразі є кілька передумов для 
переосмислення підходу до освіти та більш ефективного 
застосування нових методів навчання іноземної мови. 
Наприклад, досить часто використовуються: когнітивно-
орієнтовані технології (інтерактивні методи навчання, 
дискусійні семінари, проблемне навчання, когнітивні карти, 
інструментально-логічне навчання тощо); діяльнісно-
орієнтовані методики (проектні методи, контекстне навчання, 
організовані та активні ігри, комплексні (наукові) завдання, 
імітація соціальних процесів та ігрове моделювання тощо); 
людсько-орієнтована технологія (інтерактивні та симуляційні 
ігри, розвиваюче навчання тощо) [1]. 

Якісна мовна підготовка неможлива без використання 
сучасних методів навчання. Сучасні методи навчання 
іноземних мов у технічних ЗВО включають експертно-
орієнтоване навчання, проектні методи, ігрові методи, методи 
інтенсивного та дистанційного навчання, інформаційно-
комунікаційні технології, сучасні методи тестування, 
іншомовні матеріали для проведення комп’ютерних тестів 
для управління знаннями студентів тощо. 
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Використання інтерактивних методик навчання 
передбачає реалізацію наступних методів навчання іноземної 
мови [1]: 

1. Комунікативний метод. У навчанні іноземної мови, а 
особливо англійської, важливо вдосконалювати 
комунікативні навички студентів, а основою цього є 
комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань та 
навичок. У процесі навчання із використанням 
комунікативного методу студенти набувають комунікативної 
компетенції, тобто вміння правильно й доречно 
використовувати мову відповідно до конкретної мовленнєвої 
ситуації. Тому освітня мета комунікативного методу – 
набуття комунікативних навичок. 

2. Конструктивістський метод є також важливим для 
вивчення іноземної мови. В основі цього методу лежить 
процес активного навчання студентів. Завдання викладача не 
навчати, а сприяти навчальному процесу. Заняття має бути 
спрямоване на дії. Студентів потрібно заохочувати до 
формування власних знань. 

Доцільно зазначити, що потреба у нових методах 
навчання іноземної мови постійно зростає, оскільки методика 
викладання іноземних мов постійно оновлюється. 
Комунікація є одним із найефективніших методів, тому 
дослідження має потенціал у подальшому розвиватись. 

Особливості вивчення іноземної мови, а зокрема 
англійської, для професійного спрямування майбутніх 
фахівців технічних спеціальностей повинні враховувати 
деталі специфіки таких професій. Тому необхідно 
враховувати інтереси та мотивацію студента та наближати 
зміст і методи навчання до реальних потреб такого студента. 
Навчально-методичні матеріали з використанням 
інтерактивних методів навчання відображають сучасні та 
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професійні проблеми фахівців технічних спеціальностей та їх 
практичне вирішення, наближають навчання до реального 
світу, сприяють всебічному розвитку студентів. 

Акцентуючи увагу на аспектах дистанційного навчання, 
то з метою організації ефективної дистанційної роботи 
студентів під час вивчення іноземної мови, зокрема і 
англійської, у технічному ЗВО доцільно чітко визначити її 
зміст, завдання, матеріально-технічне забезпечення, 
інформаційне та системне забезпечення, взаємозв’язки, 
контроль та оцінювання, рівень знань студента, який 
необхідно встановити. Зміст навчальної дисципліни 
«Іноземна мова для професійного спілкування» базується на 
міжнародному рівні володіння іноземною мовою з 
урахуванням минулого досвіду студента, навчальних потреб 
та очікуваних результатів, академічних знань та досвіду. 
Згідно з освітньо-професійними програмами, метою вивчення 
цього напряму є розвиток словникового запасу, граматики, 
мовлення та соціокультурних здібностей студента, 
рецептивної та продуктивної лексики, орфографії, здобуття 
мовленнєвих вміннь та навичок як компонентів цих умінь, 
здатності правильно використовувати усну та письмову 
форми іноземної мови як у повсякденному житті, так і при 
виконанні будь-якої професійної діяльності, розвиток 
навичок використання інформаційно-комунікаційних 
технологій [2]. 

Відповідно до нормативних документів технічного ЗВО 
дистанційне навчання здійснюється з використанням 
дистанційних платформ та інформаційно-комунікаційних 
технологій, таких як Moodle, Google Classroom, DingTalk, 
ZOOM Cloud Meetings, Skype, Viber, WeChat, Telegram, 
соціальні мережі тощо. Крім того, фахівці ІТ-відділу ЗВО 
обговорюють технічні питання та підтримку, викладачі 
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діляться досвідом, а навчально-методичні відділи ЗВО 
створюють способи використання різноманітних сервісів [2]. 

Таким чином, розкривши особливості сучасних 
методів до вивчення іноземної мови за професійним 
спрямуванням, доцільно відзначити, що сучасним викладачам 
важливо постійно вдосконалювати свої знання щодо 
викладання іноземної мови та впроваджувати новітні освітні 
концепції у власну педагогічну практику. 
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ЦИНІЗМ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ВИБІР 
 

«Почуття об'єктивного сприйняття реальності люди, 
які до нього не схильні, часто називають цинізмом.» 

Джордж Бернард Шоу 
 

Сутність цинізму багатозначна. Слово «цинізм» 
етимологічно походить від античної школі кініків, однак 
сьогоднішнє значення цинізму набагато ширше ніж те, яким 
його описували античні мислителі. Поняття «цинізму» має 
безліч смислів, у зв`язку з чим увага дослідників 
зосереджується на різноманітних його аспектах. 

Цинізм, здебільшого, сприймається як негативний, 
деструктивний і підривний феномен, насамперед пов'язаний з 
мораллю. Також цинізм часто використовується у контексті 
обговорення етичних питань. Таке негативне змістовне 
наповнення це поняття отримало в результаті проникнення 
самого слова «цинізм» у повсякденне мовлення, широке 
використання якого здійснюється в основному у негативному 
ключі. 

У соціологічному словнику значення цинізму 
визначається як «нігілістичне ставлення до надбання 
загальнолюдської культури, особливо до моралі, ідеї гідності 
людини, іноді до офіційних догм державної ідеології» [1]. 

Різкі зміни у суспільстві та їх негативні сторони, розрив 
між ідеалами, заявленими як цінність, та реальністю, все це 
негативно впливає на свідомість. Цинізм, в свою чергу, 

https://citaty.info/man/dzhordzh-bernard-shou
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постає як механізм адаптації до життя, який виражається в 
усвідомленому, навіть демонстративному ігноруванні певних 
соціальних, суспільних та моральних цінностей. 

Конкретна спрямованість та наповнення цинізму 
залежить від того, яка саме сфера суспільства була порушена 
різкими змінами та навантажена новими цінностями [2]. 

У сучасному суспільстві дуже важливим є пошук 
можливостей подолання цинізму. 

Однак, постає питання, чи можливо це зробити у повній 
мірі? Або може виникнути інше питання, а чи потрібно це 
робити взагалі? 

Кожна дія викликаю відповідну протидію, так і в 
суспільстві у всі часи існують протилежні один одній 
ідеології. 

Цинізм являє собою породження сучасної культури 
ідеалізації суспільства, культури основаній на системах 
цінностей, ідеалів і морально-етичних установках, які, 
нажаль, не завжди відповідають реальності. На стику картини 
досконалого суспільства, яке діє відповідно до соціальних 
норм та принципів, та реальності, в якій процвітають брехня, 
лицемірство, та інші вади, виникає розлам, з якого, в свою 
чергу, і походить цинізм. 

Отже, цинізм виступає реакцією на невідповідність 
ідеалів суспільства реальності, в якій це суспільство існує. 
Більш точно цинізм можна охарактеризувати як розчарування 
у нових ідеалах суспільства, нормах моралі та культурних 
цінностях. 

Розрив між ідеалами, негативні сторони суспільства, 
явна брехня, невідповідність офіційної доктрини реальності 
викликають розчарування і відповідну зворотну реакцію у 
вигляді навмисного ігнорування різноманітних соціальних і 
суспільних норм і цінностей. 
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Дефіцит моральної ясності та криза довіри робить 
поширеним суб`єкта, для якого виявляється спокусливим 
відмовитися від будь-якої системи цінностей, та діяти лише з 
точки зору користі для себе, тобто перетворитися в циніка. 

Розчарування циніків у суспільних ідеалах часто 
переростає у зневагу. Тоді цинізм виступає злою насмішкою 
над традиційними цінностями. Цинізм представляє собою 
прагнення людей, що зневірилися, руйнувати традиційну 
систему цінностей, яка і так вже дала тріщину. 

Цинічний світогляд, який супроводжується 
переоцінкою цінностей і орієнтацією на особисту вигоду, 
постає як адаптивна стратегія пристосування, як форма 
критично-рефлексивного світогляду. 

Конструктивна форма цинізму озброює суб'єкта 
рефлексією, стратегією подолання емоційного вигорання та 
стандартизованих емоційних реакцій, що формуються 
соціальним та культурним середовищем. Цинічний тип 
свідомості критично відноситься до будь-якої очевидної 
істини і близький до позиції здорового скептицизму. 

Цинізм характерний для людей, які вирішили знайти 
засіб проти несправедливості та лицемірства суспільства, 
знайти вихід зі свого безправного становища [3]. В більшості 
випадків цинікам непритаманні такі якості як лестощі, 
лицемірство та навіть брехня, вони відкриті в своєму 
ставленні до світу та інших людей.  

Циніків часто характеризують як апатичних чи, навіть, 
песимістичних особистостей. Та на думку автора їх скоріше 
можна охарактеризувати як реалістів. Вони бачать істину 
картину світу, та не вбачають потрібним «прикрашати» її 
цінностями та нормами моралі, які на практиці здебільшого 
не працюють. Цинік відкрито і без збентеження говорить те, 
про що інші люди замовчують. 
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ІНТЕРАКТИВНІ  МЕТОДИ  НАВЧАННЯ  НА 

УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 

Одним із пріоритетних напрямів реформування освіти, 
висунутих Державною національною програмою «Освіта. 
Україна XXI століття», визначено необхідність «досягнення 
якісно нового рівня у вивченні іноземних мов». Знання 
іноземної мови стає не просто важливим фактором, а навіть 
життєвою необхідністю. Завдання навчальних закладів 
полягає не лише у наданні знань, а й у формуванні освіченої, 
конкурентоспроможної та впевненої особистості. Вимоги 
часу та методики сучасного уроку націлюють викладача на 
використанні інноваційних технологій навчання. 

Слово «інтерактив» (пер. з англійської «inter» – 
«взаємний», «act» – діяти) означає взаємодіяти. Суть 
інтерактивного навчання і полягає в тому, що навчальний 
процес відбувається за умови постійної активної взаємодії 
всіх студентів. За умови використання інтерактивних 
технологій на занятті  підвищується результативність 
навчання, стимулюється вивчення мови, розумова та творча 
активність студенів, підвищується цікавість до вивчення 
іноземної мови, тощо.  

Інформаційні технології – вимога сьогодення, що дає 
можливість створити суспільство, що засноване на знаннях. 
Вони стрімко увірвалися в усі сфери нашого життя, стають 
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такою ж реальністю, як телефонний зв'язок чи 
подорожування літаком і спрощують спілкування та 
співробітництво. Суспільство, яке дбає про своє майбутнє, 
має усвідомити колосальні можливості, привнесені новими 
інформаційними технологіями та навчитися грамотно 
застосовувати їх насамперед в освіті. 

У мультимедійній презентації одночасно 
використовують тексти, графіку, відеоматеріали, звукові 
ефекти, анімацію. Все це є сукупністю аудіо та візуальних 
ефектів разом з інтерактивним програмним забезпеченням, 
які впливають на емоційні та понятійні сфери, сприяють 
більш ефективному засвоєнню мовного матеріалу.  

На уроках англійської мови за допомогою комп’ютера 
можливо вирішувати цілу низку дидактичних задач, а саме:  

• формувати навички і уміння читання, 
використовуючи безпосередньо матеріали інтернет-
мережі різного рівня складності;  

• вдосконалювати уміння аудіювання на основі 
аутентичних звукових текстів, пісень, кіно-епізодів;  

• вдосконалювати уміння писемного мовлення, 
поповнювати свій словарний запас (як активний , так і 
пасивний) лексикою сучасної іноземної мови, яка 
відображує певний етап розвитку культури народу, 
соціальний і політичний устрій суспільства;  

• збагачувати студентів культурологічними 
знаннями, які включають в себе мовленнєвий етикет, 
особливості поведінки різних народів в умовах 
спілкування, особливостей культури та традицій країни, 
мова якої вивчається;  

• вдосконалювати знання з граматики за 
допомогою виконання тестів у режимі on-line;  

• формувати навички глобального мислення  
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• прививати потребу у використанні англійської 
мови з метою справжнього спілкування.  
Приведені нижче актуальні дискусійні форми змушують 

студентів аналізувати думки, перш ніж їх озвучувати, адже 
обов’язковим елементом є не лише промова, але й пояснення 
ходу власних думок. 

1)  “Roundtable”(Колективна гра  на вирішення спільної 
проблеми). 

2)   Scientific debate   (Навчальна суперечка-діалог, в 
якій студенти – представники різних направлень, відстоюють 
свою думку, протилежну іншим). 

3)    Competition in small groups (Мотиваційна гра, яка 
спонукає студентів до активності). 

4)     “Brainstorm”(Гра, розвиваюча критичне мислення). 
5)    Situation(Гра, розвиваюча вміння швидко реагувати 

та фантазувати). 
6)  Judicial sitting (Гра з розподіленням ролей та 

пошуком конструктивних відповідей). 
7)  Training (форма навчання із застосуванням різних 

форм роботи з невеликою групою для вдосконалення навичок 
в процесі моделювання ситуацій, які наближені до 
реальності). 

8) Debriefing (Аналіз та обговорення результатів 
попередньої роботи; структурування набутого досвіду; 
Визначення та оцінювання власних досягнень та поразок 
педагогом і учнями;    планування    подальшої діяльності. 

9) Six Thinking Hats за методом Едварда де Боно 
(систематизація мислення). 

Дискусійні форми навчання – це ціленаправлений та 
впорядкований обмін думками, твердженнями з метою 
«знаходження істини» або формування в учасників певної 
точки зору. Головними умовами є обмеження одним 

http://en.wikipedia.org/wiki/Six_Thinking_Hats
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питанням чи темою, висловлена думка має бути 
аргументованою. 

Учасники інтерактивного навчання вчаться ставити 
перед собою навчальні цілі, розвивати навчальну діяльність, 
виявляти проблеми в процесі навчання, вивчати відображення 
своєї тренувальної діяльності. У статті описані найбільш 
популярні інтерактивні методи навчання (рольова гра, 
презентація, бесіди, мозковий штурм, проекти, подкастинг, 
відеофайли, ведення блогів, круглий стіл, обговорення, 
ситуаційний аналіз) на уроках англійської мови зі студентами 
технічних факультетів . Інтерактивне навчання важливе для 
особистого та професійного розвитку. Взаємодія допомагає 
залучати студентів до виконання видів робіт з технічними 
термінами, і такі прийоми можуть покращити засвоєння 
словника та сприяти розвитку лексичних навичок. Студенти 
можуть контролювати навчальний процес, а також визначати 
яким ресурсам віддавати перевагу за допомогою 
інтерактивних технологій. Таким чином, вони можуть 
вибрати метод для презентації проектів, а також розвинути 
найважливіші аналітичні навички найближчим часом. Крім 
того, студенти мають можливість розвивати свою 
комунікацію, а також обмінюватися досвідом, працюючи над 
спільними проектами або документами, і це значно допоможе 
їм після того, як вони стануть працюючими людьми. Автор 
приходить до висновку, що використання інтерактивних 
методів в навчанні іноземної мови для майбутніх технарів 
допомагає організувати активну взаємодію всіх учасників 
процесу спілкування, що призводить до обміну професійною 
інформацією іноземною мовою та набуття професійних 
якостей та практичних навичок технічного спілкування 

Досвід свідчить, що використання ІКТ допомагає 
«оживити» урок, зацікавити студентів, пробудити їх до 
активної співпраці з викладачем. 
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РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ 

МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ 
 ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
Аналіз спеціальної літератури дозволив виявити, що 

поняття „ логічне мислення ” почало формуватися  з давніх 
часів, коли і було закладено структуру міркувань, понять, 
умовиводів, яка  використовується  на сучасному етапі 
розвитку науки і суспільства в цілому. Загальні положення 
представлених теорій є своєрідним сплавом філософських, 
психологічних, педагогічних, логічних, соціологічних, 
історичних, кібернетичних аргументів, який практично 
неможливо розділити [1, c.178 ]. 

Сучасні тенденції розвитку науки дають підстави 
розглядати мислення як вищу форму відображення дійсності 
в психіці, ідеальну діяльність, результатом якої є об'єктивна 
істина. Мислення виникає і розвивається разом із практичною 
діяльністю людини на основі чуттєвого пізнання. Воно дає 
можливість не лише дізнатися про певні факти і явища, а й 
зрозуміти причини їх існування, передбачити майбутні події. 
Мислення тісно пов'язане з мовленням і має суспільно-
історичний характер [3, c.220 ]. 

З огляду на розвиток  поняття „ логічного мислення ” та 
на основі досвіду практичної діяльності виокремлюють 
загальні критерії розвитку логічного мислення: рівень 



 
  

Матеріали XXII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
   (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія), дистанційно)  
 

 
    316 

володіння логічними операціями (порівняння, аналіз, синтез, 
абстрагування, узагальнення); рівень володіння логічними 
уміннями (визначення і використання понять, здійснення 
умовиводів, встановлення причинно-наслідкових зв’язків між 
фактами, процесами, явищами  відповідно до законів логіки, 
рівень уміння організовувати вихідні та обґрунтовуючі дані, 
оцінювати їх та результати розв’язування задачі). Логічне 
мислення передбачає наявність таких складників: уміння 
орієнтуватися на суттєві ознаки об’єктів і явищ, уміння 
підкорятися законам логіки, організовувати свої дії  
відповідно до цих законів, уміння робити логічні операції, 
свідомо їх аргументувати, уміння будувати гіпотези і робити 
наслідки із даних посилань [2, c.380 ]. 

Результати  вивчення наукової літератури свідчать, що 
за наявності великої кількості праць, присвячених розвитку 
логічного мислення учнів, дотепер недостатньо уваги 
приділяється дослідженням зв’язку "розвиток особистості – 
розвиток мислення", без якого неможливе  знання, розуміння 
і застосування тих  самих операцій логічного мислення, про 
які йшлося вище. Прийом може мати значення для 
розумового розвитку лише тоді, коли учень свідомо засвоїть 
його, що, на наш погляд, можливо за умови особистісної 
цінності цього прийому для даного учня. Лише ті нові знання 
та навички, які проходять через призму особистісного досвіду 
і залишаються в цьому досвіді як особистісно значущі, будуть 
сприяти розвитку мислення учнів.  

Навчання є провідною діяльністю у початкових класах, 
тому саме молодший шкільний вік має великі резерви 
формування мислення учнів. Зусилля науковців та практиків 
сьогодні спрямовані на пошуки нових організаційних і 
змістовних компонентів навчальної діяльності, за яких 
відбувається розвиток мислення молодших школярів та 
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оптимізується  навчально-виховний процес. Аналіз науково-
психологічної літератури свідчить, що розвиток мислення 
являє собою складне явище, яке характеризується цілою 
сукупністю рис і обумовлене рядом причин: змістом знань, 
методами (О.М.Кабанова–Меллер, Н.О.Менчинська); 
розвиток мислення дитини не можна розглядати у відриві від 
її психічного розвитку в цілому, від багатства інтересів 
дитини, її почуттів і всіх інших складових, які утворюють її 
духовний склад (З.І.Калмикова); розвиток мислення являє 
собою складну динамічну систему кількісних та якісних змін, 
які відбуваються у мисленнєвій діяльності людини у зв’язку з 
її віком і збагаченням життєвого досвіду (Б.Г.Ананьєв). 

Тому завданням сучасних учителів є розвиток логічного 
мислення учнів, що сприятиме формуванню у них логічних 
умінь. Логічне мислення не є вродженим, тож його можна і 
потрібно розвивати.  

Отже, підготовка майбутніх учителів до формування 
логічних умінь учнів початкової школи – це педагогічний 
процес, який передбачає набуття майбутніми фахівцями 
знань із логіки та методики формування логічних умінь у 
молодших школярів, практичного досвіду оперувати та 
застосовувати основні логічні закони для розв‘язування 
різних типів логічних завдань, навичок викладання предмета 
«Логіка» в початковій школі, що є необхідними для 
формування логічних умінь молодших школярів. 
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КОМБІНОВАНІ ТРОПИ ЯК ТИП 

СТИЛІСТИЧНОГО ПРИЙОМУ ВИСУНЕННЯ  
У РОМАНАХ С. КІНГА 

 
Сучасна стилістика динамічно розвивається, і такі галузі 

стилістики, як когнітивна стилістика та когнітивна поетика, 
стали самостійними галузями дослідження. Крім того, як 
зазначає Беатрікс Бюссе, з'явились нові напрямки стилістики, 
зокрема корпусна стилістика, мультимодальна стилістика, 
прагмастилістика [1, C. 33]. Разом з тим, такий традиційний 
напрямок, як дослідження художніх текстів, залишається 
актуальним. 

Однією з основних теорій сучасної стилістики є теорія 
висунення (theory of foregrounding ). Висунення визначається 
як такі способи організації тексту, які фокусують увагу читача на 
певних важливих елементах повідомлення. Джеффрі Ліч виділяє 
два типи висунення - паралелізм і девіацію, тобто відхилення від 
мовної норми [2, C. 39]. У той же час вітчизняні науковці 
визначають три типи цього прийому, а саме зчеплення (по 
суті той же паралелізм), ефект ошуканного очікування та 
стилістичну конвергенцію [3, C. 99-100]. Головна відмінність 
двох підходів полягає у стилістичній конвергенції, що являє 
собою накопичення різниих стилістичних засобів – 
фонетичних, синтаксичних, семасіологічних. Наше попереднє 
дослідження прийому висунення в оповіданнях класичної 
англійської та американської літератури дозволило виявити, 
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що найбільш експліцитним типом висунення є саме 
конвергенція [4, C. 46]. 

Cтилістична конвергенція у прозовому тексті може 
охоплювати одну-дві сторінки, декілька абзаців або навіть 
один абзац. Ядром конвергенції часто є розгорнута метафора 
або розгорнуте порівняння, які можуть взаємодіяти з іншими 
тропами. Таким чином створюється комплексний виразовий 
засіб, який можна визначити як комбінований, або 
синкретичний троп. Прикладом може бути відома фраза 
королеви з "Гамлета": These words like daggers enter in my 
ears. У цьому короткому реченні порівняння слів з 
кинжалами є одночасно гіперболою і дуже виразною 
синестетичною метафорою (зіставлення різних фізичних 
відчуттів). Матеріалом нашого дослідження слугували два 
романи Стівена Кінга "The Green Mile" та "Finders Keepers". 
Актуальність роботи полягає у значному інтересі 
дослідників до творчості такого видатного і різноманітного 
письменника, як Стівен Кінг, а також у відсутності робіт, 
присвячених комбінованим тропам у його творах та взаємодії 
тропів у мікроконтексті речення. 

В останні роки зявились цікаві розвідки лексичних та 
стилістичних засобів у романах Кінга, зокрема дослідження 
А.М. Білогур (2021), М. Сливки та Н. Сливки (2019), 
О.О. Копач ( 2012 ), проте ці роботи мають перекладознавчу 
спрямованість. Мета нашої роботи – визначити семантичні та 
прагматичні функції комбінованих тропів у романах С.Кінга 
та їх взаємодію у межах речення. 

Проаналізовані 30 прикладів показують, що найчастіше 
комбіновані тропи функціонують як розгорнуті метафори – 
майже 60 % образних засобів – та взаємодіють з алюзіями та 
тропами кількості. Головний персонаж роману "The Green 
Mile" Джон Коффі описується як гора, що зазнала ерозії, 
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руйнувань: Once again we were foothills surrounding a 
mountain, but now it was a mountain that had suffered a few 
million years' worth of erosion, one that was blunted and            
sad [5, C.353]. На початку речення гіперболічна метафора 
контрастує з мейозисом foothills, що створює антитезу, а 
виразна розгорнута метафора біоморфного типу відображає 
пригнічений стан Коффі, несправедливо звинуваченого у 
вбивстві. Аналогічний прагматичний ефект створює 
метафоричне порівняння Джона Коффі з біблійним героєм 
Самсоном, причому алюзивне порівняння також 
трансформується у розгорнуту метафору: My first thought was 
that he looked like a black Samson, [...] only after Delilah had 
shaved him smooth and taken all the fun out of him [5, C.19-20]. 

Метафори у зображенні людей створюють сильний 
візуальний образ, і навіть стерта метафора smile dropped off 
his face при розгортанні набуває іронічного сенсу: The effortful 
smile dropped off his face, like the way that writing comes off a 
blackboard swiped with a wet sponge [5, C. 349]. 

У романі " Finders Keepers " метафорична 
характеристика людей надає особливого іронічного ефекту у 
взаємодії з алюзивним порівнянням: Most of the people on 
Sycamore Street were so wedded to their televisions once prime 
time started that they wouldn't have noticed a UFO if one landed in 
their lawn [6, C. 51]. Так само використання алюзивної 
антономазії у поєднанні з порівнянням створює влучний і 
багатозначний образ впертої, твердолобої людини, яка не вірить 
у чудеса і нікому не довіряє: He is so hard-headed he makes old 
Doubting Thomas look like Joan of Arc [5, C. 270-271]. 

Таким чином, наведені приклади комбінованих 
розгорнутих тропів відображають риси індивідуального 
стилю двох романів Стівена Кінга, зокрема, такого шедевру, 
як "Зелена миля". Характеристики людей за допомогою 
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розгорнутих гіперболічних та алюзивних метафор і порівнянь 
надають фрагментам тексту значного прагматичного ефекту – 
співчуття по відношенню до Джона Коффі або іронічного 
сенсу стосовно інших персонажів. Використання 
літературних алюзій може створювати зловісний ефект: Our 
shadows danced huge and mishapen on the walls, like shadows in 
that Poe story about a big ape in the Rue Morgue [5, C. 250]. 

Описи природи, особливо образні, є менш характерними 
для стиля обох романів. Проте мовне зображення хмар у 
романі "Finders Keepers" створює стилістичну конвергенцію 
завдяки взаємодії метафори з образними порівняннями та 
алітерацією: Big fluffy clouds floated along up there. There was 
one that looked like an old woman with a hump on her back ( or 
maybe it was a packsack ); there was a rabbit; there was a 
dragon [ 6, C. 41 ]. Ще одна характерна стилістична форма 
тропів у цьому романі - фразові епітети. Це аломорфний 
різновид епітетів у порівнянні з українською мовою. У 
романах Кінга фразовий епітет базується на фразеологізмі або 
реченні з оціночними компонентами. Зокрема, в 
аналізованому романі основою фразового епітету є 
ідіоматичний вираз з переносним значенням тропа кількості, 
тобто мейозису: Drew riverted to the wouldn't-hurt-a-fly       
smile [6, C. 148]. Такий епітет являє собою іронічну 
характеристику людини. Як і в цьому прикладі, так і в інших 
прикладах використання комбінованих тропів, завдяки їх 
стислості і водночас багатозначності, створює виразну 
характеристику персонажів, тобто прийом висунення 
викликає значний прагматичний ефект. 

Перспективи подальших досліджень полягають в аналізі 
функцій комбінованих тропів та стилістичної конвергенції в 
інших романах і оповіданнях Стівена Кінга. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ У БЕРДЯНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ 

ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  
 

Дистанційне навчання як інноваційна форма освіти, що 
дає змогу впроваджувати в навчальний процес інтерактивні 
технології, є одним із провідних і популярних в Україні 
напрямів реформування та модернізації системи вищої освіти. 
Особливої актуальності ця проблема набула під час 
карантинних обмежень через пандемію COVID-19 і пізніше 
під час війни. У статті 9 Закону України «Про освіту» 
виокремлюється серед інших форм отримання освіти 
інституціональна, до якої і належить дистанційна як нова 
форма організації освіти, поруч із очною (денна, вечірня), 
заочною, мережевою. «Положення про дистанційне 
навчання», затверджене наказом Міністерства освіти і науки 
України від 25.04.2013 №466 (зі змінами) і зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 30.04. 2013 за №703/23235 (зі 
змінами), визначає особливості організації навчального 
процесу за дистанційною формою здобуття освіти, передбачає 
можливість використання технологій дистанційного навчання 
для забезпечення навчання в різних формах. 

Українські дослідники неодноразово зверталися до 
вивчення зазначеної проблеми та її різних складових, 
зокрема, проаналізовано особливості впровадження 
дистанційного навчання в освітній процес закладу вищої 
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освіти (Н. В. Жевакіна, В. М. Кухаренко, В. В. Осадчий, О. М. 
Самойленко, Л. В. Ткаченко, О. С. Хмельницька та ін.), 
розглянуто специфіку організації освітнього процесу з 
дисциплін вільного вибору на базі платформи Мoodlе            
(С. В. Глущук), використання електронної навчальної 
платформи Мoodlе для англомовного тестування                   
(В. Б. Шевченко), електронного навчального курсу «Антична 
література» під час підготовки студентів-філологів                 
(Н. Р. Грицак), систему електронного навчання вищих 
навчальних закладів на базі Мoodlе (Ю. В. Триус,                     
І. В. Герасименко, В. М. Франчук) та ін. Ізмаїльський вчений 
С. В. Глущук справедливо вважає, що вирішення проблеми 
дистанційного навчання пов’язане «з вибором Інтернет-
середовища, за допомогою якого можна ефективно 
організувати освітній процес» [1, с. 251]. 

Відома значна кількість визначень поняття 
«дистанційне навчання», яке, вважає В. Кухаренко, означає 
«одержання освітніх послуг без відвідування навчального 
закладу за допомогою сучасних інформаційних      
технологій» [2, с. 135]. Науковець В. Осадчий розширив і 
систематизував напрацьоване в науці з цього питання, 
зазначивши, що «середовище дистанційного навчання» як 
сукупність методів та програмних засобів, за допомогою яких 
відбувається виконання віддаленої технології дистанційного 
навчання, утворюється двома способами: за допомогою 
платформ (систем) дистанційного навчання (Moodle, Ding Talk, 
Zoom, Microsoft Teams, Classdojo та Google Classroom та інші); за 
допомогою сукупності служб та сервісів мережі Інтернет (блог, 
електронна пошта, онлайн дошка, онлайн-відео та -аудіо, чати, 
форуми, онлайн засоби проведення тестування, онлайн 
презентації, електронні бібліотеки тощо) [4, с. 8]. 

У Бердянському державному педагогічному 
університеті активно і плідно використовується в 
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навчальному процесі універсальна платформа віртуального 
навчання Мoodlе. Дистанційне навчання, спираючись на 
традиційні методи навчання і принципи самоосвіти, надає 
перевагу новим інформаційно- телекомунікаційним 
(цифровим) технологіям, якими повинен добре володіти 
викладач вишу, щоб якісно їх впроваджувати в навчальний 
процес. Саме викладач формує для студентів повний пакет 
навчально-методичного забезпечення предмету в 
електронному вигляді, який виставляється в системі Мoodlе. 
На цій платформі студент може знайти завдання, тести 
різного ступеня складності, плани практичних і лекційних 
занять, питання до іспиту або заліку, теми для самостійної 
роботи і літературу до них. Пропонується для студентів на 
Мoodlе інформація про можливості відпрацювання 
пропущених занять, прийняття тем, винесених на самостійне 
опрацювання тощо. 

За допомогою платформи Zoom проводяться з кожної 
навчальної дисципліни онлайн лекції, відеолекції та 
практичні заняття, заплановані контрольні заходи, форми 
яких відомі студентам заздалегідь, надаються критерії оцінки 
знань, демонструються презентації як викладачів, так і 
студентів, з якими налагоджений відеозв’язок, тести для 
поточної перевірки знань, а також для проведення іспиту в 
системі дистанційного навчання. Крім того, доступні 
студентам консультації, захищаються і оцінюються курсові та 
дипломні роботи (проєкти). У «Положенні» зазначається, що 
«отримання навчальних матеріалів, спілкування між 
суб’єктами дистанційного навчання під час навчальних 
занять, що проводяться дистанційно, забезпечується 
передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у 
синхронному або асинхронному режимі» [3] відповідно до 
навчального плану. 
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Крім того, для зворотного зв’язку зі студентами 
використовується електронна пошта, на яку студенти також 
можуть надсилати виконані завдання, а викладач пересилати 
для опанування необхідні навчальні матеріали з урахуванням 
індивідуальних особливостей студентів. 

Використовуються всі доступні сервіси та можливості 
для співпраці зі студентами: можна підключатися і проводити 
заняття у Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та залучати інші 
платформи. Зокрема, в безкоштовному сервісі Google Meet, 
який допомагає викладачеві розширити можливості онлайн-
навчання і налаштувати дистанційний формат, проводяться 
онлайн-заняття (лекції, практичні) в режимі захищених 
відеозустрічей, відеоконференцій із залученням до ста 
користувачів-учасників. Студенти можуть працювати в міні-
групах, підгрупах. Високою є ефективність занять. Треба 
враховувати, що користуватися сервісом можуть тільки 
власники Google акаунтів (@gmail.com, @dsau.dp.ua, 
@student.dsau.dp.ua). Роботу в Google Meet популярно 
описала в презентації вчитель інформатики Люб’язівського 
ліцея О. Хвесик (див. 5). Для виконання самостійної 
навчальної роботи студент отримує інформацію про доступ 
до змісту інших корисних йому сайтів. 

Викладачами і студентами використовуються різні 
ресурси для створення якісного навчального контенту, що 
мають потужний освітній потенціал: для створення 
інтерактивних мультимедійних речей, картин – це genial.ly, а 
також canva.com, які цікаво використовувати. За допомогою 
canva.com робляться презентації, графічні схеми, 
інфографіка, пропонуються шаблони, різні варіанти 
створення плакатів тощо. Веб-ресурси, що використовуються 
у Бердянському державному педагогічному університеті, 
контролюються самим навчальним закладом.  

https://www.genial.ly/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
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Отже, дистанційна форма навчання як сучасна освітня 
технологія результативно і високопрофесійно 
використовується в сучасний освітній процес у Бердянському 
державному педагогічному університеті. Науково-методичне 
забезпечення дистанційного навчання передбачає змістовне 
наповнення веб-ресурсів (дистанційних курсів), зокрема це 
мультимедійні лекційні матеріали, відео- та аудіозаписи 
лекцій, семінарів тощо, пакети тестових завдань, практичні 
завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання, 
термінологічні словники, електронні бібліотеки та ін. 
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ГЕРМЕНЕВТИКА ФАХОВИХ ТЕКСТІВ 
СОЦІОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ У МОВНІЙ 

ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ 
 

Мовна підготовка майбутніх економістів орієнтує не 
лише на оволодіння термінологічним апаратом у 
моделюванні академічного дискурсу (як на рівні 
категорійного апарату, так і на рівні інтеріоризації 
цінностей), але також орієнтує на віднайдення вирішень 
проблемних аспектів, що стосуються подальшого розвитку 
окресленої галузі. На рівні академічного супроводу 
герменевтика фахових текстів полягає насамперед в 
інтегративному поданні дидактичного текстового супроводу, 
де аналіз (як перекладацький, так і тезаурусний) має 
апелювати до вміння виокремити порушувану проблему, 
шляхи її розв’язання й особливості стильового викладу 
тематичного фрагменту. 

Прикладом може слугувати герменевтика галузевих 
текстів соціологічного спрямування у перекладацькій 
діяльності майбутніх економістів.  

Мета публікації. Схарактеризувати специфіку 
герменевтики фахових текстів соціологічного спрямування у 
мовній підготовці майбутніх економістів. 
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Матеріали й методи. Питання загальної мовної 
підготовки фахівців за профілем активно обговорювалося 
методистами і мовниками (З. Бакум, О. Горошкіна, І. Кочан, 
Н. Коваль, Л. Романишина). Соціологічний аспект у мовній 
аспекті економістів (екологічна відповідальність як різновид 
соціальної відповідальності; економічне зростання й 
екологозбереження; культурні цінності екологічного 
характеру; моральні і правові аспекти екологічної 
відповідальності), який ми використовували у розробленні 
дидактичного ресурсу, представлений доробками В. Гассія,     
Є. Головахи, А. Лобанової, А. Марек-Бєняша (A. Marek-Bieniasz), 
І. Потравного, М. Салдаєвої, О. Титаренко. 

У дослідженні використано також матеріали, що 
презентують авторські дидактичні розробки; 
використовувалися герменевтичний, системний аналіз задля 
обґрунтування текстового дискурсу; апелювали до 
законодавчих документів. 

Застосування лінгвістичного аналізу тексту галузевого 
спрямування, а також стильового і жанрового віднесення в 
мовній підготовці майбутніх економістів дозволяє 
виокремити категорійно-поняттєвий апарат як дискурс у син- 
та діахронії актуалізованих дескрипторів.   

Результати й обговорення. Інтегративне подання 
галузевих текстів у мовній підготовці майбутніх економістів 
орієнтує майбутніх фахівців на вироблення функціональної 
грамотності в перекладацькій діяльності, оскільки точність й 
адекватність перекладу має не лише засвідчувати високу 
культуру мови відповідно до стильового віднесення й 
жанристики, але також перекладну герменевтику. 

Пропозицією є такі освітні траєкторії в мовній 
підготовці майбутніх економістів: 
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Економіка промисловості (регіональна і світова). 
Екологічна відповідальність громадянина. Світова 
екологічна криза. 

Тексти добираються так, щоб викладена статистика і 
метод текстового супроводу (опис; термінологічна 
кодифікація – встановлення явища чи процесу та його 
характеристик / перебігу тощо; аналіз / синтез) дозволили 
сформувати цілісне уявлення не лише про економічне тло 
(термінологічний дискурс), але також спонукають до 
самостійного осмислення проблеми, відповідного добору 
мовних ресурсів задля формулювання проблематики тексту. 

Економічна термінологія охоплює тематичну групу: 
промисловість, показник якості продукції, показник збільшення 
валового продукту, економіка регіону, економіка держави, 
спеціалізація, суб’єкти економічної діяльності тощо. 

Соціологічний вимір проблеми моделює таку 
термінологію: екологічна культура як ціннісно-раціональної 
соціальної дія; екологічна свідомість;   розумна (еколого-
забезпечувальна) практично-перетворювальна діяльність у 
навколишньому середовищі (правове поле і проблема 
економічного сталого зростання); прогнозування соціальними 
суб’єктами наслідків своєї ресурсно-споживчої діяльності у 
промисловому регіоні; техногенне навантаження 
промисловості; світові екологічні проблеми. 

Міжгалузеве обговорення проблеми уможливлене 
такою герменевтикою з подальшим розгортанням 
академічного тексту фахової тематики: 

Як Ви інтерпретуєте поняття екологічна 
відповідальність. Як пов’язуєте Ви це поняття з 
дескриптором ціннісно-соціальний ресурс особистості 
(знання законів економічного розвитку; екологічна модель)? 
Підготуйте 5-6 речень (висловів) для дискусії. 
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Доберіть із перекладних словників словникові статті до 
терміносполучення екологічна відповідальність. Підготуйте 
обґрунтування щодо взаємозв’язку екологічної 
відповідальності особистості і формою підприємницької й 
економічної (економічно-екологічної) поведінки, її дискурсу 
відповідно до правового поля держави.  

У межах правового поля систематизуйте форми 
екологічної відповідальності. Опрацюйте відповідні правові 
тексти, порівняйте (2-3 текстових фрагменти) виклад й 
інтерпретацію екологічної відповідальності залежно від 
законодавства країни, мовою якої подаєте інтерпретацію, 
встановити міру кореляції екологічної відповідальності і 
функціонального призначення екологічної відповідальності. 

Доберіть додатковий матеріал (обсяг – 0,5 аркуша) 
стосовно правового поля управлінських структур державного 
рівня та місцевого самоврядування, підприємців, очільників 
підприємств і громадських екологічних рухів щодо захисту 
природного середовища і формування екологічної культури.  

Ознайомтеся з оприлюдненими на рівні офіційних 
джерел стосовно юридичного поля природоохоронної 
діяльності суб’єктів природоохоронної діяльності (місцеві 
органи влади; державні органи влади; державні 
природоохоронні організації; громадські природоохоронні 
організації; підприємці; громадяни).  

Доберіть додатковий матеріал (обсяг – 0,5 аркуша), що 
стосується галузевого (аналітика хіміко-біологічних даних) 
дискурсу стосовно екологічної відповідальності: поняття 
екологічних ризиків; законодавчо встановлений  рівень 
концентрації пилу в повітрі / сполук у воді задля збереження 
здоров’я людини; екобалансу; забезпечення стійкості 
екосистеми.  

Класифікація важких металів, вплив важких металів на 
земну (ґрунти у вигляді твердих або рідких опадів); 
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антропогенні екологічні ризики для водоймищ і ґрунтів, 
аналітика їх хімічних і біохімічних змін; канцерогенні, 
мутагенні й патогенні властивості важких металів.  

Майбутні фахівці з допомогою викладача вивчають 
медіаресурс, що стосується соціології екологічної безпеки, 
екологічної рефлексії громадянина. Встановлюють кореляцію 
сформованості цілісності особистості (в аспекті критичного 
сприйняття полімовного інформаційного ресурсу 
(розмежування істинної / неістинної інформації; 
усвідомлення негативного впливу неправдивої (фейкової) 
інформації на індивідуальну й масову свідомість; 
попередження інволюції аналітичних здібностей особистості 
у зв’язку з почасти агресивною репрезентацією галузевої 
інформації з пропонованою оцінкою в Інтернет-мережі) й 
екологічної відповідальності як активної життєвої позиції, яка 
конституюється на оптимальному поєднанні з рефлексією 
опрацьованої інформації стосовно екологічної свідомості та її 
подальшої інтеріоризації на рівні внутрішньої потреби 
екологічної відповідальності. 

Робота з текстом окресленої тематики передбачає також 
урахування сучасних тенденцій розвитку індустрії як 
відтворення софії в розвитку світової цивілізації: ідеться не 
лише про вивчення правового поля діяльності підприємств і 
обмеження діяльності в рамках екологозбереження, але також 
аналітику інноваційних технологій, які прияють розв’язанню 
суперечності між необхідністю економічного сталого 
розвитку, з одного боку, віднайдення оптимальних шляхів 
екологозбереження, з іншого. 

Усвідомлення того, що сучасна кооперація країн на 
рівні економічного сталого розвитку має конституюватися на 
принципах екологозбереження планетарного рівня. У такому 
ракурсі дидактичний текстовий супровід можуть складати 
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фахові тексти, які містять інформацію про зміст, структуру, 
вияв екологічної культури. Розгляд окресленого питання 
пропонуємо подати за таким алгоритмом (алгоритм 
апробований у змісті мовної підготовки майбутніх 
економістів): 

– укладання тематичного міні-словника, що охоплює 
термінологію юридичної, економічної, екологічної й 
соціологічної субмов; 

– аналітика текстів, що розкриває напрям формування 
нової екологічної культури, виокремлення дескрипторів 
екологічної культури громадян на рівні світоглядної позиції 
(рефлексія розумної практично-перетворювальної діяльності; 
прогнозування наслідків ресурсно-споживчої діяльності на 
регіональному і світовому рівні); знання нормативно-
правової бази захисту довкілля; 

– укладання портфоліо, змістом якого є відповідні 
юридичні документи, що дозволяють простежити тенденції, 
що визначають розроблення і подальше вдосконалення 
законодавчо-правової базі стосовно екологозбереження; 
розгляд проблеми у правовому полі порушення раціональної 
експлуатації сировинних ресурсів, форми і міри забруднення 
довкілля; соціологічна думка стосовно попередження 
нераціонального використання ресурсів на шпальтах 
державних і світових медіавидань;   

– розроблення групових проєктів, що моделюють 
соціологічну думку на основі аналітики, здійсненої в рамках 
галузевого віднесення («Соціологія екологічної політики»; 
«Економічне зростання й раціональне використання 
природних ресурсів: правовий аспект»; «Біохімічна аналітика 
промислового виробництва в аспекті екологозбереження»); 

– участь у дебатах «Екологічна культура як запорука 
попередження екокатастроф»; опрацювання як вітчизняного і 
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світового медіаресурсу, так і художніх текстів порушеної 
тематики / кінематографічних вирішень (наприклад, текст-
попередження; фільм-катастрофа (художній / 
документальний);  журналістські розслідування тощо).  

Висновки. Герменевтика фахових текстів 
соціологічного спрямування у мовній підготовці майбутніх 
економістів дозволяє не лише виробити функціональну 
грамотність у перекладацькій діяльності, але також сприяє 
формуванню цілісної мовної особистості майбутнього 
фахівця, здатного розглядати виучуваний галузевий дискурс 
на основі аналітики, відповідної інтерпретації фахових 
текстів, рефлексії ціннісних орієнтацій.  
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НОВА ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОМОВНОЇ 

ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ 
 

Інтенсивні міжмовні контакти, глобалізаційні впливи 
спричиняють появу й активне функціонування в українській 
мові значної кількості іншомовних похідних одиниць. 
Тенденція до збільшення новотворів, що активно 
поповнюють лексичний склад української мови, є 
відображенням потреб суспільства. 

 Українські медіа активно популяризують у своїх 
матеріалах нові запозичення, формуючи таким чином моду на 
мовні уподобання з акцентом на широке використання 
англізмів, американізмів. Наприклад, світ моди, оперативно 
реагуючи на запити сучасного суспільства, кризи, постійно 
поповнює свій лексикон новими назвами різноманітних 
аксесуарів, предметів одягу, взуття, зачісок, назвами брендів 
та виробників одягу, модних стилів, які виникли останнім 
часом. Такі слова стали невід’ємним мовним атрибутом 
сучасника. І вже важко уявити щоденний одяг без бомберів, 
світшотів, блейзерів, худі, лоферів, кюлотів, боді, кроксів, 
кейпів тощо. Напр.: «Взуття-хамелеон, найскладніша для 
поєднання пара, надзвичайно замислуваті туфлі – все це 
про лофери» (https://vogue.ua/ua/article/vogueman/stil/anatomiya- 
obuvi-chto-nuzhno-znat-o-loferah.html).  
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На нашу думку, найбільш популярними нині стають 
запозичені неологізми, які функціонують у мові соціальних 
мереж, блогів, інтернет-форумів, ютуб-каналів. Науковці 
наголошують, що «при появі нового соціально-культурного 
явища користувачі самі формують лексикон, який обслуговує 
це явище. Відповідно, одразу в Інтернеті з’являються 
словники різного соціолінгвістичного спрямування» [1, с. 46].  
Таким сформованим своєрідним лексиконом активно 
послуговуються учасники інтернет-комунікації. Нові слова 
часто трапляються у власних дописах, повідомленнях, чатах 
тощо: блог  – «онлайн- щоденник»; лайк  – «вираження 
схвалення фотографії або матеріалу користувача»; лайфхак – 
«корисна порада, яка спрощує виконання дії та заощаджує 
час»; челендж – «завдання, яке передбачає подолання 
труднощів над собою»; гуглити – «шукати в інтернеті 
інформацію за допомогою пошуковика Google»; меседж – 
«повідомлення»; репост – «спосіб використання тексту іншої 
людини в себе на сторінці в соцмережі»; запостити 
(post(англ)) – «опублікувати в Інтернеті»; фейк – «неправдива 
інформація, яку ЗМІ подають як реальну новину». Напр.: «У 
Польщі відбудуться українсько-польські навчання „Коммон 
Челендж”» (https://dt.ua/UKRAINE/); «Фейкові лікарняні 
листи можна було придбати за 200-300 гривень» 
(https://umoloda.kyiv.ua/); «За допомогою фото та 
відеоредакторів вона змінила своє тіло та запостила його 
під хештегом #TrollingIsUgly» (https://life.pravda.com.ua/); 
«Ловіть перевірений багатьма кулінарними майстринями 
лайфхак…» (https://umoloda.kyiv.ua/); «А як гуглити і 
працювати в соцмережах, навчатимуть Надія Матвєєва та 
Руслан Ханумак» (https://umoloda.kyiv.ua/). Деякі неологізми 
служать для іронічно гострої характеристики явищ, предметів 
із виразно негативними конотаціями, напр., тролінг  – «вид 

https://umoloda.kyiv.ua/
https://life.pravda.com.ua/
https://umoloda.kyiv.ua/
https://umoloda.kyiv.ua/
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взаємодії в онлайн-дискусіях на віртуальних комунікативних 
ресурсах, коли взаємодія націлена на провокацію у читачів 
емоційної відповіді, емоційної реакції, емоційних аргументів, 
образ і тривалих марних дискусій, нагнітання конфліктів для 
реалізації цілей інтернет-троля». Напр.: «Коли нас 
відвідують, або акт тролінгу – це те, з чим нам доводиться 
стикатися все частіше, оскільки Інтернет стає більш 
соціальним» (https://tebapit.com/%D1%96); «„Манчестер 
Юнайтед” найняв психологів для гравців через онлайн-
тролінг» (https://dt.ua/).  

Часто твірна основа неологізмів мотивує кілька 
похідних, наприклад, блог → блогер, блог → блоговий; пост 
→ репост, пост → постити, хейт → хейтинг, хейт → 
хейтер. Також твірна основа може ускладнюватися 
поступово, утворюючи кілька ступенів: блог – блогер – 
блогерство, блог – блогер – блогерський, хейт – хейтер – 
хейтерство, хейт – хейтер – хейтерський. 

Неолексеми на позначення осіб стали активним 
ресурсом сучасної української номінації: тролі – «особлива 
група користувачів, яка провокує на конфлікт та образливі 
висловлювання»; блогер – «особа, яка веде свій блог»; 
інфлюенсери – «це люди, які залучають до свого акаунту 
велику кількість користувачів завдяки своєму авторитету, 
досвіду та знанням, рекламуванню товарів»; хейтер – 
«людина, що каже чи пише неприємні речі про когось або 
критикує чиїсь досягнення, зокрема в Інтернеті, 
відчуває ненависть або ворожість (приховану чи відкриту) до 
чого-небудь або кого-небудь»; фоловер – «користувач, який 
підписався на оновлення акаунту в соціальній мережі». Напр.: 
«Багато українських і закордонних компаній ведуть свої 
сторінки в соціальних мережах, а деякі з них залучають 
інфлюенсерів» (https://uaspectr.com/2021/12/16/inflyuensery-hto- 

https://tebapit.com/%D1%96
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tse-i-yak-z-nymy-pratsyuvaty/). «Кабінет міністрів цікавиться 
у своїх фоловерів у Твіттері, як вони ставляться до ініціативи 
скасування трудових книжок» (https://www.pravda.com.ua/); 
«Можна скільки завгодно критикувати блогерів та лідерів 
думок, але факт є фактом: їм довіряють» 
(https://marketer.ua/ua/influencer-marketing-in-ukraine/); «Якщо 
ми уявимо собі певний спектр хейтингу, то з одного його 
боку хейтери можуть бути „тролями” (на жаль, ні, це не 
фантастичні істоти з казок, як я думала у дитинстві) – 
людьми, які просто підбивають та дражнять інших заради 
інфантильних розваг» (https://www.imena.ua/blog/heiting-
during-elections/).  

У мові сучасних українськомовних медіа журналісти 
активно використовують нові юкстапозити, широко вживані в 
соціальних мережах. Вони утворені з двох самостійних 
іменників без сполучного голосного, напр.: інфлюенсер-
маркетинг («Цією колонкою AIR Brands, провідна українська 
агенція інфлюенсер-маркетингу, відкриває цикл матеріалів, 
присвячених проблематиці маркетингу впливу в Україні») 
(https://marketer.ua/ua/influencer-marketing-in-ukraine/). 

За нашими спостереженнями, останнім часом істотно 
розширилася функціональна сфера досліджуваної лексики. У 
мові соціальних мереж трапляються такі неологізми, як 
автопостинг  – «сервіс автоматичного публікування 
інформації за розкладом, який вказує користувач»; твіт  – 
«назва короткого повідомлення в соцмережі Twitter», 
директ – «особисті повідомлення з можливістю відправлення 
фото, відео та тексту одному користувачеві або групі 
користувачів»; контент  – «інформаційне наповнення 
сторінки користувача»; хештег – «тематична мітка у вигляді 
слова або вислову». Наприклад: «Ми фокусуємося на 
відповідальності за контент (який розміщується на 

https://www.pravda.com.ua/
https://marketer.ua/ua/influencer-marketing-in-ukraine/
https://www.imena.ua/blog/heiting-during-elections/
https://www.imena.ua/blog/heiting-during-elections/
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платформі Youtube), що є нашим основним пріоритетом 
упродовж останніх кількох років» (https://www.pravda.com.ua/); 
 «Перший твіт у Twitter продали майже за $3 млн. Хто купив 
і навіщо» (https://www.google.com/search?q=%D1%82%D0%  
B2%D1%96%D1%82). 

Отже, на сьогодні спостерігаємо активне використання 
досліджуваних запозичених неологізмів у різноманітних 
формах інтернет-комунікації, їхнє входження до загального 
вжитку.  Такі слова перебувають у фокусі загостреної 
мовленнєвої уваги сучасної людини. Вивчення особливостей 
різностильового функціонування, семантики неолексем є 
доцільним у майбутніх наукових розвідках. 

  
Список використаних джерел: 
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ЛІНГВІСТИЧНА ПАРАДИГМА  

ДОСЛІДЖЕННЯ МАСМЕДІЙНОГО ТЕРМІНА 
 

Вступ.Сучасна мовознавча наука визнає, що одним із 
найважливіших зовнішніх чинників мовних змін і розвитку 
мови є контактування та взаємовплив мов. Такою контактною 
мовою, що полегшує міжнародне спілкування у всіх сферах 
людського життя є англійська мова,  яка отримала статус  
мови міжнародного спілкування. Англійська мова стала 
потужним джерелом лексичних запозичень у мас медійній 
сфері, що пояснюється економічною могутністю англомовних 
держав світу.   

На сьогодні актуальним є вивчення особливостей 
функціонування запозиченого терміна, переосмислення його 
семантики внаслідок входження в іншу мову. Дослідники 
наголошують на тому, що в значенні заново утвореної 
термінологічної одиниці експлікуються додаткові змістові 
відтінки, внаслідок чого вона уточнюється і набуває 
завершеності, адже термінологія це той лексичний пласт, у 
якому  міжмовні взаємини є найвиразнішими. Аналіз мовних 
та позамовних явищ,  за допомогою яких  професійна мова 
збагачує та розширює  своє функціонування  дозволяє 
встановити нові тенденції й особливості утворення та 
вживання термінологічних одиниць мас медійної 
сфери.Слово як основна одиниця мови, а  відтак  мас 
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медійний термін як  ключовий елемент  галузевої 
термінології  характеризується здатністю  постійно 
змінюватися (структурно йсемантично)  залежно з науковими 
та суспільними потребами.  Зазначена особливість термінних 
лексем  яскраво простежується  у таких мовних явищах як 
полісемія та омонімія, зокрема у досліджуваній 
терміносистемі мас медійної сфери, яка окремо у наукових 
розвідках не розглядалася. 

Проблема синонімії та антонімії належить до однієї з 
найскладніших та найбільш дискусійних  у термінологічній 
та функціональній семасіології. Більшість  мовознавців 
схиляються до думки, що феномен синонімічно-антонімічних 
відношень терміна є важливим аспектом розвитку мови, 
оскільки відіграє  ключову роль  у мовному процесі номінації.   

Головна мета та завдання окресленої наукової 
розвідки – проаналізувати структуру на особливості 
значеннєвих елементів терміна мас медійної сфери в ракурсі 
лексичної синонімії та антонімії.  Важливість такого 
дослідження,  з одного боку зумовлена недостатнім 
вивченням теоретичних аспектів синонімії, антонімії 
пов’язаних з проблемами значення терміна взагалі, а з іншого  
тим, що дослідники не розмежовують специфіки 
функціонування терміна у мові та мовленні. 

У сучасній  лінгвістичній науці  побутує тенденція 
використовувати  феномен метафори в різних  її галузях: 
семіотиці, психолінгвістиці, соціолінгвістиці, когнітивному 
мовознавстві, структурній лінгвістиці і звичайно, стилістиці. 
Наукові  праці присвячені  дослідженню метафори, особливо 
протягом останніх десятиліть, пов'язані з усвідомленням ролі 
метафори у ментальних процесах  опису їх як мовних фактів, 
смислотвірних нюансів так і метафоричних конструкцій у 
різних сфераху тому числі ймасмедійної. Однак, метафора як 
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стилістичний троп, фігура у  творенні спеціальних термінів 
окремо у лінгвістичних працях не розглядалася. Відтак є 
потреба такого аналізу з метою виявлення арсеналу 
смислових  нюансів метафори у фаховому мас медійному 
дискурсі.  

Конверсия  як найпродуктивніший спосіб словотворення у 
сучасній англійській мові зумовлений особливостями його 
граматичним складом та семантичним термінологічним 
потенціалом. Проблема транспозиції частин мови 
неоднозначно висвітлюється у лінгвістичних працях, 
фактично вона й дотепер є дискусійною у сучасному 
мовознавстві, як  одним  із найпродуктивніших способів 
словотворення англійської мови. Дослідження конверсійних 
явищ в англійській мові засвідчують існування різних 
підходів, а саме: морфологічного, морфолого-синтаксичного, 
морфолого-синтаксико-семантичного і функціонального. 
Комбінований морфолого-синтaксичний спосіб словотвору 
включає як зміну пaрaдигми, так і зміну синтаксичної функції 
слова Прибічники цього підходу влучно зазначають, що для 
конверсійних утворень притаманні не лише морфологічні, а й 
синтаксичні фактори, до яких належать: порядок слів, зміна 
значення, різні асоціації та співвідношення з рядами вже 
існуючих слів. 

Проблема полісемії у процесах термінотворення 
надзвичайна актуальна, зважаючи на присвячену їй численну 
кількість теорій, наукових розвідок та підходів. У процесі  
аналізу фахових термінологій феномен полісмисловості 
викликає певні труднощі, з огляду на закодовану у терміні 
імпліцитну інформацію, експлікація якої вимагає надійної 
методики застосування. З огляду на розв’язання цього 
завдання, об’єктом зазначеної статті слугує термінологія мас 
медійної сфери, а суб’єктом її термінотвірний потенціал моно 
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та полі лексемних термінів. Новизна розвідки полягає у тому, 
що досі не було проаналізовано словотвірний потенціал моно 
та полі лексемних термінів мас медійної сфери. 

Методологія аналізу термінології мас медійних  
термінів  сучасної англійської мови базується на 
використанні методів, прийомів і процедур  релевантних для 
досліджуваних термінологічних одиниць. 

Матеріалом дослідженняслугує суцільна вибірка 
термінів мас медійної сфери укладеного нами Англійсько-
українського словника термінів загальним обсягом 1650  
одиниць. Опис основних етапів роботи над укладенням 
словника знаходимо у працях: Кияка Т.Р.,Татаринова 
В.А.,Шелова С.Д., NidaE., FregeG. та інших. Після відбору  
приладового матеріалу укладаємо словниковий реєстр 
термінологічного глосарію. Усі відібрані та укладені у 
словнику терміни стосуються галузі мас медійної сфери та 
розраховані на науковців, аспірантів та студентів 
університетів факультетів журналістики та спеціальності 
медіа лінгвістики 

З огляду на те, що термінологічна лексика складає 
невід’ємну частину загальновживаної мови доречним став 
аналіз критичний огляд наукових праць Н.Ф. Алефіренко, 
А. Вежбицької, Б.НГоловина, Ю.А. Зацного, А.С. Зеленько, 
А.В Суперанської, та ін., де автори розглядають специфіку 
структури терміна та його семантико-когнітивні властивості. 
Проблема висвітлення методологічних принципів у 
дослідженні  фахового терміна перебуває у   центрі уваги та 
зацікавлення як пріоритетних у багатьох зарубіжних 
мовознавців, зокрема M.T Cabre, H. Felber, Sager J.C  та інші.   

Методологія дослідження. Методологічну основу та 
методи дослідження означеної статтісформовано на основі 
аналізу наукових праць українських та зарубіжних 
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дослідників  з урахуванням лексико-семантичних та 
функціональних аспектів мас медійного терміна. Засадничі 
методологічні принципи дослідження терміна  висвітлено у 
наукових працях  Б.Н.Головина, Ю.А. Зацного, А.С.Зеленька, 
М.П. Кочергана та інших. 

У сучасних  мовознавчих та термінознавчих  студіях 
методологія визначає загальну орієнтацію і характер 
лінгвістичних досліджень, значною мірою зумовлюючи їх 
наукові результати та висновки. Поділяємо думку 
дослідників, що методологія визначає метод і методику 
дослідження, причому метод відповідає методології – підходу 
до досліджуваного матеріалу, його теоретичному 
осмисленню, а методика – це сукупність прийомів відбору, 
систематизації й опису матеріалу. 

Результати та обговорення.Розвиток цивілізації 
традиційно зумовлює  використання лексичних одиниць як 
термінів у різних  галузях наук. Особливо це помітно у 
сучасній англомовній  медійній сфері, терміносистема якої 
формується головно за рахунок загальновживаної лексики. 
Невизначеність та багатозначність загальновживаних слів не 
є перешкодою до використання їх у функції спеціальних 
термінів. Оскільки загальномовні слова забезпечують 
взаєморозуміння комунікантів у звичайному спілкуванні, то у 
галузі мас медійної сфери так само можливе  повне й 
однозначне розуміння її фахівців.  Адже у термінах 
функціонують ті самі семантичні  механізми що й у 
загальновживаних словах, у першому випадку це побутові 
комунікативні поняття, а в другому науково-визначені 
спеціальні мас медійні терміни. Важливим у процесі їх 
дослідження є виокремлення та абстрагування 
комунікативно-релевантної диференціальної ознаки поняття і 
закріплення її як компонента інваріантного знакового 
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значення.  Виявлена стабільність інваріантного значення 
слова-терміна, його диференційна функція забезпечують 
надійне й однозначне розуміння  фахівців мас медійної 
сфери. 

Стрімкий розвиток засобів масової інформації, 
загальнодоступність інформаційних джерел сприяє не лише 
інформатизації суспільства, але й формуванню суспільної 
думки та зростанню інтелектуального рівня відповідної 
спеціальної сфери, якою є досліджувана мас медійна 
термінологія.  Зацікавленням дослідників є те, що спеціальна 
лексика англійської мови мас медійної сфери, перманентно 
розвиває нові значення для номінації нових понять і об’єктів. 
Більшість термінів досліджуваної сфери вже пройшли 
еволюційний шлях у процесі розвитку нового значення. 
Таким чином, термінологічна система мас медійної галузі 
виявляє динамічний характер тому, що для розуміння 
масмедійного терміна, як і будь якого іншого, важливе повне 
осягнення спектру його семантичних нюансів та наповнення.  

У процесі мислення людина виокремлює, абстрагує і 
фіксує у словах лише ті ознаки, які найбільше відповідають 
потребам мовного спілкування конкретного колективу. На 
сьогодні в мовознавстві усталеним є твердження згідно якого 
значення слова-терміна є триєдиним, оскільки поєднує у собі 
денотативний, конотативний та прагматичний компоненти. 
Саме денотативний елемент (або макрокомпонент) може бути 
диференційований на мікрокомпоненти, що виражають 
окремі ознаки денотата.  

Традиційно такі мінімальні елементарні компоненти як 
найменші диференційні ознаки називають семами. Сему 
тлумачать як елементарний смисл, що є відображенням у 
свідомості носіїв мови певної ознаки об’єктивно притаманної 
денотату, або приписуваної йому певним мовним 
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середовищем, а отже такою що є об’єктивною щодо кожного 
мовця. У мовознавчій науці є низка термінів для інтерпретації 
найменшого, чи найелементарнішого компонента значення 
слова, запропонованих різними дослідниками,  як от 
“диференційний елемент”(Ф.де Соссюр),”семантичний 
компонент”(Дж. Лайонз), “диференційна ознака”(І. Арнольд, 
“семантична ознака”(А. Уфимцева),“стабільний інваріантний 
семантичний компонент” (GourskyS.).  

Власне  на  аналізі останнього “стабільний 
інваріантний семантичний компонент” зупинимося 
детальніше у нашій статті, який менше досліджений у 
наукових розвідках дослідників. Інваріантне значення як 
узагальнені, стабільні, абстрактні компоненти різних значень 
дають змогу збагнути механізм “породження” різних смислів 
одного і того самого слова терміна масмедійної сфери 
зокрема, у фаховому мовленні чи контексті. Важливим в 
інваріантному значення слова є виокремлення його 
структурних семантичних компонентів, які в конкретній 
мовленнєвій ситуації експлікуються як комунікативно-
релевантні та структурно-організовані. Суттєвим є тут 
додати, що у стабільному інваріантному значенні різні 
смисли того самого слова відрізняються лише за тотожною. А 
не диференційною семантичною ознакою.  Зазначимо, що 
традиційний компонентний аналіз, який передбачає 
розкладення семної структури слова-терміна, не виявляє 
механізму,  породження його смислових нюансів, що є 
ключовим завданням означеної статті.  

Висновки. З огляду  на це, виникає необхідність  у 
дослідженні мас медійного терміна як системи 
взаємопов’язаних лексичних, фразеологічних та стилістичних 
мовних засобів у переосмисленні усталених підходів, методів 
і методик дослідження, залучення теоретико-методологічної 
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бази нових лінгвістичних напрямів, які уможливлюють 
обґрунтування структури, семантики та прагматики мас 
медійного терміна. Усе ж, попри динаміку наукових розвідок про 
термінологію мас медійної сфери, аналіз теоретичних джерел дає 
підстави стверджувати,  що це явище в англістиці у структурно-
семантичному та функціонально-прагматичному ракурсах 
системно не проаналізовані. 

Засоби масової інформації (ЗМІ) все більше охоплюють 
наш життєвий простір,  впливають на наше життя, адже ідея 
новин така ж давня як і сама мова.У сучасній лінгвістиці 
науковий інтерес до вивчення мас медійного дискурсу 
зумовлений розширенням меж і можливостей ЗМІ щодо 
висвітлення подій суспільно-політичного життя. Газети 
сьогодні і надалі задокументовують щоденне життя і є 
свідками звичайних і надзвичайних новин. Проблематика 
дослідження в наукових розвідках охоплює низку важливих 
питань щодо його структурно-семантичних та 
лінгвокогнітивних параметрів. Одним з найшвидших джерел 
інформування та наймасовіших сфер комунікації є мас 
медійні ресурси. На підставі газетних матеріалів можна 
простежувати зміни в мові, появу нових слів характерних для 
сучасної газетної англійської мови, що є безперечною 
перспективою майбутнього дослідженнягалузевого терміна. 
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Лазаренко В.Г. 
викладач предмету  

«Історія залізниць України та світу», 
Київська дитяча залізниця 

м. Київ, Україна 
 
КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ЗАЛІЗНИЦЯ  ЯК НАУКОВО – 

ДОСЛІДНИЙ   ЦЕНТР  ДЛЯ  КРАЄЗНАВЧИХ І 
БІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

 
Одним з найважливіших завдань, які стоять перед 

викладацьким складом Київської дитячої залізниці, є 
забезпечення високої якості викладання свого предмету і 
проведення виховної роботи направленої на підготовку 
освічених, моральних, конструктивних і практичних людей, які 
мають глибоке почуття відповідальності за долю Укрзалізниці і 
держави і їх соціально-економічне процвітання [1].  

Для мене, як для  викладача предмету «Історія залізниць 
України та світу» і за сумісництвом головного зберігача 
фондів музею «Історії Південно-Західної залізниці» 
розташованої на території Київської дитячої залізниці 
великого значення в цьому питанні є залучення до 
проведення учбового процесу експонатів цього музею, які 
слугують в якості наочного посібника і сприяють 
біографічним дослідженням на практиці [2]. 

При зарахуванні на безкоштовне навчання на Київську 
дитячу залізницю, один із батьків школяра заповнював 
типову заяву-анкету на спеціальному бланку з логотипом 
Укрзалізниці і Київської дитячої залізниці. Анкета містила 
особисті дані і мала фото учня. Ця анкета являється першим 
джерелом в майбутньому для створення книги по історії 
Київської дитячої залізниці, яку створюють самі вихованці [3]. 
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В редакційну колегію входять Олег Заблудовський (16 років) [4] 
і Артем Бойко, які застосовуючи архівні джерела фактично на 
80% уже створили книгу «Історія Київської дитячої 
залізниці» [5]. Зараховувались на навчання і по двоє дітей із 
однієї родини, серед них Ірина і Гліб Требушні і діти 
квиткового касира Ольги Цихан брати Віктор і Максим. В 
якості експерименту на навчання був прийнятий і 6 річний 
Микита Бурлаков із залізничної династії [6]. 

На мою думку, саме з історії власного роду, родини, 
міста чи села слід починати вчити історію. У моїх творчих 
планах – створення Малої дитячої залізничної академії для 
підготовки з талановитих юних залізничників професійних 
науковців - істориків. Для цього є всі умови. Навчальна база 
Київської дитячої залізниці має архів кіно-фотодокументів, 
особові справи і підшивки газет «Робітниче слово». Також є 
можливість дослідження Дорожнього архіву Південно-
Західної залізниці. 

Так як історія є точною наукою і кожний факт і 
написане слово повинно бути документально підтверджено, 
тому юних дослідників я зорієнтував на написання не просто 
шкільного художнього твору, а створення наукової роботи з 
виконанням всіх необхідних наукових процедур. 

Особливістю дослідження сімейного архіву є можливість у 
юного дослідника викласти сімейну інформацію у 
систематизованій формі. Подача фактів на науковій основі сприяє 
активізації уваги, мислення, збуджує інтерес і внутрішню 
активність думки, створює умови для подальшого більш 
глибокого і самостійного вивчення цього матеріалу. Під час 
дослідницького уроку у юних дослідників формуються уміння 
слухати і усвідомлювати побачене і почуте, здійснювати 
розумові операції як аналіз, синтез, порівняння тощо. Викладач 
добирає найголовніше із родинної інформації, спрямовує увагу 
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на аналіз джерел та розкриває перспективи оприлюднення 
конкретної біографії. Така дослідницько-пошукова робота 
прищеплює інтерес молодої людини до генеалогії, краєзнавства і 
розвиває творчі здібності, інтелектуальну й емоційно-вольову 
сферу особистості, сприйняття, пам'ять. 

Для якісного проведення занять з предмету «Історія 
залізниць України та світу» я створив електронний 
підручник-матрицю, який складається з 12 томів. Кожен том 
присвячений конкретній залізничній професії і має вихідні 
дані на залізничника. Завдяки якому вихованці мають змогу 
самостійно його доповнювати своїми науковими статтями. 
Діти із родин династій залізничників це роблять 
безпосередньо через сімейний архів. Творчі завдання по 
доповненню підручника необхідною інформацією 
пропонуються в залежності від віку вихованця. Молодші 
вихованці раніше черпали інформацію із сайту «Подвиг 
народу» в якому міститься нагородний лист і протоколи 
(акти) вручення нагород. Ці джерела несуть вихідну 
інформацію на особу. Вихованцям старшого віку 
пропонується пошук необхідної інформації в науковій 
бібліотеці і в архівних установах. Вагомими джерелами 
слугує і архів Київської дитячої залізниці кіно-фото 
документів. 

Під моїм науковим керівництвом і застосувавши мою 
розробку 12 томну навчальну матрицю змогли б створити 
фундаментальне багатотомне біографічне видання по 
залізничникам. 

Для створення довідника, я розробив свою методику 
написання цієї роботи. Так наприклад Єлизавета Лесик (11 років) 
із залізничної династії на основі сімейних архіву під моїм 
науковим керівництвом створила наукову статтю для 
біографічного довідника «Нагороди залізничників Південно-
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Західного округу залізниць і Південно-Західної залізниці» про 
машиніста-інструктора локомотивного депо Бендери Чикризова  
Евгена Петровича [7]. Павло Мартиненко (12 років) створив 
наукову статтю про залізничника Київського резерву 
провідників Мартиненка Миколи Прохоровича [8].  

Проведення уроку відбувається безпосередньо в самому 
музеї серед представлених артефактів і діючого навчального 
рухомого макету Київської дитячої залізниці. Все це 
підсилюється можливістю слухачів потримати в своїх руках 
ці цінні історичні артефакти, свідки тих героїчних подій, так 
би мовити своїми руками доторкнутися до живої історії. 
Завдяки музейним експонатам проводиться вивчення історії 
Південно-Західної залізниці за 150 річний період. Є джерела 
дослідження керівного і особового складу Південно-Західних 
залізниць за часів Російської Імперії, лютневої революції, 
громадянської війни. Південно-Західного округу залізниць і 
Південно-Західної залізниці за часів СРСР і Укрзалізниці і 
Південно-Західної залізниці за часів сучасної України. 
Календарно-тематичний план складається із основних 
розділів і тем: Роль залізничного транспорту в умовах війни. 
Відзнаки розрізнення залізничників. Методика проведення 
біографічних досліджень. Залізничні династії. Роль династії в 
розвитку залізниць. Найбільша династія залізничників 
родини Олійників. Музейна справа залізничного напрямку. 
Співпраця дорожніх архівів і музеїв в проведенні навчального 
процесу. Проведення екскурсійної роботи юними 
залізничниками. Проведення наукової роботи з експонатами 
музею, підшивками газет «Робітниче слово», кіно-
фотодокументами і архівними справами. Створення наукових 
паспортів експонатів музею. Історія створення мережі 
дитячих залізниць. Розбудова дитячих залізниць України. 
Джерела дослідження історії Київської дитячої залізниці.  
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Таким чином можна зробити наступний висновок, що 
саме з історії власного роду, родини, міста чи села слід 
починати вчити історію. Розвиток у підростаючого покоління 
здатності набуття знань шляхом дослідження та формування 
вмінь та навичок дослідницької діяльності являється 
основним в організації навчального процесу. Як відомо 
найбільш цінними і ефективними є знання, здобуті 
самостійно, шляхом творчого пошуку. Все це передбачає 
формування наукового світогляду, оволодіння методологією і 
методами дослідження і сприяє фахово оволодіти обраною 
спеціальністю.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
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РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ 

 
Організація творчої пізнавальної діяльності у контексті 

формування узагальненого уміння розв’язувати фізичні задачі 
є важливим завданням вивчення фізики. Володіння цим 
умінням є одним з основних критеріїв предметної 
компетентності. Він показує, наскільки учень володіє 
загальними методами розв’язування типових фізичних     
задач [1; 2; 3; 5]. Відкриття такого  методу в контексті 
розв’язку однієї або декількох фізичних задач є творчою 
пізнавальною діяльністю, яка є предметом педагогічного 
проектування і впровадження.  

Відомо, що об’єктом творчої пізнавальної діяльності є 
творча задача. Поняття “творча задача” є категорією 
суб’єктивною. Задача вважається творчою, якщо учень, який 
її розв’язує, не знає методу (загального алгоритму) її 
розв’язку [2; 4; 6].  
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Багато задач з механіки (кінематики, динаміки, 
статики), а також з інших розділів фізики (електростатики, 
геометричної оптики) можна розв’язати, скориставшись, так 
званим, векторно-геометричним методом. Цей метод 
реалізується, як правило, в ході розв’язування задач,              
де виконуються дії над векторними величинами і де 
необхідно здійснити перехід від векторних рівнянь до 
скалярних.  

Зупинимося на елементах методичної моделі організації 
творчої пізнавальної діяльності, метою якої є засвоєння 
учнями векторно-геометричного методу розв’язування задач з 
механіки. Зауважимо, що цей метод поки що не знайшов 
широкого застосування і відповідного відображення у 
підручниках, на відміну від альтернативного йому векторно-
координатного методу. 

Векторно-геометричний метод полягає у тому, що 
перехід від векторних рівнянь до скалярних реалізується на 
основі застосування знань з геометрії: правил додавання 
векторів, властивостей геометричних фігур, співвідношень 
між сторонами і кутами у прямокутному трикутнику, теореми 
Піфагора, ознак подібності і рівності трикутників,  теореми 
косинусів та синусів тощо. 

Продемонструємо вищесказане на конкретному прикладі. 
Задача. Похилою площиною, кут нахилу якої до 

горизонту 30о, піднімають брусок, прикладаючи вздовж 
поверхні силу 2Н. Коефіцієнт тертя між бруском і поверхнею 
0,3. З яким прискоренням рухається брусок, якщо його маса 
дорівнює 200 г? 
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Розв’язання 
1. Зобразимо вектори сил, що діють 

на тіло, а також вектор прискорення (рис.1). 
2. Запишимо другий закон 

Ньютона:   

     amFFNgm т


=+++ .          (1) 
3. Перепишемо рівняння (1) так, 

щоб усі вектори були у лівій частині 
рівності: 
     0am-FFNgm т =+++ 

.   (2)      

4. Замінимо суму векторів am- FFт


+  
рівнодійною: am-FFR т


+= . Рівність 

(2) запишеться:   

                                  0RNgm =++
 .                               (3) 

Так як вектори am- F,Fт


  лежать на одній прямій, то 

R


буде співпадати за напрямком з вектором F


, а  модуль:                                                                                       
                                  тF-ma-FR = .                                      (4) 

5. Додамо вектори згідно (3), використавши правило 
трикутника. Отриманий векторний трикутник (рис. 2.) є 
прямокутним. Кут між векторами gm  і N

  дорівнює α.  
6. Застосовуючи співвідношення між 

сторонами і кутами у прямокутному трикутнику, 
можна записати такі рівняння:  

                  α sinmgR =                               (5) 
                  αcosmgN =                               (6) 
Перепишемо рівняння (4), врахувавши (5): 
                 α sinmgma-F-F т = .                                 (7) 

Рис. 2.1 
 

Рифс. 2.2 
 

Дано: 
F= 2 H 
μ = 0,3 
m =200 г = 0,2 кг 
α =30о 

а – ? 
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Врахувавши рівняння (2.7) і формулу для сили                   
тертя  NFт µ= ,  перепишемо рівняння (2.7) так:   

mamgsin-cosmg-F =ααµ . Визначимо прискорення: 

m
)sincosmg(-Fa ααµ +

= . Зробимо обрахунки: 

2

оо

с
м4,2

0,2
)30 sin30 (0,3cos 9,8 0,2-2a ≈+⋅

= . 

Відповідь: 2с
м4,2a ≈ . 

Як видно з наведених прикладів, узагальнена 
теоретична модель розв’язування задачі з динаміки на основі 
векторно-геометричного методу відрізняється від теоретичної 
моделі, що ґрунтується на векторно-координатному методі, 
насамперед, математичним компонентом. Особливо це 
стосується процедури отримання скалярних рівнянь з 
векторного рівняння, яке відображає ІІ закон Ньютона.  

Діяльнісний аспект застосування даної моделі може бути 
відображений у відповідному узагальненому плані-орієнтирі.  

Узагальнений план-орієнтир розв’язування задачі 
векторно-геометричним методом 

1. Уважно прочитайте умову задачі. З’ясуйте, які сили 
діють на тіло, яким є характер руху. 

2. Запишіть коротку умову задачі. У разі необхідності 
переведіть значення фізичних величин в одиниці СІ. 

3. Виконайте пояснювальний рисунок, на якому позначте 
сили, що діють на тіло, і напрямок прискорення руху тіла. 

4. Запишіть рівняння другого закону Ньютона у 
векторному вигляді так, щоб з одного боку рівності був нуль. 

5. Побудуйте геометричну інтерпретацію векторного 
рівняння (векторну діаграму), виконавши дії над векторами, 
відповідно до  векторного рівняння. 
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6. На основі векторної діаграми складіть відповідні 
скалярні рівняння, вважаючи, що модуль векторної величини 
пропорційний довжині вектора на рисунку.  

7. Розв’яжіть отриману систему рівнянь, при 
необхідності доповнивши її відомими формулами. 

8. Виконавши обрахунки, знайдіть шукану величину та 
одиницю її вимірювання. 

9. Проаналізуйте результат. Запишіть відповідь. 
Висновок. Отже, одним із шляхів удосконалення 

методики організації пізнавальної творчості у контексті 
розв’язування фізичних задач з механіки є діяльнісний підхід, 
що ґрунтується на ознайомленні учнів з узагальненими 
методами розв’язування типових задач та відповідною 
орієнтувальною основою їх застосування у вигляді 
узагальнених планів-орієнтирів. 
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САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИЙ КОМПОНЕНТ 
ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ: 
СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ПОНЯТТЯ 

 
Збереження здоров’я в учасників освітнього процесу 

являється однією з важливіших проблем сучасного 
суспільства, адже відмінний стан здоров’я для людини 
створює можливість повноцінно виковувати власні життєві 
функції. Тому, пошук вирішення проблеми із збереження та 
зміцнення здоров’я серед здобувачів освіти в закладах вищої 
освіти має свою актуальність.  

Науковець Л. Кравченко вказує на проблему по 
формуванню здоров’язберігаючої компетентності у 
здобувачів технологічної освіти, як на актуальний напрямок 
всебічного розвитку. Адже формування даної компетентності 
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в здобувача освіти дозволяє набути здатність дбайливо 
ставитись як до власного здоров’я так і до здоров’я 
оточуючих, із знанням безпечної організації навчального 
процесу та виконання трудових завдань [4]. Формування 
здоров’язбережувальної компетентності у майбутнього 
вчителя трудового навчання та технології в системі закладів 
вищої освіти вимагає особливого підходу, особливо в питанні 
забезпечення високого рівня сформованості у здобувачів 
вказаної компетентності. Сформована здоров’язбережувальна 
компетентність в майбутнього вчителя трудового навчання та 
технології дозволить повноцінно здійснювувати ефективну 
освітню діяльність в питанні зміцнення і збереження як 
власного здоров’я так і здоров’я учнів в закладах середньої 
освіти. 

У процесі професійної підготовки майбутнього вчителя 
трудового навчання та технології особливу увагу необхідно 
звернути на формування санітарно-гігієнічного компоненту 
здоров’язбережувальної компетентності. На дотримання 
даної позиції спонукають погляди різних дослідників. Так 
науковець І. Зимня розглядаючи компетентність 
здоров’язбереження передбачає знання і дотримання правил 
особистої гігієни та гігієни побуту. Позиція Н. Денисенко та 
Н. Мельник полягає в тому, що фізичне здоров’я залежить від 
додержання санітарно-гігієнічних норм [2]. Науковець 
Т. Миронюк вказує на раціональну організацію освітнього 
процесу з дотриманням санітарних норм та гігієнічних вимог як 
на головний напрямок здоров’язбережувальної діяльності [5]. 
На думку О. Соколюк, дотримання санітарно-гігієнічних 
норм під час підготовки майбутніх фахівців у системі вищої 
освіти створює умови для збереження та зміцнення їхнього 
власного здоров’я, тобто формує певну компетентність із 
здоров’язбереження кожної особистості. Цю думку 
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підтримують також О. Ажиппо, О. Антонова, С. Кириленко, 
В. Підлісна, Т. Полішко та ін. 

Враховуючи вище викладене можем зробити висновок, 
що санітарно-гігієнічні знання є важливим компонентом 
здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя 
трудового навчання та технології. Отже, необхідно розкрити 
сутність поняття «гігієна» та «санітарія». «Гігієна» – наука, що 
вивчає закономірності впливу навколишнього середовища на 
здоров’я людини та громадське здоров’я для розроблення 
гігієнічних нормативів, санітарних правил і заходів, які 
забезпечували б оптимальні умови для життєдіяльності, 
зміцнення здоров’я і запобігання захворюванням. Гігієна є 
підґрунтям профілактичної медицини. Вона вивчає вплив 
різноманітних чинників навколишнього середовища на здоров’я 
людини, її працездатність і довголіття з метою розроблення 
практичних заходів, спрямованих на оздоровлення умов життя 
людини і запобігання захворюванням.  

Дослідник в галузі експериментальної гігієни Е. Паркса 
вважає, що гігієна дозволяє зробити розвиток людини 
найдосконалішим, життя – найміцнішим, згасання життя – 
якомога повільнішим і смерть – якомога віддаленою» [1]. 
Термін «гігієна» в медико-психологічних дослідженнях не 
може використовують без поняття «санітарія», що є її 
практичною складовою. Під санітарією розуміють практичне 
застосування обґрунтованих гігієнічною наукою нормативів, 
санітарних правил і рекомендацій спрямованих на 
покращення умов праці, побуту, відпочинку, харчування з 
метою збереження і зміцнення здоров’я. Гігієнічне навчання 
та виховання передбачає педагогічну систему із навчальною 
та виховною діяльністю, спрямовану на підвищення рівня 
охорони здоров’я з мотивацією до дотримання 
здоров’язбереження кожної особи [3]. 
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Враховуючи вище викладене дозволяє зрозуміти 
сутність санітарно-гігієнічного компоненту 
здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя 
трудового навчання, як сукупність соціальних норм і 
цінностей, спрямованих на підвищення поінформованості в 
питаннях, пов’язаних з охороною здоров’я та профілактикою 
захворювань з мотивацією дотримання системи 
здоров’язберігання в закладах середньої освіти.  

Наповнення змісту санітарно-гігієнічного компоненту 
відбувається за рахунок оволодіння санітарно-гігієнічних 
знань про гігієнічне навчання і виховання (методичні та 
практичні питання освітнього процесу), гігієнічне 
будівництво й обладнання освітніх закладів, гігієну фізичного 
виховання і спорту, гігієну праці підлітків та інше. 
Сформовані санітарно-гігієнічні уміння, які поділяються  на 
організаційні тобто вміти організовувати дискусію, бесіду, 
лекцію, авторські проекти, добирати форми і методи 
педагогічного впливу на учнів, комунікативні, що 
передбачають встановлення емоційно-доброзичливого 
контакту з учнями, батьками, адміністрацією закладів 
середньої освіти з чітким і доступним поясненням 
необхідність у веденні здорового способу життя з 
дотриманням санітарно-гігієнічної складової та методичними 
для розробки занять, ігор тощо. Опановані санітарно-
гігієнічні знання та сформовані санітарно-гігієнічні уміння 
стимулюють майбутнього вчителя трудового навчання та 
технології до вироблення санітарно-гігієнічних навиків 
реалізувати теоретичні знання у процесі професійній 
діяльності в закладах середньої освіти. 

Отже, формування у майбутнього вчителя трудового 
навчання та технології здоров’язбережувальної 
компетентності, а зокрема санітарно-гігієнічного компоненту, 
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дозволить під час професійної діяльності в повній мірі 
створити здоров’язбережувальне середовище в закладів і 
освіти завдяки дотриманню санітарно-гігієнічних норм, що 
стане запорукою збереження здоров’я та попередження 
захворювання як власного, так і тих, хто поряд. 
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КОНЦЕПЦІЯ ЕТНОМЕТОДОЛОГІЇ  

ТА КОНВЕРСАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ 
 

Наукові розвідки діалогічного мовлення та вербальних 
інтеракцій набувають популярності. Серед них можемо 
назвати граматику діалогу, конверсаційний аналіз, теорію 
комункації, аналіз дискурсу та ін.  

Р. Барт та Ф. Берте [2, с. 3] вказуючи на інтеракцій 
аналіз говорили про перехід до іншого об’єкта дослідження, 
до інтерлокуції, тобто словесного обміну між мовцями. Тут 
йдеться про вивчення такого феномену, як розмова взагалі. 
Виникла тенденція формулювання правил та норм 
вербального обміну, започаткована найвідомішим із 
“конверсаційних нормативістів” Г. П. Грайсом [10]. 

К. Кербрат-Орекіоні [11, с. 55] пропонує вважати 
інтеракціонізм не гомогенною галуззю або дисципліною, а 
течією (mouvance), у якій взаємодіють різні підходи, теорії, 
що відносяться до різних дисциплін, серед яких можна 
назвати такі, як психіатрія, інтеракціоністська психологія, 
соціальна психологія, мікросоціологія, когнітивна соціологія, 
соціологія мовлення, соціолінгвістика, лінгвістика, 
діалектологія, фольклористика, філософія мовлення, 
етнолінгвістика, етнографія, антропологія, комунікативна етика. 

Етнометодологія виникла на стику розробок чиказької 
школи, соціології Т. Парсонса або символічного 
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інтеракціонизму та феноменології А. Шутца. Її базисним 
твором стали “Studies In Ethnometodology”, опубліковані        
Г. Гарфінкелем у 1967 рокці [8].  

Г. Гарфінкель розглядає етнонауку, “вивчення 
когнітивних систем притаманних тій або іншій культурі” в 
антропологічному американському контексті й об’єктом її 
називає загальні знання [1, с. 3]. Оригінальність поглядів 
Гарфінкеля деякі вчені вбачають у тому, що він пропонує 
зруйнувати теоретичну парадигму соціології й розглядати 
соціальне не як віддалений структурний наслідок, а як 
продукт щоденної дії суб’єктів: “треба розглядати соціальну 
діяльність як практичні дії: соціальний вчинок не є сталим 
об’єктом, він − продукт безперервної діяльності людей, які 
проявляють свої вміння, здійснюють вчинки, дотримуються 
правил поведінки, тобто мають примітивну методологію, 
аналіз якої і є справжнім завданням соціології" [7, с. 15].  

Етнометодологи розглядають розмову як базову 
категорію суспільного життя, невід’ємний інститут усіх 
соціальних відносин. Для найбільш повного осмислення 
феномену розмови вони використовують три функціональних 
поняття: індексикалізація (indexicality), рефлексивність 
(reflexivity) та впорядкованість (accountability) [4; 5; 12]. 

Індексикалізація – поняття, введене Ч.С. Пірсом й 
особливо поширене Й. Бар-Хіллелом, наголошує на тому 
факті, що справжнє значення мовних форм усвідомлюється з 
контексту, в якому вони ужиті. Воно уточнюється, 
переосмислюється, втрачає свою багатозначність в 
інтерлокутивному контексті. Так, за визначенням       
А.Кулона [6, с. 29], індексикалізація означає “природну 
неповноту слів, що отримують своє “повне" значення лише в 
контексті, в якому вони вживаються, і якщо вони 
“індексовані” ситуацією мовного обміну”. 
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Поняття “рефлексивності” частково перехрещується з 
поняттям перформативності, введеним Дж. Остіном. Е. Бенвеніст 
[3, с. 274].розглядає перформативні висловлювання як такі, 
що самі створюють свою власну референтність й водночас, 
певною мірою, є рефлексивними. За допомогою таких 
висловлювань мова-дія змінює порядок речей: якщо 
констативи сприймаються як такі, що відповідають 
реальному стану речей, перформативи змінюють реальність. 
Таким чином, з точки зору теорії перформативності будь-яке 
висловлювання є за необхідністю рефлексивним. Будь-яку 
мовленнєву продукцію можна охарактеризувати і як 
вербалізацію певного факту або стану, і як акт, що змінює 
стан речей. 

Отже, етнометодології дала поштовх до зміни 
теоретичної парадигми соціології. Етнометодологічна 
концепція більш наближена до соціального, бо акцентує на 
тому, що саме люди у процесі щоденної діяльності 
створюють це соціальне. 

Конверсаційний аналіз бере свій початок від 
етнометодології. У цьому контексті він є вченням про методи 
створення та інтерпретації соціальної взаємодії її    
учасниками. Батьками конверсаційного аналізу є Гарві Сакс,             
Емануїл А. Щеглов та Гейл Джефферсон, які у 1960-х 
створюють розгорнуту систему нового підходу [9; 13; 14]. 

Одним із головних тут є питання про секансилізацію 
(sequencing) – порядок, що встановлюється спільними 
зусиллями самих учасників під час їх взаємодії для 
здійснення певних актів. Шляхом ретельного аналізу 
інтеракцій конверсаціоналісти висвітлюють процедури, що 
використовуються учасниками розмови для її початку, 
введення нових тем, або завершення. На локальному рівні 
виділяються правила дистрибуції мовлення між учасниками 
інтеракції. 
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Засновником такого методу вважається соціолог Гарві 
Сакс (“Lectures on Conversation”) [13]. Він зосереджується на 
послідовності висловлювань, а не на самих секвенціях.  

Мета конверсаційного аналізу полягає в тому, щоб в 
процесі строгого емпіричного дослідження “природних” 
інтеракцій встановити формальні принципи та механізми, за 
допомогою яких учасники соціальної події осмислено 
структурують, координують і впорядковують свої власні дії, дії 
інших та ситуацію події. Мова йде про формальні прийоми, про 
“етно-методи”, які застосовуються співучасниками інтеракції, 
про інтерпретацію висловлювань партнерів і забезпечення 
розуміння, прийнятності та ефективності побудованих 
висловлювань. Проблемі транскрипції також надається достатня 
увага. У протоколах фіксуються не лише мовні дані, але й 
використані невербальні елементи, просодичні характеристики 
висловлювання (мелодика, динаміка, темп, паузи різної 
довжини), якість голосу (тембр), перебивання співрозмовниками 
одне одного, суттєві моменти зовнішнього оточення і т.п. 
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РОЛЬ ЮНЕСКО У МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ 

 
ЮНЕСКО заснована в 1946 році. До неї входять                

192 держави-члена, серед них і Україна. Головна мета   
ЮНЕСКО - сприяння зміцненню миру й безпеки через розвиток 
міжнародного співробітництва в галузі освіти, науки й культури. 
Цілі  організації: поглиблення порозуміння за допомогою засобів 
масової інформації; розвиток народної освіти й поширення 
культури; збереження, поглиблення й поширення знань. Функції 
ЮНЕСКО: розробка й здійснення соціальних програм; 
організація світових Конференцій з проблем освіти, науки й 
культури; охорона пам’ятників історії й культури; публікації з 
питань освіти й культури. 

Розробка й здійснення програм - одна з головних форм 
діяльності ЮНЕСКО. Серед найважливіших програм слід 
назвати: програма ліквідації неписемності; програма технічної 
допомоги; програма «Наука, технологія й суспільство»; програма 
«Людина й біосфера» (Man and Biosphere» - MAB); загальна 
програма інформації; міжнародна програма розвитку 
комунікацій; програма «Початкова освіта для всіх»; програма 
перекладів ЮНЕСКО (переклад найславетніших творів світової 
літератури) тощо.  

Відповідно до стратегії «Освіти для всіх» ЮНЕСКО 
формулює наступні критичні завдання: розширення і 
вдосконалення комплексних заходів по догляду за дітьми 
молодшого віку і їх вихованню, особливо відносно 
найуразливіших і більш знедолених дітей; забезпечення того, 
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щоб всі діти, особливо дівчатка, діти з неблагополучного 
середовища і з етнічних меншин могли вільно здобувати 
безкоштовну і обов'язкову високоякісну початкову освіту; 
забезпечення того, щоб освітні потреби всіх молодих людей і 
дорослих задовольнялися на основі рівного доступу до 
відповідних програм навчання і придбання життєвих навиків; 
підвищення рівня письменності дорослих, особливо жінок, і 
надання всім дорослим рівного доступу до базової і безперервної 
освіти; ліквідація гендерних відмінностей в початковій і середній 
освіті і досягнення гендерної рівності в області освіти; 
усестороннє підвищення якості освіти і забезпечення гарної 
успішності для всіх. 

У 60-70-і рр. XX ст. була прийнята Всесвітня 
експериментальна програма з розповсюдження грамотності , яка 
фінансувалася з коштів Програми розвитку ООН. Концепція 
безперервної освіти була вироблена і поширена ЮНЕСКО в 60-і 
рр. XX ст., якій все життя людини розглядалося як процес 
безперервної освіти. Традиційно велика увага приділяється 
проблемам в галузі середньої освіти. Найбільш цікавим в цьому 
напрямку є проект "Асоційовані школи ЮНЕСКО", що 
передбачає участь середніх освітніх установ в програмах і 
заходах Організації, які пов'язані з проблемами культурної 
спадщини, екологічного освіти, правами людини, питаннями 
міжкультурного діалогу. Однією з основних проблем сучасної 
вищої освіти є проблема еквівалентності дипломів . Її також 
вирішує ЮНЕСКО в своїх конвенціях. 

До ЮНЕСКО примикає цілий ряд дочірніх організацій, які 
займаються питаннями освіти і проводять в життя основні її 
принципи. Так, Міжнародне бюро освіти займається збором, 
аналізом і поширенням інформації про структуру, освітніх 
системах, основних спеціальностях всіх країн - учасників 
ЮНЕСКО, створює умови для обміну документацією, 
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інноваційними програмами, фахівцями, технічними засобами в 
галузі освіти. Міжнародний інститут планування освіти 
займається проблемою підготовки кадрів, фахівців в галузі 
освіти, розробляє і впроваджує програми з підготовки фахівців в 
галузі освіти в різних вузах, проводить дослідження в галузі 
управління та планування освіти, сприяє в обміні інформацією, 
практичним досвідом, вирішує адміністративні питання. 
Завдання Європейського центру з вищої освіти пов'язані з 
координацією програм вищої освіти в країнах Європи. Центр 
безпосередньо курує університети, займається видавничою 
діяльністю, випускає періодичні видання, де публікуються 
новітні методичні розробки в галузі освіти. Інститут 
ЮНЕСКО з інформаційних технологій та освіти займається 
питаннями використання нових технологій в освіті, 
проблемами заочної освіти. 

Співпраця ЮНЕСКО і України в сфері освіти і науки 
розширила можливості Національного центру «Мала академія 
наук України» – освітньої системи, яка забезпечує організацію і 
координацію науково-дослідницької діяльності учнів, створює 
умови для їх інтелектуального, духовного, творчого розвитку та 
професійного самовизначення, сприяє нарощуванню наукового 
потенціалу країни. Мала академія проводить активну міжнародну 
діяльність, ефективно працює над зміцненням авторитету 
України за кордоном як держави, що має унікальний позитивний 
досвід щодо створення системи підтримки обдарованих дітей, та 
має понад 140 постійних партнерів у сфері освіти, науки, 
дипломатії та музейної справи у 35 країнах світу. У 2017 році 
діяльність НЦ «МАН» одержала світове визнання: Мала академія 
наук України отримала статус Центру наукової освіти ІІ категорії 
під егідою ЮНЕСКО. Відповідне рішення було одноголосно 
прийняте на 39-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО. Мала 
академія наук – перша і єдина в Україні освітня структура, що 
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має такий престижний статус. Це надає ексклюзивні можливості 
для сотень тисяч дітей і педагогів, сприяє формуванню 
позитивного іміджу України на міжнародній арені та розвитку 
освітньої дипломатії [2]. 

Глобальна мережа міст ЮНЕСКО, що навчаються, 
створена Інститутом ЮНЕСКО з освіти впродовж життя з метою 
сприяння спільнотам міста у розширенні індивідуальних прав і 
можливостей особистості у навчанні протягом життя і, як 
наслідок, соціальній згуртованості та економічному зростанню 
міст, регіонів і країн. Мережа допомагає розвитку діалогу між 
містами у питаннях політики, сприяє встановленню зв’язків і 
партнерських відносин, забезпечує розвиток потенціалу, 
розробку засобів заохочення й визнання прогресу міст, що 
навчаються [3]. 

Мережа підтримує досягнення всіх сімнадцяти Цілей 
сталого розвитку (ЦCР), особливо ЦCР 4 "Забезпечення 
всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення 
можливості навчання впродовж усього життя для всіх" та ЦСР 11 
"Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної 
стійкості міст і населених пунктів" 

ЮНЕСКО створює міжнародні й регіональні мережі для 
надання допомоги країнам з низки питань у сфері вищої освіти: 
академічна гнучкість, міжнародний обмін передовим досвідом, 
вивчення систем освіти й формування знань, нововведення у 
навчальному плані, лідерство для жінок-педагогів, 
вдосконалювання викладачів і визнання якості дипломів у вищій 
освіті тощо. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО 
РОЗВИТКУ ДРІБНОЇ МОТОРИКИ УЧНІВ 

ПЕРШОГО І ДРУГОГО  КЛАСУ 
 
Постановка проблеми. Ключова зміна Нової 

української школи для учнів стосується у підходах до 
навчання та змісту освіти. Адже мета НУШ – виховати 
інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати 
відповідальні рішення та дотримується прав людини. 

Замість запам’ятовування фактів та понять учні 
набуватимуть компетентностей. Це – динамічна комбінація 
знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, 
цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність 
особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або 
подальшу навчальну діяльність. Тобто формується ядро 
знань, на яке будуть накладатись уміння цими знаннями 
користуватися, а також цінності та навички, що знадобляться 
випускникам української школи у професійному та 
приватному житті. Ще у давні часи древні китайці говорили 
про те, що активні вправи за допомогою рук і пальців 
позитивно впливають на розвиток і діяльність головного 
мозку будь-якої людини. Шнурування черевиків, застібання 
ґудзиків, збирання дрібних деталей – цей список можна 
продовжувати безкінечно. Всі ці дії передбачають акуратну і 
точну роботу пальців рук, якої важливо навчитися. Саме 
тому, розвитку дрібної моторики у дітей сьогодні 
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приділяється особлива увага. З цією метою вчителі у школах 
включають у повсякденність різні вправи та ігри на розвиток 
у дітей дрібної моторики. 

Метою статті, є охарктеризувати особливості 
особливості підготовки вчителя до розвитку дрібної 
моторики учнів першого і другого класу. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити 
ряд завдань:  

̶ дослідити поняття розвиток дрібної моторики; 
̶ вивчити особливості підготовки вчителя до розвитку 

дрібної моторики учнів першого і другого класу. 
 Виклад основного матеріалу. В. Сухомлинський 

писав, що «витоки здібностей та обдарувань дітей – на 
кінчиках їхніх пальців. Чим більша впевненість у рухах 
дитячої руки, тим тонша взаємодія руки зі знаряддям праці, 
складніше руху, яскравіша творча стихія дитячого розуму. А 
що більше майстерності у дитячій руці, то дитина 
розумніша…” [5].  

Саме тому розвиток дрібної моторики дітей 1-2 класу є 
однією з актуальних проблем. Коли дитина приходить у 
перший клас, то відчуває труднощі із письмом: у них швидко 
втомлюється рука, втрачається робочий рядок, не виходить 
правильне написання букв.  

Через поганий розвиток моторики рук дошкільної 
підготовки почерк дитини стає негарним. Це негативно 
позначається на засвоєнні дітьми програми і потребує 
організації додаткових занять, мета яких — підготувати руку 
дитини до систематичного письма, сформувати елементарні 
специфічні графічні навички письма. 

 Для досягнення цієї мети вчителі початкових класів 
можуть використовувати прийоми для розвитку моторики на 
уроках з технологій, ЯДС, а також математики та української 
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мови. Дуже добре допомагають розвивати моторику рук 
заняття на позаурочній діяльності.  

Для вирішення цього завдання вчителі можуть 
використовувати такі засоби:  

1. Розвиток графічної моторики.  
Особливе місце займає штрихування, обведення 

трафаретом фігур або предметів, з використанням простого і 
кольорового олівців. Трафарети на різні теми: овочі, фрукти, 
посуд, одяг, тварини тощо.  

Для штрихування використовуються книги для 
розфарбовування.  

2. Обведення контурів.  
Обвести малюнок точно лініями, не відриваючи олівець 

від паперу.  
3. Малювання візерунків за клітинами. У прикладі є 

початок візерунка, потрібно його продовжити.  
4. Малювання по опорних точках, пунктирних лініях.  
5. Розфарбовування картинки.  
6. Використання фізкультхвилинок, де рухи дітей 

поєднуються з промовою. Такі фізкультхвилинки сприяють 
переключенню на інший вид діяльності, підвищенню 
працездатності, зняттю навантаження, тренують психічні 
процеси. увагу, слухове сприйняття).  

7. Масаж рук, пальчикові ігри, пальчиковий тренінг 
сприяють освоєнню дітьми елементів самомасажу, надають 
оздоровчий вплив на організм дитини, покращують функції 
рецепторів шляхів, що проводять.  

Щоб розвиток дрібної моторики пальців рук став 
захоплюючою грою для учнів 1-2 класів, вчителі можуть 
використовувати різноманітні прийоми:  

– Пальчикова гімнастика;   



 
  

                                                         Матеріали XXII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                                                                                                    (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія), дистанційно)  

 

 
379 

–  Показ за допомогою рук різних зображень 
(“окуляри”, “стул”, “дзвіночок”, “зайчик” і.т.д.), якими може 
супроводжуватися читання потішок або казок;  

–   Обривання паперу різної щільності та фактури 
(серветок, газетної, картону); 

–       Зминання пальцями грудочок з паперу;  
–    Перебирання та сортування круп та насіння (рис, 

пшоно, горох, квасоля та ін.);  
–   Викладання з крупи на фоновому папері різних 

зображень геометричних фігур, літер, цифр, візерунків); 
 – Виконання аплікацій з природного матеріалу 

(насіння, горіх, яєчної шкаралупи тощо);  
–   Створення на оксамитовому папері зображень та 

візерунків із кольорових ниток – ниткопис; 
–      Зав’язування та розв’язування бантів, вузлів;  
–      Застібка гудзиків, блискавок, гачків;  
–    Нанизування намиста, гудзиків та дрібних іграшок 

на волосінь, робота з дротом;  
–   Конструювання з паличок, смужок візерунків різними 

пальцями;  
–      Ліплення із солоного тіста; 
–      Конструювання; 
–   Малювання різними матеріалами (олівцем, крейдою, 

кольоровою крейдою, аквареллю, гуашшю тощо);  
–  Симетричне вирізання, аплікація, вирізування 

ножицями різних фігурок із старих картинок.  
Всі види занять – копітка, цікава праця, яка розвиває 

увагу, удосконалює сенсомоторику – узгодженість у роботі 
ока та руки, координації рухів, їх точність  [2].  

У роботі з розвитку дрібної моторики вчителям 
рекомендується дотримуватися деяких правил:  
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1. Завдання підбирати з урахуванням їхньої складності, 
що поступово зростають.  

2. Враховувати індивідуальні особливості дитини, 
темпи її розвитку, можливості, настрій.  

3. Роботу проводити регулярно, систематично.  
4. Дотримуватися тимчасового регламенту, щоб не 

викликати перевтоми дитини.  
5. Підвищувати у дітей інтерес до вправ та завдань, 

перетворивши їх на цікаву гру.  
6. Дбати про те, щоб діяльність дитини була успішною, 

тоді підкріплюється її інтерес до ігор і занять.  
7. Намагатися, щоб процес навчання та розвитку 

формував у дітей позитивну мотивацію.  
8. Використовувати вправи, ігри, завдання для розвитку 

та вдосконалення дрібної моторики кисті та пальців рук дає 
позитивну динаміку у розвитку дрібної моторики та розвитку 
мови дітей у цілому.  

У молодшому шкільному віці продовжується 
інтенсивний процес розвитку рухових функцій дитини. 
Найбільш важливий приріст за багатьма показниками 
моторного розвитку (м’язової витривалості, просторової 
орієнтації рухів, зорово-рухової координації) відзначається 
саме у віці 7-11 років. У цей час спостерігається яскраво 
виражений психомоторний прогрес.  

Становлення найскладнішої психомоторного навички 
спирається на узгоджену взаємодію всіх рівнів організації 
рухів, як правило, вже досягли необхідного розвитку до 
початку молодшого шкільного віку. Однак практика показує, 
що діти 6-7 років нерідко мають незадовільний рівень 
розвитку дрібної та великої моторики. Це проявляється в 
нездатності проводити досить чіткі і прямі лінії при 
змальовуванні зразків геометричних фігур, накресленні 
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друкованих літер (так звана «тремтлива лінія»), в невмінні 
точно вирізати по контуру фігури з паперу, в поганій 
координації рухів при бігу, стрибках, загальної рухової та 
незграбності  [4].  

Причини недостатнього розвитку моторики різні та 
різноманітні. Насамперед це ослаблене здоров’я та знижені 
показники загального фізичного розвитку. За даними медиків, 
лише 20-25% дітей, які вступають до школи, можна віднести 
до групи повністю здорових. Все частіше в анамнезі сучасних 
майбутніх першокласників зустрічаються вказівки на 
неблагополучні перинатальні фактори (перенесені пологові 
травми, асфіксію та ін.). Усе це серйозно ускладнює 
повноцінний розвиток рухових функцій у дитячому віці. 

Поряд із фізіологічною недостатністю відставання у 
розвитку моторики пояснюється і низкою соціальних 
факторів. Зокрема, «домашні» діти, які не відвідували до 
школи дитячий садок, іноді мають катастрофічно низький 
рівень сформованості навичок тонкої ручної моторики 
(малювання, вирізування з паперу тощо), оскільки батьки не 
приділяли цьому аспекту розвитку належної уваги.  

Невміння дитини вони, як правило, пояснюють тим, що 
«йому не подобається розфарбовувати книжки з картинками», 
«він не любить заштриховувати фігури», і не вважають за 
потрібне запропонувати дитині привабливіше заняття, що 
також сприяє розвитку ручної вмілості. Можна вказати і ще 
одну дуже важливу причину, яка пояснює зниження рівня 
загального моторного розвитку дітей. Вона полягає у майже 
повної втрати культури дитячих дворових ігор  [4].  

Сучасні молодші школярі майже не грають у рухливі 
колективні ігри, якими було заповнене дозвілля їхніх 
однолітків 20-30 років тому. Тим часом одне з призначень 
цих ігор таки полягає у вдосконаленні рухових навичок. Зі 



 
  

Матеріали XXII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
   (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія), дистанційно)  
 

 
    382 

сказаного слід, що розвитку моторики дітей слід приділяти 
особливу увагу. Необхідність у цьому відчувають як 
першокласники, так і другокласники, що освоюють 
найскладніші навички письма.  

Вправи та ігри з розвитку моторики повинні бути 
самостійним розділом занять, що розвиваються, 
організованих педагогом.  

Наведемо деякі види таких занять:  
I. Вправи для розвитку тонкої моторики руки та 

зорово-рухової координації.  
1. Змальовування графічних зразків (геометричних 

фігур та візерунків різної складності).  
2. Обведення за контуром геометричних фігур різної 

складності з послідовним розширенням радіусу обведення (за 
зовнішнім контуром) або його звуженням (обведення за 
внутрішнім контуром).  

3. Вирізання по контуру фігур з паперу (особливо 
плавне вирізання, без відриву ножиць від паперу).  

4. Розфарбовування та штрихування (як зазначалося 
вище, цей найбільш відомий прийом удосконалення 
моторних навичок зазвичай не викликає інтересу у дітей 
молодшого шкільного віку і тому використовується 
переважно лише як навчальне завдання (на уроці).) Надавши 
цьому занять змагальний ігровий мотив, можна з успіхом 
застосовувати його і у позаурочний час).  

5. Різні види образотворчої діяльності (малювання, 
ліплення, аплікація та ін.).  

6. Конструювання та робота з мозаїкою.  
7. Освоєння ремесел (шиття, вишивання, в’язання, 

плетіння, робота з бісером та ін.).  
ІІ. Ігри та вправи для розвитку великої моторики (сили, 

спритності, координації рухів).  
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1. Ігри з м’ячем (найрізніші).  
2. Ігри із гумкою.  
3. Ігри типу «Дзеркало»: дзеркальне копіювання поз і 

рухів ведучого (роль ведучого може бути передана дитині, 
яка сама вигадує рухи).  

4. Ігри типу «Тир»: попадання в ціль різними 
предметами (м’ячем, стрілами, кільцями та ін.).  

5. Весь спектр спортивних ігор та фізичних вправ.  
6. Заняття танцями. Аеробіка. 
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МІФОЛОГЕМА СМЕРТІ В ТВОРЧОСТІ  

ЛЬЮЇСА КЕРРОЛЛА 
 

В сучасній науці жанр літературної казки привертає все 
більшу увагу дослідників. До вивчення будь-якого 
художнього тексту в цілому, та авторської казки зокрема 
неминуче залучається вивчення зв’язку досліджуваного 
тексту з міфологією. Проте міфопоетичність казкових текстів 
відомого англійського письменника Льюїса Керролла "Alice 
in Wonderland" і "Through the Looking Glass" поки ще 
залишається недостатньо висвітленою. Дана розвідка має на 
меті дослідження міфологеми смерті у зазначених творах. 

За Є. Мелетинським та О. Лосєвим, міфопоетика є 
динамічною системою, що полягає в процесі «перетікання» 
міфу в літературу, який здійснюється в парадигмі: 
переживання – наслідування – реконструкція – стилізація – 
трансформація – створення авторських міфів [1]. 

Теорії міфопоетики присвячено роботи М. Бахтіна, 
Л. Бєлєхової, С. Волкової, М. Еліаде, О. Лосєва, Ю. Лотмана, 
Є. Мелетинського, О. Киченка, та ін. науковців, проте їх 
думки щодо тлумачення досліджуваного поняття є 
протилежними. Наші дослідження в цій галузі дозволили 
зробити висновки, що міфопоетика будь-якої культури 
найвиразніше розкривається у казках, авторами яких є народи 
певного етносу, і вона є міфологічним підходом до 
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прочитання і розуміння казки. Різні фрагменти, персонажі, 
об’єкти світу можуть служити основою різних кодів, 
символів, тому образи міфів перетворюються в архетипи. 

М. Зуєнко визначає основні етапи аналізу ліричного 
твору:  

1) визначити запозичені письменником із міфології 
міфи, ряд образів, мотивів, використаних окремих 
композиційних та сюжетних ходів міфу для організації 
художнього світу власного твору;  

2) дати аналіз творчо переосмисленому письменником 
міфологічного матеріалу відповідно до ідейно-естетичного 
спрямування літературного контексту;  

3) визначити функцію міфу в тексті;  
4) установити місце і значення запозиченого 

міфологічного матеріалу для створення художньої картини 
світу митця, його художньої манери» [2, с. 22]. 

Висновки дослідниці можуть бути рекомендовані і для 
аналізу літературної казки. Тож, міфопоетичний аналіз тексту 
дає можливість глибше зрозуміти авторське світобачення. 
Міф, який автор використовує в творі, набуває нових значень. 

Міфологічність керроллівського світу прослідковується 
з самого початку казок. В основу сюжету покладені 
дивовижні та фантастичні пригоди дівчинки Аліси уві сні, а 
саме допитлива дівчинка покидає «свій» світ і біжить за 
Білим Кроликом ("Alice in Wonderland") та уявляє, наче у 
відображення дзеркала можна пройти і, на свій подив, дійсно 
опиняється за дзеркалом ("Through the Looking Glass").  

Міфологічні образи і ситуації присутні у творах не явно, 
хоча незгадка імені міфологічного героя не означає 
відсутності пов’язаних з ним міфопоетичних смислів.  

Міфологема смерті відображена у досліджуваних 
казках достатньо яскраво. Смерть є однією з вічних проблем, 
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яка бентежить людство та асоціюється з певним переходом з 
одного світу в інший [3].  

В. Пропп у праці «Morphology of the Folktale» досліджує 
будову казок і зазначає, що після опису початкової ситуації, у 
казці виконується послідовність 31 функції головного 
персонажа і одна з них – побувати в тому світі, куди немає 
доступу живим, і повернутися звідти, звідки ніхто не   
вертався [4, c. 25-66]. Головна героїня керроллівських творів 
падає у кролячу нору у першій казці і потрапляє у 
задзеркалля у другій казці. Отже, у даних випадках можна 
припустити, що вона помирає. Проте твори закінчуються 
пригодами, під час яких Аліса прокидається і бачить, що вона 
спить на березі річки біля своєї сестри: 

… and found herself lying on the bank, with her head in 
the lap of her sister, who was gently brushing away some 
dead leaves that had fluttered down from the trees upon 
her face. “Wake up, Alice dear !” said her sister; “Why, 
what a long sleep you’ve had !” [5, p. 189], 
або  
She (Alice) took her (Red Queen) off the table as she 
spoke, and shook her backwards and forwards with all 
her might. 
The Red Queen made no resistance…and as Alice went 
on shaking shaking her, she kept on growing shorter – 
and fatter – and shorter – and rounder – and – Waking 
- and it really was a kitten… [6, p. 142-144]. 

В Країні Чудес смерть символізує також і віяло Білого 
Кролика, через яке Аліса майже зникає: 

She got up and went to the table to measure herself by it, 
and found that, as nearly as she could guess, she was now 
about two feet high, and was going on shrinking rapidly: 
she soon found out that the cause of this was the fan she 
was holding, and she dropped it hastily, just in time to 



 
  

                                                         Матеріали XXII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                                                                                                    (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія), дистанційно)  

 

 
387 

save herself from shrinking away altogether. “That was a 
narrow escape!” [5, p. 21-22]. 

Образ смерті представлений Льюїсом Керроллом і у 
фрагменті, в якому у Країні Чудес йдеться про метаморфозу 
Гусені в лялечку, тобто смерть є елементом циклічності 
життя, в якому кінець – це початок нового: 

“…but when you have to turn into a chrysalis—you will some 
day, you know—and then after that into a butterfly, I should 
think you’ll feel it a little queer, won’t you ?” [5, p. 60-61]. 

Показовими є епізоди із участю королеви у Країні Див, 
яка завжди вигукує: 

“ Off with her head ! Off—” [5, p. 117]. 
Отже, у Країні Чудес темнота у норі Білого Кролика, 

обмежений простір, в який Аліса потрапляє в кімнаті, коли 
набирає величезних розмірів, метаморфоза Гусені, подорож 
«іншим» світом Задзеркалля і сон в обох досліджуваних 
казках – все це маркери світу смерті. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ 
 

Сучасна освіта під впливом реформування вже тривалий 
час перебуває у стані неперервного організаційного 
переосмислення усталених психолого-педагогічних 
цінностей. Інструментом становлення нової освіти є 
інноваційна діяльність, що полягає у внесенні якісно нових 
елементів у освітній процес. Тож реалізація нових векторів 
розвитку освіти потребує використання інноваційних 
технологій, творчого пошуку нових або вдосконалення 
існуючих концепцій, принципів, підходів до освіти, внесення 
суттєвих змін у зміст, методи навчання, в управління 
педагогічним процесом. 

В той же час реальні психологічні процеси у житті 
нинішніх поколінь, особливо молоді, яка стоїть на порозі 
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самостійного професійного життя, свідчать про те, що освіта 
серйозно відстає від потреб життя. Спостерігається постійне 
наростання вимог до результатів освіти, виникає потреба в 
мобільних і висококваліфікованих фахівцях, які вміють 
самостійно розв’язувати освітні завдання в умовах 
невизначеності й динамічно змінюваної навколишньої дійсності. 
З урахуванням цього нова освітня парадигма вибудовується на 
засадах збереження і розвитку творчої потенції людини, її 
спрямованості на самовизначення, стабільно активну 
життєдіяльність у змінних соціальних умовах, у готовності до 
сприймання і розв’язання нових завдань. 

Адже під час підготовки фахівців у системі професійної 
освіти необхідно враховувати також зміни в основних 
функціях і компонентах професійної діяльності, насамперед, 
інформаційно-управлінському, які виникають або істотно 
трансформуються в новому інформаційно-освітньому 
середовищі. Ці компоненти багато в чому визначають 
кваліфікаційну характеристику нинішнього педагога. 
Запровадження інновацій викликане безпосередньо 
процесами, що виникають в освітніх закладах, а також 
зміною ставлення до процесу навчання його суб’єктів – 
викладачів, студентів, громадськості. 

Стратегію сучасної педагогічної освіти складають 
суб’єктивний розвиток і саморозвиток особистості викладача, 
здатного не тільки обслуговувати педагогічні технології, що 
існують, але й виходиш за межі нормативної діяльності, 
здійснювати інноваційні процеси. Ця стратегія втілюється у 
принциповій спрямованості змісту і форм навчального 
процесу вищої школи на пріоритет інноваційних технологій 
педагогічної освіти. 

Сучасний етап професійної підготовки свідчить, що 
навчання характеризується не стільки ускладненням і 
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розширенням обсягу наукових знань, скільки більшою 
часткою самостійності студентів у здобутті знань, умінь і 
досвіду практичної діяльності [4].  

Основною рисою технологій навчання є орієнтація на 
чітко окреслену мету, визначення принципів і розробку 
прийомів оптимізації освітнього процесу. Технологія 
розробляє конкретні принципи і правила, конструює процес 
використання методів, задає послідовність процедур, 
спрямованих на досягнення гарантованих результатів. 
Інноваційне навчання характеризується цілеспрямованою 
діяльністю, пов’язаною із пошуком нового змісту 
професійної освіти і нових форм навчання. Інноваційний 
підхід до навчання за проектами – це спроба гуманізації 
навчання, подолання формалізму, авторитарного стилю, 
пошук умов для розкриття творчого потенціалу студентів [1]. 

Специфіка інноваційних технології полягає в тому, що 
побудований на її основі педагогічний процес повинен 
гарантувати досягнення поставлених цілей. Друга відмінність 
технології зумовлена структуруванням процесу взаємодії 
викладача та студентів, що не знаходить віддзеркалення ні в 
дидактиці, ні в теорії виховання, ні в методиці викладання. 

При визначенні статусу інноваційної технології корисно 
співвіднести її з науковою концепцією, що покладена в її 
основу, зазначити номенклатуру цілей, що досягаються з її 
допомогою, і окреслити її сутнісні ознаки [2].  

Найчастіше викладач враховує різні вимоги, методичні 
рекомендації, інструкції тощо і не завжди помічає того, що 
хочуть його підопічні, які їхні інтереси, потреби. У таких 
випадках жодна технологія не допоможе викладачеві досягти 
своїх цілей. Діяльність педагога повинна співвідноситися, 
відповідати діяльності майбутнього учителя. Тільки на такій 
основі викладач відбирає і застосовує засоби педагогічного 
впливу. 
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Адже новизна будь-якого засобу відносна як в 
особистісному, так і в часовому сенсі. Те, що нове для одного 
закладу вищої освіти, може бути пройденим етапом для 
інших. Новизна завжди носить конкретно-історичний 
характер. Народжуючись у конкретний час, прогресивно 
розв’язуючи завдання певного етапу, нововведення швидко 
може стати «надбанням багатьох, нормою, 
загальноприйнятою масовою практикою або віджити, 
застаріти, стати гальмом розвитку пізніше. Тому студентам 
потрібно постійно стежити за нововведеннями і намагатися 
здійснювати інноваційну діяльність [3].  

За багаторівневою системою вищої професійної освіти 
методично осмислене керівництво навчальною діяльністю 
студентів спрямоване на стимулювання вільного вибору ними 
предметного змісту й рівня самостійної діяльності, розвиток у 
них творчого потенціалу, забезпечення умов для їхньої 
особистісної самореалізації. 

Тому інноваційна технологія займає проміжне 
положення між наукою і практикою, може відрізнятися на 
різних підставах: за джерелом виникнення, за цілями і 
завданнями, за можливостями педагогічних засобів, за 
функціями викладача, які він здійснює за допомогою 
інноваційної технології, за тим, яку сторону педагогічного 
процесу «обслуговує» конкретна технологія. 
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ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 
 

Кожне суспільство прагне до свободи вибору, проти 
дискримінації, до безперешкодного доступу до навчання, до 
якісної та доступної медицини, соціального захисту і т.д. 
Відповідно кожен прагне виховати особистість, яка б могла 
мати свободу вибору, була б здатна реалізувати свої інтереси, 
запити та потреби та інше.  

Кожного місяця багато країн спостерігає тенденцію 
зростанню народженності дітей, які входять до категорії дітей 
з особливими потребами, а от дітей із особливими освітніми 
потребами значно більше.  

Відповідно до Закону Республіки Словенії поняття 
«діти з особливими освітніми потребами – це діти з вадами 
розумового розвитку, сліпі та слабозорі діти, глухі та 
слабочуючі діти, діти з порушенням мовлення, діти з 
обмеженою рухливістю, діти які довготривало хворіють, діти 
з проблемами у навчанні та діти з інвалідністю; емоційні та 
поведінкові розлади, які потребують адаптованого виконання 
навчальних програм з додатковою професійною допомогою 
або адаптованих освітніх програм чи програм спеціальної 
освіти» [1].   
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Rovšek говорить, що визначення є загальним і складним, 
оскільки кожна дитина з особливими потребами є прикладом 
для себе, як і діти без обмежень. Часто буває так, що фахівці 
не знають, до якої групи буде віднесена дитина і хто з дітей 
насправді належить до категорії дітей із ООП [2]. 

Skalar говорить, що до групи дітей із ООП відносяться 
особи з фізичними, функціональними та особистісними 
порушеннями, що виникають внаслідок затримки розвитку 
або несприятливих соціальних або матеріальних умов [3].  

Організація «za gospodarsko sodelovanje in razvoj 
(OECD)» класифікує особливі потреби на три категорії: 

1. Категорія А - включає органічно обумовлені 
розлади (сенсорні та моторні); 

2. Категорія В - включає особливі потреби, які 
органічно та безпосередньо не обумовлені 
соціально-економічно, культурно та мовно 
(порушення поведінки, легкі та специфічні 
порушення навчання та дислексія); 

3. Категорія С - особливі потреби, зумовлені 
соціально-економічними, культурними та 
мовленнєвими факторами. 

В Республіці Словенії існують служби для допомоги та 
проєкти, які пов’язані з особливими потребами людини: 
1. Інститут пенсійного страхування та страхування по 

непрацездатності Словенії (ZPIZ). Він надає послуги як 
для нарахування пенсій, права на страхування від 
нещасних випадків і т.д. так і для надання 
професіональної реабілітації та надання допомоги особам 
з інвалідністю.  
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2. Центр соціальної роботи (Centri za socialno delo)*. У 
центрі надають такі форми допомоги, як: допомогу по 
інвалідності; захист; догляд за дитиною; допомога по 
хатній роботі; помічник сім’ї; часткове відшкодування за 
втрачений дохід; право на інструктивний процес.  

3. Адміністративний підрозділ. Особи з інвалідністю 
можуть за потребою звернутись за такою допомогою: 
технічні допоміжні засоби; підготовка транспортного 
засобу; європейська картка спеціальних пропозицій; 
паркувальна карта.  

4. ARNES надає безкоштовний доступ до Інтернету особам з 
особливими потребами (обмеженими можливостями).  

5. Корпорація «RTV SLO» (Radio Televizija Slovenija) надає 
можливість бути звільненим від внесення вкладу в…  

6. Червоний Хрест Словенії множе допомогти отримати 
субсидовану віньєтку для швидкісних автодоріг.  

7. Інститут страхування здоров’я Словенії. Надає 
можливість оформити обов’язкову медичне страхування, 
яка покриває витрати на медичну реабілітації та медичні 
прибори.  

8. Суспільство студентів з інвалідністю в Словенії. Щоб 
отримати більше інформації Асоціація надає додаткову 
інформацію та допомогу абітурієнтам та студентам з 
інвалідністю.  

Для того щоб дитина пішла навчатись в спеціальну 
школу, вона повинна пройти спеціальну комісію, яка дає 
експертне заключення про стан дитини та рекомендації щодо 
організації навчання. Заключення потрібно передати в 
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спеціалізовану школу та соціальну службу, де дитина 
закріплюється за соціальним працівником, який займається 
відповідними питаннями. Для того, щоб пройти комісію 
потрібно звернутись в Центр освіти (Zavod za solstvo). 

В спеціальній школі дітей закріплюють за класами, а от 
сам розподіл дітей залежить від їх діагнозу. Тобто класи 
ділять на клас для дітей із Синдромом Дауна, клас для дітей із 
РАС (розладами аутистичного спектру), клас для дітей з 
інвалідністю і т.д. Однак такі класи мають не більше 6 осіб в 
них закріплюється спеціальний педагог та няня, однак якщо 
говорити про інклюзивні школи то за дитиною закріплюється 
супроводжуючий.  

Для навчання дітей із ментальними порушеннями існує 
Центр Янеза Левца (Centru Janeza Levca Ljubljana). В центрі 
існує дві програми для дітей: загальноосвітня, але зі 
зниженим стандартами (де навчаються усім предметам але в 
комфортному для дітей режимі) та спеціальна розвиваюча 
програма (яка спрямована на соціалізацію та навики 
самообслуговування).  

В конвенції про права інвалідів, доповідь Республіки 
Словенії П.12 (33) говориться про те, що існують «Сімейні 
центри» де кожний член родини може отримати допомогу 
щодо виховання та навчання дитини, соціальної та 
психолого-педагогічної допомоги.  

Також у доповіді було вказано й те, що у Законі «Про 
батьківську та сімейну допомогу» закріплюються й такі 
права, як: 

 право на неповний робочий тиждень; 

 фінансова допомога по догляду за дитиною; 

 право на часткову компенсацію неотриманого 
доходу.  
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В Республіці Словенії існує Асоціація центрів 
соціальної роботи, яка має державні повноваження для 
визначення переліку завдань, які виконуються центрами 
соціальної роботи, а також встановлювати стандарти і норми 
для виконання окремих видів завдань.  
 

Список використаних джерел: 
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НАВЧАННЯ УСНІЙ МОВІ НА ЗАНЯТТЯХ  

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 
 

Перш ніж навчити студентів-іноземців різним формам і 
правилам мовного спілкування українською мовою, перед 
викладачем виникає низка питань.  

По-перше, визначити, в чому полягають найбільші 
труднощі для студентів в процесі їх спілкування українською 
мовою: в соромливості або в закомплексованності; в невмінні 
слухати інших; в недостатньому рівні загальної освіти, що є 
однією з причин затруднень під час бесіди на певні теми; в 
слабому рівні володіння власне українською мовою. 

По-друге, щоб допомогти іноземним студентам в 
подоланні їх індивідуальних труднощів, потрібно будувати 
навчання відповідно до принципів особово-орієнтованого 
підходу до викладання іноземних мов. 

По-третє, необхідно здійснювати цю роботу послідовно 
і відповідно до принципу спадкоємності в навчанні [2]. 

Реалізувати вирішення поставлених питань можна, 
якщо в якості одного з основних прийомів навчання 
використовувати суперечку. Під час суперечки краще всього 
розкриваються особливості мовної особи, тобто особові 
якості студента: ерудиція, упевненість або невпевненість у 
собі, шанобливе ставлення до співрозмовника, уміння 
визнавати помилковість своїх міркувань, лексичний запас,  
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достаток словесних конструкцій, знання граматичних і 
синтаксичних норм і т. д. 

На заняттях з української мови як іноземної 
використовуються: вправи, в яких, наприклад, потрібно 
визначити говорить співрозмовник правду чи ні, 
використовуючи знання про соматику; завдання «Зумій 
переконати!», наприклад, переконати друга подивитися 
фільм, прочитати книгу, відвідати виставку і т. д. 

Також широко використовують завдання по роботі з 
міні-діалогами в різних комунікативних ситуаціях: як ввічливо 
попросити про щось, як вибачитися за випадкову ситуацію, як 
відмовитися від чогось або відмовити комусь і т. д. 

Такі вправи допомагають студентам створювати певні 
мовні і поведінкові моделі, передбачити можливу реакцію у 
відповіді співрозмовника, почувати себе упевненим у схожих 
ситуаціях спілкування з носіями української мови, а також 
активізувати мовну діяльність. Так само в продовж суперечки 
відбувається своєрідний контроль рівня володіння 
українською мовою. Існує декілька чинників, сприяючих 
використанню теоретичного знайомства і практичного 
застосування знань про мистецтво суперечки для навчання 
української усної мови. 

Перш за все виділяють чинник комунікативного 
характеру. Найголовнішою метою навчання українській мові як 
іноземній є навчити студентів умінню реалізовувати свої 
комунікативні наміри, для цього іноземець зобов’язаний вміти 
усвідомити як свої комунікативні наміри, так і співрозмовника; 
зуміти підібрати залежно від ситуації спілкування і реакції 
співрозмовника потрібну мовну форму (отримати інформацію, 
вплинути на співрозмовника (прохання, наказ, пропозиція і 
тому подібне), оцінити що-небудь, залучитися до контакту, 
взяти участь в ньому або вийти з контакту). 
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Благополучне здійснення комунікативних намірів вимагає 
знань вербальних і невербальних засобів спілкування [3].  

Наступним виступає лінгвокраїнознавчий чинник. 
Іноземці, що приїжджають в Україну, стикаються з явищами, 
предметами фактами самого життя абсолютно або частково 
їм незнайомими. Студенти поступово, поетапно 
підключаються до мовного спілкування носіїв мови і 
культури та наближаються до оволодіння мотивацією носіїв 
мови. Значну допомогу при формуванні лінгвокраїнознавчої 
компетенції без сумніву надає знайомство з культурою і 
традициями українського народу, з українською літературою 
і поезією ( Т. Г. Шевченко, Леся Українка, Ліна Костенко та 
ін.), з українською музикою, а також участь у тематичних 
уроках-концертах ( «Україна», «Вишиванка»), участь в 
Міжнародній лінгвістичній олімпіаді, а також участь 
студентів-іноземців в екскурсіях по музеях, виставках, у 
відвідуваннях кінотеатрів. 
          На заняттях української мови як іноземної приділяється 
увага не лише українській, але і іншим культурам. Так в 
Харківському університеті на кафедрі мовної підготовки 
проходить тематичний урок-концерт «Давайте 
познайомимося!», де студенти з різних країн світу в своїх 
національних костюмах розповідають про свою країну, про 
свої свята, співають свої національні пісні, виконують 
національні танці. Також проходить щорічна студентська 
конференція, де іноземні студенти розповідають про 
проблеми, досягнення, шляхи рішення цих проблем у своїх 
країнах. Це викликає дуже великий інтерес серед студентів, 
оскільки тут навчаються представники різних культур Азії, 
Африки, Європи і Америки. 
          Подібні заходи виховують у студентів шанобливе, 
толерантне ставлення до інших культур і  в той же час 
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формують уміння, необхідні для мовного спілкування: 
зокрема для суперечки, правильного і ясного формулювання 
питань, здатності відповісти на поставлене питання, не 
відходити від теми бесіди, а також коректно доповнювати 
співрозмовника[1]. 
          Наступним є чинник психологічного характеру. 
Тривале перебування в іноземному середовищі, спілкування 
на нерідній мові впливають на кожного іноземного студента. 
Природно вони стикаються з багатьма психологічними 
проблемами, тому викладачу української мови як іноземної 
необхідно допомагати студентам відчувати себе 
рівноправними членами суспільства. Для цього на заняттях 
пропонується використовувати різні завдання, більшість з 
яких основуються на прийомах практичної риторики [4].  Усі 
завдання прямо і побічно побудовані для оволодіння 
правилами коректної суперечки: 

•     Работа з наочним матеріалом. Зображення підібрані 
так, щоб уникнути єдиної думки студентів. Умова завдання: 
описати картину і зробити висновок, що вона означає. Але 
головне – це обґрунтувати свою точку зору та відповісти на 
запитання товарищів. 

•      Робота з прислів’ями, приказками, афоризмами. До 
них додається коментар українського студента. Завдання 
іноземного студента: пояснити своє розуміння, виразити 
згоду або незгоду з точкою зору запропонованого 
співрозмовника. Завдання виконується письмово, а потім 
озвучується. 
          Для вирішення подібних творчих завдань  
передбачається не лише практична підготовка, але і 
теоретична основа. Усі, перелічені вище, завдання призначені 
не лише для навчання студентів-іноземців різним видам 
мовної діяльності з української мови, але й допомогти 



 
  

Матеріали XXII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
   (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія), дистанційно)  
 

 
    402 

здолати можливі психологічні бар’єри  в комунікації: страх 
висловити свою точку зору, невпевненість в спірних 
ситуаціях, відчуття «чужого, зайвого» у новому середовищі, 
хвилювання, соромливість, небажання говорити українською 
мовою і тому подібне. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

 ВІЗУАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
СТУДЕНТІВ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 

Динамічний поступ українського суспільства 
характеризується стрімким розвитком креативної індустрії, 
соціально-художньої комунікації, осучасненням мистецько-
освітнього простору, розширенням міжнародної культурної 
конвергенції. Це обумовлює потребу у високопрофесійних 
фахівцях галузі дизайну з творчим мисленням, здатністю 
генерувати оригінальні задуми, нестандартні ідеї, 
реалізовувати полікультурні проєкти, стійким прагненням до 
кар’єрного зростання. У зв’язку з цим постає необхідність 
вивчення особливостей формування візуальної компетентності 
студентів дизайнерських спеціальностей. У наукових 
дослідженнях візуальна компетентність активно досліджується 
у контексті конкретної підготовки дизайнерів [1].  

Вважається, що бути візуально компетентним означає 
розуміти та осмислювати інформацію, подану через 
зображення, в просторі яких формується нове знання і нове 
мислення [2]. В сучасному світі необхідно виокремлювати 
уміння перевести візуальний образ на вербальну мову, уміння 
створити на основі зображення вербальний текст; розуміння 
символічної природи візуального образа; трактування 
змістового навантаження композиції; розробка 
комунікативних ідей; створення власної візуальної 
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інформації; уміння мотивувати доцільність форми подачі 
інформації [3].  

Візуальна компетентність – це здатність і готовність 
усвідомлено сприймати візуальну інформацію в різних медіа 
джерелах, критично осмислювати і оцінювати, 
використовувати творчий підхід у створенні візуальних 
образів і усвідомлено використовувати їх в практиці 
міжкультурної взаємодії в якості медіатора культур. 

Під візуальною компетентністю розуміють інтегративну 
властивість особистості, в основі якої лежить сукупність 
теоретичних знань в області візуалізації інформації та основ 
когнітивно-візуальних технологій, а також готовність 
застосовувати ці знання і технології в професійній 
діяльності). Отже, візуальна компетентність – це інтегративна 
здатність особистості, в основі якої лежить сукупність 
теоретичних знань, умінь та навичок в області візуалізації 
інформації, а також готовність застосовувати їх у професійній 
діяльності. Сформована візуальна компетентність сприяє 
розумінню знання закономірностей практичної реалізації 
візуальних художніх образів на площині (аркуш паперу, 
дерев’яна дошка, екран монітора тощо), у реальному й 
віртуальному просторі (інтер’єр класу, виставковий зал і т. 
ін.), які застосовуються в різних видах образотворчої 
діяльності (малюнок, живопис, композиція, комп’ютерна 
графіка, скульптура, кераміка і т. д.); умінню створювати 
власні естетично значущі продукти за допомогою різних 
художніх матеріалів (пензлі, фарби, дерево, глина, папір, 
віртуальний програмний інструментарій тощо з урахуванням 
вимог стилю, видів і жанрів образотворчого мистецтва. 

Крім того, сьогодні у педагогіці необхідно сформувати 
й візуальну компетентність студентів. Під візуальною 
компетентністю студентів дизайнерів розуміють різновид 
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професійної компетентності, яка дозволяє на високому рівні 
відбирати, аналізувати інформацію, перетворювати її 
візуальними засобами, «переводити» вербальні сигнали у 
візуальну форму, ефективно передавати візуальні 
повідомлення і обмінюватися ними з іншими суб’єктами 
взаємодії. 

Зі структурного аналізу складових візуальної 
компетентності слід виокремити ефективні прийоми 
візуалізації, які має використовувати студенти, зокрема, 
обов’язково має бути персонаж, малюнок на звичайному папері 
(або додаток Notebloc (доступний і в AppStore, і в Play Market); 
зав’язка — розвиток подій — кульмінація — розв’язка; 
використання базових кольорів; вплив слова. Такий підхід 
важливий, адже, одним із найефективніших засобів вплинути на 
емоції лишається побачити все на власні очі або ж картинку. За 
наукових фактів – візуальні зображення впливають на нас 
істотно, становлячи левову частину всього обсягу інформації, яку 
ми споживаємо – від 60 % до 90 % . 

Визначаючи ще одну особливість формування 
візуальної компетентності студентів дизайнерських 
спеціальностей, необхідно зазначити на важливості 
візуального зображення як фактору соціального 
конструювання реальності. Зображення й образи, які воно 
містить, є конструкцією, з огляду на те що зображення колись 
кимось створено, сконструйовано для передачі інформації, а 
отже, несе в собі певну історію, яку необхідно сприймати.  

Таким чином, в інформаційному суспільстві, з 
розвитком цифрових технологій візуальна компетентність 
студентів дизайнерських спеціальностей є необхідністю, що 
задовольнить потребу українського суспільства у 
високопрофесійних дизайнерах, здатних до творчої реалізації 
в сучасній креативній індустрії, сприятиме задоволенню 
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істотному зростанню вимог сфери дизайну до підготовки 
майбутніх фахівців, готових успішно розвивати професійну 
кар’єру. 
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САМОРЕГУЛЯЦІЯ ПЕДАГОГА В УМОВАХ 

ВІЙНИ: АНАЛІЗ ВЕБІНАРУ 
(НА МАТЕРІАЛІ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ) 

 
Після 24 лютого, коли росія розв’зала проти України 

відкриту війну, наша держава зіткнулася з чималою кількістю 
викликів. І сфера освіти не стала винятком.  

На перший план виходять уміння педагогів швидко 
виходити зі стану стресу, адаптуватися до частих змін, 
відкрито й доброзичливо спілкуватися з вихованцями, їхніми 
батьками та колегами, надавати їм підтримку. Для цього 
необхідні ефективні техніки професійної саморегуляції. 

Будь-які освітні процеси в Україні під час воєнного 
стану характеризуються такими ознаками: дистанційною 
формою; фрагментарністю; потребою у взаємній підтримці; 
появою специфічної тематики. Це стосується і підвищення 
кваліфікації педагогів. І тут актуальними виявилися вже 
випробувані під час пандемії COVAD-19 вебінари. 

Англійський термін «webinar (web-based seminar)» 
перекладається як «семінар, організований за допомогою веб-
технологій». Вебінар як особлива форма навчання з’явився в 
кінці 1990-х рр., коли в мережі Інтернет стали масово 
використовуватися надійні системи конференц-зв’язку. Як 
правило, для організації вебінару необхідно зареєструватися 
на відповідному порталі, що надає такі послуги, і ввійти у 
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віртуальний клас. При цьому сервіс може бути безкоштовним 
і платним. Природно, що платний сервіс забезпечує більші 
можливості. 

В освітньому процесі вебінар визначається одночасно як 
інформаційно-комунікаційна технологія [1; 2] та форма 
навчання [3]. Оскільки йдеться про підвищення кваліфікації 
педагогів, доцільно трактувати його як дистанційне заняття в 
режимі реального часу з використанням програмних засобів 
та ресурсів, які забезпечують високу інформаційну 
насиченість.  

Вебінар «Допоможи собі сам! Саморегуляція педагога в 
умовах війни»  (18.05.2021; спікер – Надія Сеньовська) 
повністю відповідав потребам часу й викликам, які постали 
перед Україною та її вчителями [4].  

Організаторкою аналізованого вебінару була Тетяна 
Ухіна, засновниця й очільниця Тренінгового центру 
«Сертифіковані українські технології освіти». Вона ж 
виконувала функцію помічниці: спілкувалася з учасниками на 
початку та в кінці заняття, представляла спікера, стежила за 
роботою програмного забезпечення. 

Доповідачкою була Надія Сеньовська, доцентка кафедри 
педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка, що захистила кандидатську дисертацію (2008), яка 
стосувалася професійної саморегуляції педагога і відтоді не 
полишала активних досліджень окремих аспектів зазначеної 
теми. 

Учасниками вебінару були педагоги з різних куточків 
України, а також студенти педагогічного університету. 
Чимало слухачів перебувало в той момент за кордоном, адже 
їхні міста обстрілювалися російськими військами. Частина 
стали внутрішньо переміщеними особами. Усі зацікавлені 
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продовжували працювати й навчатися дистанційно. 
Саморегуляція фізичного і психічного стану педагогів у 
воєнний час виявилася доволі актуальною темою. 

Безумовно, аналізований вебінар «Допоможи собі сам! 
Саморегуляція педагога в умовах війни» було заплановано 
заздалегідь  (приблизно за десять днів) і сповіщено 
потенційних учасників про дату і час: інформація на сайті 
Тренінгового центру «Сертифіковані українські технології 
освіти», реклама у соцмережах («Facebook», «Instagram») на 
сторінках Тренінгового центр СУТО. Усім, хто 
зареєструвався, було розіслано запрошення електронною 
поштою, а за добу й за годину до трансляції – нагадування.  

Час проведення вебінару (середа, 15.00) – став від 
березня 2022 р. традиційним для такого типу заходів, що їх 
організовує Тренінговий центр СУТО. А, отже, звичний для 
зацікавлених осіб. Середина дня обрана не випадково – так 
значно менше шансів, що заняття доведеться відкласти через 
повітряну тривогу (вся освітня активність зупиняється і 
учасники отримують нагадування спуститися у найближче 
сховище). 

У рекламі наголошувалося, що вебінар Надії 
Сеньовської «Допоможи собі сам! Саморегуляція педагога в 
умовах війни» − безоплатний. Тобто, для перегляду (це 
можна зробити і в записі) потрібна лише реєстрація. А от за 
сертифікат про підвищення кваліфікації вже треба заплатити 
певну фіксовану суму, вказану на сайті. Причому 20 % від 
оплати буде перераховано на допомогу ЗСУ. 

Тестовий запуск вебінару проводився за два дні до 
запланованої події (для перевірки якості відео й звуку, 
запуску презентації, виявлення можливих «дір» доповіді 
(відсутність логічної послідовності між слайдами тощо) і 
задля ознайомлення спікера з роботою програми випадку − 
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сервісом StreamYard) − якщо він раніше працював з іншими. 
Часу це зайняло небагато. До того ж мінімізувалися ризики 
технічних «накладок» під час виступу. Зокрема, були виявлені 
певні проблеми зі звуком (доповідачці доводилося сідати майже 
впритул до екрану, щоб її було чути. Це вирішилося за 
допомогою навушників. Безпосередньо під час вебінару 
організатор та доповідач були в ефірі разом та поодинці, 
проводити опитування слухачів, демонстрували презентацію, а 
учасники  могли спілкуватися в текстовому чаті. 

Заняття було розраховане на півтори години (15.00-
16.30). Однак, сам виступ доповідачки зайняв менше часу 
(трохи більше години). Адже була організаційна частина 
(привітання, представлення спікера, зачитування коментарів у 
чаті, відповіді на запитання слухачів, прощання). 

Мета вебінару: активізувати у слухачів опорні знання 
про професійну саморегуляцію педагогів, сприяти засвоєнню 
актуальної інформації з означеної теми; стимулювати 
формування саморегуляційних механізмів в умовах 
постійного стресу (через війну). 

Завдання:  
1) систематизувати розрізнені знання педагогів про 

фахову саморегуляцію;  
2) сприяти усвідомленому застосуванню ними окремих 

саморегуляційних умінь у стресових ситуаціях (дослухатися 
до сигналів та потреб власного тіла, відчувати його, не 
«губитися» у негативі; усвідомити та прийняти власні страхи 
та емоції та пропрацьовувати їх; зосереджуватися на 
прийнятті та реалізації ефективних професійних рішень);  

3) вдосконалити в слухачів саморегуляційні механізми. 
Засоби: персональний комп’ютер або ноутбук у 

кожного учасника; презентаційні матеріали у спікера 
(підготовлені на ресурсі Google Jamboard). 
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План вебінару: 
1. Дещиця теорії: основні характеристики саморегуляції 

педагога. 
2. Перш, ніж спілкуватися з дітьми: невеличка 

самодіагностика. 
3. Саморегуляційні методики для воєнного часу 

(швидко, просто, безпечно). 
Вивчаючи після вебінару відгуки (в чаті та особистих 

повідомленнях), доповідачка та організаторка відзначили 
їхню (у хорошому сенсі) одноманітність: «Супер, це дійсно те 
що потрібн о саме зараз♥ дякую», «Дякую за цікаві впраи, 
спробуємо їх», «Дякую за цінний матеріал», «суперрррр, 
відразу відкривається 2 дихання😊😊», «Дякую», «Клас! Ожила! 
Сідницям особливо допомогло, бо засиділася за ноутом». Це 
дало можливість зробити висновок, що тема актуальна і є 
потреба продовжувати її на інших формах підвищення 
кваліфікації педагогів: як вебінарах, так і тренінгах. 
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ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ 
МАРГІНАЛІЗАЦІЇ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ  

 
Нове тисячоліття вирізняється активними процесами 

трансформації економічних та політичних систем як на 
національному, так і наднаціональному рівнях. Глобалізація 
призводить до збільшення розриву та посилення ступеню 
диференціації рівнів економічного розвитку країн-учасниць 
глобальних перегонів: держави- лідери збільшують розрив 
між країнами-аутсайдерами, що спричиняє погіршення для 
останніх під тиском зовнішніх впливів економічного 
становища їх громадян, маргіналізацію класової ідентичності 
провідних суспільних груп і, як наслідок,  політичну 
нестабільність.  

Разом з тим, наразі все активніше експертами, 
політиками та науковцями піднімається питання щодо 
посилення процесів маргіналізації класової ідентичності в 
соціумах не лише на рівні країн Третього світу чи 
пострадянського табору, яких традиційно відносять до 
аутсайдерів. Мова йде і про відповідні ризики в достатньо 
благополучних США та країнах ЄС. Причинами активації 
цього процесу є багато, і всі вони у тій чи іншій мірі 
знаходяться на перетині економіки та політики. Зокрема до 
таких в якості вагомих можна віднести трансформацію 
сформованої попередніми століттями моделі виробництва та 
споживання, що ґрунтувалася на матеріальних джерелах 
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розвитку (капітал, земля, праця) та цінностях індустріальної 
доби. Один із найвідоміших, за визнанням журналу The 
Economist, філософів нової епохи кіберпростору М. Кастельс, 
вказуючи на ознаки цих трансформацій, зазначав, що 
насправді мова йде не про поверхневі процеси, що можуть 
мати зворотній відлік.  Мова йде про глибинну 
реструктуризацію капіталізму [1, с. 178].  

Зауважимо, що трансформація самого концепту 
розвитку, апелювання до нових постіндустріальних 
цінностей,  зачіпає ті суспільні «стовпи», на яких трималася 
попередня індустріальна епоха. Зокрема, за оцінкою               
Г. Стендінга у праці "Прекаріат – новий небезпечний клас"[2] 
було проголошено завершення епохи пролетаріату -  класу, 
який формував матеріальний добробут націй в                     
ІХХ-ХХ століттях та утвердження ери нового феномену – 
прекаріату. Не менш глибинні трансформації очікуються і 
щодо так званого середнього класу.  Занепокоєння викликає 
те, що реальною стає загроза утримання балансу соціальних 
структур через зубожіння середнього класу майже в усіх 
країнах Західної Європи та США. Ця тенденція не лише 
становить загрозу для соціальної згуртованості, але й 
загрожує самій природі так званої демократії західного 
зразка. Зауважимо, що суспільна місія середнього класу, 
окрім всіх інших функцій, полягала в тому, що це був клас, 
який завжди був свого роду «амортизатором», що поглинав 
як жорсткість економічної  конкуренції вільного 
підприємництва, так і конфронтації соціальної еліти із 
соціально слабкими. У більшості капіталістичних країн 
ідентифікація середнього класу ґрунтується на економічних 
критеріях, способі життя, заснованому на певній економічній 
стійкості та витривалості. Проте перебіг подій в ХХІ столітті, 
що мали всепланетарний вплив, зокрема глобальна фінансова 



 
  

                                                         Матеріали XXII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                                                                                                    (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія), дистанційно)  

 

 
415 

криза 2007-2008 рр. та COVID-19, вочевидь підірвали 
економічне підґрунтя старого середнього класу, 
спричинивши активізацію процесів його маргіналізації, 
майнове та статусне розмаїття. Більше того частина із якого 
вимушено транзитувала у напрямку тих нових суспільних 
утворень, які ідентифіковані  Г. Стендінгом як прекаріатом. 
Відтак, описуючи специфіку сучасних суспільних процесів в 
частині трансформації класової структури постіндустріальної 
доби, можна констатувати про посилення процесів 
маргіналізації, які властиві не лише класам, що традиційно 
знаходилися на низових щаблях суспільної ієрархії, але й тим 
соціальним групам, які формували та стабілізували 
суспільство індустріальної епохи. Відповідні трансформації 
не можуть не відбиватися на політичному бутті сучасного 
суспільства: воно вирізняється турбулентністю,  загальною 
невпевненістю та абсолютно нестабільними політичними 
відносинами.  

Маргіналізація середнього класу та зневіра в 
традиційних для нього  форми політичного захисту та 
суспільного визнання супроводжується потужним 
нарощуванням правого та лівого популізму із усіма 
можливими в цьому аспекті негативними наслідками.  
Реальні втрати багаторівневого центру західними 
суспільствами очевидні і значні. Оскільки маргіналізація  як 
пролетаріату, так і середнього класу наразі виступає в якості 
перманентного процесу, що набув додаткової динаміки в 
останні десятиріччя, він супроводжується у значній мірі 
нехтуванням  інтересів маргіналізований груп, вони 
виявляються відкинутими  на узбіччя політичної та 
суспільної сфер.  Відтак відкритим лишається питання: у 
який саме спосіб будуть артикулюватися інтереси 
маргіналізованих спільнот, коли усталена політична 
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комунікація традиційно апелювала до більшості із чіткими 
критеріями та ознаками класів? Чи це буде стара політична 
матриця, накладена на нову за своєю характеристикою 
структуру соціуму, чи нові політичні інститути та сили, 
вірогідно альтернативні традиційним? Кейси окремих 
держав, зокрема США, вказують на спроби розширення 
соціальної бази електорату через залучення маргіналізованих 
груп в політичне життя. Звернення Д. Трампа до 
маргіналізованої ідентичності багато в чому визначило 
перебіг президентських перегонів та вплинуло на висвітлення 
в новинах проблем та аспектів маргіналізації [3]. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН ФІЛОЛОГІЧНОГО 
ЦИКЛУ 

 
Формула  нової української школи – це новий зміст 

освіти, заснований на формуванні необхідних для успішної 
самореалізації  в суспільстві компетентностей. Виділено 11 
ключових компетентностей для Нової української школи, 
спільними для яких є такі: уміння читати і розуміти 
прочитане; уміння висловлювати думку усно і письмово; 
критичне і системне мислення; здатність логічно 
обгрунтувати позицію; ініціативність; уміння конструктивно 
керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект; 
здатність до співпраці в команді. [1] 

Здобувачі освіти сьогодні – це ті, які живуть у власному 
віртуальному світі. Вони ставлять питання Google, виконують 
завдання в Classroomі, одночасно спілкуються з 
одногрупниками,  використовують будь-яку можливість, щоб 
підключитись до інформаційного потоку. Тому, 
організовуючи освітній процес, треба це враховувати. 
Сучасних здобувачів освіти треба кожного разу мотивувати 
на роботу в аудиторії, на самоосвіту. Мотивація стимулює 
інтерес і бажання займатися певними навчальними діями, 
надає сенс процесу навчання. [4] 

Сутність інтерактивних технологій у тому, що навчання 
відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. У 
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контексті інтерактивного навчання знання набувають іншої 
форми. З одного боку, вони є певною інформацією про 
навколишній світ(здобувачі освіти одержують її не у вигляді 
вже готової інформації від викладача, а в процесі власної 
активності); з іншого боку, у процесі взаємодії на занятті з 
іншими студентами і викладачем студент опановує систему 
випробуваних способів діяльності стосовно себе, засвоює 
різні механізми пошуку знань в індивідуальній і колективній 
діяльності. Саме інтерактивні технології сприяють 
формуванню у здобувачів освіти практичних умінь і навичок, 
створюють атмосферу співробітництва, творчої взаємодії в 
навчанні. 

Застосування інтерактивних технологій вимагає 
старанної підготовки викладачів та студентів. Вони повинні 
навчитися успішно спілкуватися, використовувати навички 
активного слухання, висловлювати власні думки, вміти 
ставити запитання і відповідати на них. 

Мова – дивовижний дар людини, це головне знаряддя 
соціалізації. Вона бере участь у творенні людини. З раннього 
дитинства і до старості людина пов’язана з мовою.  Слово, 
безсиле само по собі, стає могутнім і нездоланним, дієвим і 
привабливим, якщо сказане вміло, щиро і вчасно. 

Специфіка дисциплін філологічного циклу полягає не 
у вивченні теорії мови, а активізації уже набутих теоретичних 
знань у конкретних  мовних (мовленнєвих) ситуаціях, 
запобіганні помилкового слововживання, в удосконаленні 
вмінь і навичок використовувати різноманітні мовні факти 
відповідно до мовних вимог. 

Завдання курсу «Культура мовлення і практикум з 
виразного читання» полягає в тому, щоб підняти рівень 
культури мовлення здобувачів освіти, дати їм поштовх до 
дбайливого, розумного поводження з мовою, до постійного 
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самовдосконалення. Повага до слова необхідна так само, як і 
повага до людини. Без цього не може бути розвитку, без 
цього неможливе удосконалення ні мови, ні мовця.  

Культура мовлення тісно пов’язана з курсом конкретної 
граматики, адже граматика вчить правильно писати і 
говорити; зв'язок культури з психологією і логікою знаходить 
вираження у логічності мовлення, що здебільшого 
реалізується у точності мовлення; культура мовлення є 
ознакою і складовою частиною загальної культури людини, 
без якої неможливо вважати будь-яку людину освіченою.  

У популярній колись книзі «Сучасний урок. 
Інтерактивні технології навчання» наведені слова 
китайського філософа Конфуція, сказані більш ніж 2400 років 
тому: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Те, 
що я роблю, я розумію». Ці три прості твердження 
обгрунтовують потребу кожної людини в активному 
навчанні. Дещо змінивши слова великого китайського 
філософа, можна сформулювати кредо інтерактивного 
навчання: «Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю 
знань і навичок…». 

Під час проведення занять використовую такі 
інтерактивні технології: 

кооперативного навчання( робота в малих групах, 
робота в парах); 

колективно-групового навчання (обговорення 
проблеми в загальному колі, аналіз ситуації, вирішення 
проблем); 

ситуативного моделювання (розігрування ситуацій за 
ролями); 

опрацювання дискусійних питань (займи позицію, 
дискусія, дебати).   
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Підготовчі вправи спрямовані на формування вмінь 
визначати тему( назву) виступу, формулювати мету, 
головну думку (тезу), моделювати аудиторію, добирати й 
опрацьовувати матеріал. 

Творчі – формують уміння і навички композиційно 
правильно вибудовувати текст виступу: компонувати 
вступну частину, основний виклад і висновки; вживати 
елементи зацікавлення аудиторії; коригувати й 
удосконалювати тексти, оригінально оформлювати їх, 
будувати логічну схему майбутнього тексту. 

Учитель в античні часи стояв поруч з оратором, 
філософом, поетом, віщуном, був провісником правди, 
служив істині, добру, красі; вмів сам і вчив інших тлумачити 
текст, блискуче володів мистецтвом риторики; вмів ясно і 
чітко пояснити свою точку зору, володів сократівським 
методом запитань. 

Ефективність інтерактивних технологій, на мою 
думку, залежить від викладача. Коли навчання активне, 
здобувачі освіти постійно перебувають в стані пошуку, вони 
намагаються отримати відповідь на запитання, потребують 
інформації, щоб вирішити проблему або розмірковують разом 
з іншими над способом виконання завдання. Студенти, які 
отримують власний досвід вчителювання, по-новому 
дивляться на навчально-виховний процес, на роль вчителя і 
учня у ньому. Сучасному вчителеві, щоб навчати, 
виховувати, мотивувати, зацікавлювати вже недостатньо 
тільки власних знань, технічних засобів навчання, 
педагогічних технологій та майстерності. Йому необхідні 
технології, які об’єднають навчання в аудиторії і за її 
межами; які б надали доступ до навчального контенту в будь-
який час і в будь-якому місці, маючи один акаунт у мережі. 
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ВИВЧЕННЯ МЕТОДІВ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ 

У КУРСІ ФІЗИКИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 
ШКОЛИ 

 
Вивчення теоретичних методів наукового пізнання є 

актуальною проблемою природничої освіти у сучасній школі. 
Як свідчать результати досліджень [1; 2; 3], учні, в силу 
недостатньої сформованості методологічних знань, 
недостатньо орієнтуються у виборі методів наукового 
пізнання під час розв’язування теоретичних і 
експериментальних задач, зокрема дослідницького, творчого 
характеру. Зазвичай, вони зазнають труднощів у 
формулюванні гіпотези на підставі відомих їм фактів, не 
можуть запропонувати експеримент для підтвердження 
висунутої гіпотези тощо. Тому озброєння школярів 
методологічними знаннями є необхідною складовою у 
формуванні ключових компетентностей у природничих 
науках і технологіях. 

Оскільки формування вмінь відбувається в процесі 
певного виду діяльності, то ми зупинимося на проблемі 
постановки навчальних задач дослідницького характеру, 
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розв’язування яких спрямоване на створення передумов 
засвоєння учнями методів пізнання у фізиці. 

Як відомо, до основних методів емпіричного рівня 
фізичних досліджень відносяться спостереження та 
експеримент. Навчальні спостереження спираються, 
насамперед, на роботу органів відчуття, але вони не 
виключають мислення учнів. Педагогічна цінність 
спостережень полягає у формуванні вмінь виявляти основні 
та другорядні якості предметів, явищ, істотні і неістотні їх 
ознаки, спонукають до всебічного аналізу предмету 
спостережень. 

Навчальні фізичні задачі, розв’язування яких потребує 
проведення експерименту або фізичних вимірювань, в 
методиці прийнято називати експериментальними. Як 
правило, процес розв’язування експериментальних задач 
складається з наступних етапів: 1) аналіз за дачної ситуації;   
2) створення теоретичної моделі реалізації вимоги задачі на 
основі заданих умов;  3) розробка плану експерименту; 4) 
реалізація експерименту; 5) аналіз результату. 

Зрозуміло, що не кожне розв’язання експериментальної 
задачі потребує виконання всієї послідовності розглянутих 
етапів, оскільки деякі задачі зводяться лише до одноразового 
прямого вимірювання або спостереження перебігу явища і 
формулювання висновків на якісному рівні. Поряд з цим, 
практика показує, що більшість учнів не готові до здійснення 
самостійного експериментального дослідження в усьому 
обсязі, оскільки, методи суто наукових досліджень не можна 
переносити „у чистому вигляді” на навчальну діяльність [5]. 
Тому з дидактичних міркувань є сенс у постановці 
експериментальних дослідницьких задач спрямованих на: а) 
вибір оптимальних засобів вимірювання; б) розробку моделі 
експерименту, що передбачає висунення гіпотези, залучення 
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уявного експерименту або наведення аналогій; в) формування 
висновків на основі результатів експерименту; г) комплексне 
застосування методу експериментальних досліджень із 
залученням декількох або всіх його етапів. 

Як відомо, до теоретичних методів пізнання у фізиці 
відносяться: ідеалізація, моделювання, аналогія, уявний 
експеримент, гіпотеза, формалізація. Коротко зупинимося на 
кожному з названих методів. 

Оскільки ідеалізація передбачає вміння відокремлювати 
в кожному даному явищі суттєве від другорядного, то 
основна маса учнів ще не може користуватись цим методом 
теоретичного пізнання, хоча в певній мірі вони й знайомі з 
прийомом абстрагування від конкретних ситуацій, або їх 
окремих сторін. Тому, як показує практика, дослідницькі 
задачі, спрямовані на формування вмінь здійснювати фізичну 
ідеалізацію, потрібно ставити перед учнями не в прямому 
виді, а через реалізацію системи вже відомих їм конкретних 
видів ідеалізованих об’єктів та процесів у поєднанні з іншими 
методами наукового пізнання. Одним із таких методів, що 
безпосередньо зв’язаний з ідеалізацією, є моделювання. 

Слід зауважити, що модель – це досить загальне поняття 
яке застосовується у різних галузях наукової діяльності: 
психології, педагогіці, математиці, конструюванні, 
природничих науках тощо. Модель утворює уявлювану або 
матеріально реалізовану систему, яка, відображаючи або 
відтворюючи об’єкт дослідження, здатна замінити його так, 
що вивчення такої системи дає нову інформацію про цей 
об’єкт. Що ж стосується конкретно фізики, то під 
моделюванням як методом наукового пізнання розуміють 
побудову моделей фізичних об’єктів. 

Моделі, як правило, поділяють на два великі класи: 
матеріальні та ідеальні. До першого класу відносяться об’єкти 
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природи, до другого – ідеальні об’єкти, виражені у відповідній 
знаковій формі (абстрактно-математичні моделі) [3; 4]. 

Матеріальні моделі створюють як елементи тієї ж 
фізичної природи, що і об’єкт, так й іншої. Матеріальним 
моделям притаманна особлива дидактична функція – 
створення наочних образів фізичних понять (модель 
броунівського руху, кристалічної ґратки, ліній напруженості 
електричного поля тощо). Але при цьому виникає небезпека 
ототожнення в уяві учнів наочно-образної моделі з реальним 
досліджуваним об’єктом. Так, частина учнів вважають, що 
молекули – це маленькі пружні кульки, кристалічна ґратка – 
це кульки, закріплені на стержнях тощо. Подібні зовнішні 
ознаки як матеріальних, так й ідеальних моделей школярі 
досить часто переносять і на реальні об’єкти чи явища. Тому 
є сенс спрямувати постановку частини дослідницьких задач 
на формування в учнів розуміння відмінностей між моделлю 
досліджуваного об’єкту (процесу) і самим об’єктом 
(процесом), показуючи принципову обмеженість тієї чи іншої 
моделі та пов’язаної з нею ідеалізацією. Без таких 
„застережних заходів” ідея опанування школярами методів 
теоретичних досліджень позбавлена науковості. 

Роль ідеальних моделей у вивченні фізики є досить 
важливою. Однією із найістотніших їх функцій є моделювання 
учнями розв’язків фізичних задач. Особливо перспективним є 
моделювання засобами. Як і будь-який метод наукового 
дослідження, метод моделювання не можна пропонувати учням 
у „чистому” вигляді, а необхідно створювати передумови 
формування вмінь застосовувати його елементи, наприклад, 
уміння використовувати готові моделі. 

Розглядаючи творчі, дослідницькі задачі як засіб 
проблемно-змістового забезпечення навчального дослідження. 
Спираючись на результати проведеного нами дослідження, а 
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також на аналіз методичних джерел з даної проблематики [1-5], 
ми пропонуємо такі види навчальних дослідницьких задач: задачі 
на дослідження відмінностей між моделями та їх реальними 
праобразами (об’єктами, явищами, процесами); задачі на 
дослідження на основі готових моделей; задачі на формулювання 
висновків із спостережень та експериментів; задачі на перевірку 
гіпотез; задачі на розробку моделі експерименту; задачі на добір 
засобів вимірювання; задачі на побудову моделі (ідеальної); 
задачі на висунення припущень і формулювання гіпотез; задачі 
на комплексне застосування методу гіпотез; задачі на комплексне 
застосування експериментального методу.  

Отже, важливою дидактичною умовою успішного 
формування методологічних знань учнів є ефективне 
поєднання емпіричних і теоретичних методів наукового 
пізнання у процесі розв’язування фізичних задач. Зокрема 
дослідницького, творчого характеру. 
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КОНЦЕПТ У СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 
 Вивчення концептів привертає увагу дослідників не 

один десяток років, про що свідчить кількість праць, 
написаних на цю тематику. Актуальність дослідження 
концептів є поза сумнівом, оскільки саме концепт є базовим 
поняттям когнітивної лінгвістики. Існують різноманітні 
підходи визначення терміну «концепт»: до уваги беруть як 
лінгвофілософський підхід, так і мисленнєвий, і кількісний 
підходи. 

С. А. Аскольдов у своїй статті «Концепт і слово» 
вперше запропонував термін «концепт», науковець 
характеризує його як «мисленнєве утворення, яке замінює в 
процесі мислення низку предметів того чи іншого роду» [2]. 
Однак концепт не завжди заміняє реальні предмети, він може 
слугувати репрезентацією предмета в їхніх різних площинах, 
явища або дії, до прикладу концепт «кохання». 

В 90-х роках ХХ століття виникла необхідність появи 
терміну, який не лише б номінував той чи інший предмет, а й 
містив в собі уявлення та асоціації, що виникають у його 
користувачів. Саме тоді на лінгвокультурній арені з’являється 
термін «концепт». Щоправда така новизна спричинила 
питання різниці між «концептом» та «поняттям», оскільки, з 
точки зору етимології, внутрішньою структурою ці одиниці 
не відрізняються, і їх можна було б вважати синонімами. 
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Проте в когнітивній лінгвістиці між цими термінами таки 
існує відмінність. В лінгвокультурному аспекті ««концепт» 
виявляється більш об’ємним елементом людського пізнання у 
порівнянні з «поняттям», оскільки він включає в себе саме 
поняття, яке є ядерним компонентом, та культурно-етнічний 
компонент, який відображає мовну картину світу його носіїв, 
відомо з[2]». 

Враховуючи те, що існує велика кількість підходів до 
вивчення «концепту», існує також чимало визначень цього 
поняття. Одним з найбільш поширених є наступне: концепт 
запозичений із лат. «conceptus» - поняття, від «concipere» - 
вбирати в себе; представляти себе; утворювати та інші. 
Префікс con-, позначає спільну дію, об’єднання в ціле, 
визначає філософський зміст концепту, який виник у логіці    
П. Абеляра, дізнаємося в [3].  

Що ж стосується будови концепту, то згідно                  
М. Полюжином, його основою є наочно-чуттєвий образ, який 
слугує своєрідним кодом. За допомогою психолінгвістичних 
експериментів, якщо певна реакція на образ повторюється 
неодноразово, вона утворює концептуальне утворення. 

Навколо ядра існують «базові пласти», ознаки яких 
розміщуються від менш до більш абстрактного. Кількість цих 
пластів відрізняється залежно від індивіда в рамках однієї 
мовної спільноти.  

На периферії знаходиться «інтерпретаційне поле 
концепту», яке охоплює оцінки різних ознак концепту 
носіями однієї мови. Вони відображаються у використанні 
прислів’їв, приказок, афоризмів, крилатих висловів під час 
реалізації комунікативних актів.  

М. Полюжин виділяє три типи концептів [1]: 
однорівневий, багаторівневий та сегментний. Однорівневий – 
свого роду базовий пласт. З його допомогою називають чи 
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характеризують ті чи інші предмети. Але як показують 
дослідження такий вид концептів використовують діти або ж 
особи з обмеженим інтелектуальним розвитком. Дорослі ж 
використовують складніші конструкції. Багаторівневий 
концепт містить декілька когнітивних пластів, які в 
залежності від рівня розумових здібностей індивідуума 
доповнюють їх. 

Сегментний концепт – базовий чуттєвий пласт, 
оточений декількома рівноправними за рівнем абстрактності 
сегментами.  

М. Полюжин зазначає, що сегментами базового пласта 
виступають:  

1) політична толерантність – терпимість до людей інших 
ідеологічних поглядів, повага до інших політичних платформ, 
визначення права кожного на висловлення своїх переконань;  

2) наукова толерантність – здатність із розумінням 
ставитися до інших поглядів у науці, допускати існування 
різних теорій і течій у межах однієї галузі знань або одного 
наукового напряму;  

3) побутова толерантність – терпиме ставлення до 
поведінки, думок і висловлень представників найближчого 
оточення. Вона проявляється в міжособистісних стосунках 
комунікантів;  

4) педагогічна толерантність – здатність виважено 
відреагувати на негативні прояви в поведінці дітей для їх 
подальшого усунення;  

5) адміністративна толерантність – уміння керувати без 
невиправданого тиску на підлеглих, визнавати власні 
помилки й упущення, проявити готовність пробачати 
похибки із боку підлеглих;  

6) релігійна толерантність – терпимість до 
представників інших конфесій; повага до чужих релігійних 
переконань;   
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7) етнічна толерантність – шанобливе й терпиме 
ставлення до людей інших національностей і рас (на 
противагу ксенофобії);  

8) спортивна толерантність – неупереджене ставлення 
до інших спортивних команд та інших уболівальників;  

9) музична толерантність – шанобливе ставлення до 
різних музичних стилів і їхніх прихильників, повага до тих, 
кому подобається інша музика; 

10) медична толерантність – фізіологічна витривалість 
пацієнта до застосування того чи іншого препарату, 
переносимість ліків;  

11) екологічна толерантність – здатність живих істот 
переносити зміни в довкіллі. Дізнаємося від [1] 

 Отож, представлені в сучасному мовознавстві способи 
визначення концепту дають змогу диференціювати його як 
ментальне утворення, поєднання вербальних і невербальних 
засобів вираження, що закладені у пізнанні користувачів, та 
зберігаються в національній пам’яті носіїв мови.  
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ВИКЛИКИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У 
ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 
Людське суспільство розвивається надзвичайно 

стрімкому темпі. Сучасні цивілізації намагаються створити 
рівні умови для усіх членів свого суспільства, що включає в 
собі, найперше, створення рівних умов здобуття освіти. 
Зважаючи на це, за кордоном та в Україні зокрема, значного 
розголосу набуває інклюзивна освіта, основною ідеєю якої є 
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забезпечення здобуття освіти усім членам суспільства, 
зокрема людям з особливими освітніми потребами. 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства 
робиться акцент на формування суспільної свідомості щодо 
сприйняття людей з особливими потребами як рівних членів 
суспільства та необхідності створення для цих громадян умов 
для повноцінного життя. Вивчення специфіки інклюзивної 
освіти в Україні, окреслення основних проблем її 
впровадження у вищий школі та шляхів їх подолання є 
важливою потребою для розвитку теорії і практики 
вітчизняної інклюзії, що зумовлює актуальність цієї 
проблеми і потребує подальшої її розробки. Окрім того, 
чисельність дітей та студентів, які потребують соціально-
психологічної адаптації та корекційного навчання неухильно 
зростає. 

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з 
головних демократичних ідей – всі молоді люди – цінні й 
активні члени суспільства. Навчання в інклюзивних освітніх 
закладах корисне як для осіб з особливими освітніми 
потребам, так і для інших учасників освітнього процесу, 
також членів родини та суспільства в цілому. Взаємодія із 
здоровими представниками спільноти сприяє когнітивному, 
фізичному, мовному, соціальному та емоційному розвитку 
студентів з особливими потребами. При цьому ті, хто володіє 
типовим рівнем розвитку демонструють відповідні моделі 
поведінки студентам з особливими потребами і мотивують їх 
до розвитку та цілеспрямованого використання нових знань 
та вмінь, що сприяє налагодженню між ними дружніх 
стосунків, вони вчаться природно сприймати і толерантно 
ставитись до людських відмінностей.  

Розвиток сучасного суспільства України та процеси 
інтеграції в європейську спільноту гостро ставлять питання 
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забезпечення соціального захисту громадян країни, і 
особливо тих, хто потребує його найбільше, зокрема, особи з 
особливими освітніми потребами (далі ООП). Реалізація прав 
на освіту дітей з обмеженими можливостями здоров'я 
розглядається як одна з найважливіших завдань державної 
політики в галузі інклюзивної освіти. Отримання такими 
дітьми якісної загальної та професійної освіти є одним з 
основних і невід'ємних умов їх успішної соціалізації, 
забезпечення повноцінної участі в житті суспільства, 
ефективної самореалізації в різних видах професійної і 
соціальної діяльності. 

Серед найважливіших проблем, які необхідно врахувати 
під час інтеграції людей з особливими потребами у 
суспільство, слід назвати отримання освіти у закладах вищої 
освіти. При вступі у вищі навчальні заклади у студентів з 
ООП виникають серйозні труднощі, які пов’язані з процесом 
соціально-психологічної адаптації і соціалізації. Умовою і 
результатом адаптації особистості є сформованість соціально 
і професійно значущих засобів спілкування, поведінки та 
діяльності, які суспільство визнає і підтримує. Особливості 
переходу із середньої до вищої школи пов’язані не тільки з 
перебудовою провідного типу діяльності, але й із входженням 
особистості у новий колектив [3, c. 92]. 

Серед нових соціально-психологічних проблем, що 
гальмують процес адаптації, виокремлюють: незадовільний 
стан здоров’я; обмеженість місць для дозвілля; труднощі 
поєднувати навчання з роботою; невміння налагодити 
контакт з викладачами, конфлікти з ними; небажання брати 
участь у громадській роботі; невпорядкованість 
університетського побуту [2]. 

Вирішення цих проблем потребує впровадження таких 
принципів інклюзивної освіти у вищий школі як: 
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− вдосконалення нормативно-правової бази 
забезпечення освіти молоді з особливими потребами в 
Україні. Оскільки, більшість законів з питань освіти щодо 
надання освітніх можливостей людям з особливими 
потребами не є реалізованими. 

− наближення освіти до місця проживання студента з 
інвалідністю. Цей принцип може бути забезпечений через 
створення розгалуженої мережі філій вищого навчального 
закладу в різних регіонах країни, шляхом розбудови 
дистанційного навчання через Інтернет. 

− покращення матеріально-технічної бази закладів 
вищої освіти, що передбачає, по-перше, певні заходи щодо 
забезпечення архітектурної безбар’єрності освітнього 
середовища, тобто наявність пандусів, спеціальних меблів, 
ліфтів, обладнання кімнат санітарно-гігієнічного 
призначення, усунення порогів та ін. Також, студенти мають 
бути забезпечені технічними засобами, які допоможуть 
компенсувати їхні вади. 

− гнучкий графік організації навчального процесу і 
викладання навчальних дисциплін. Для забезпечення інклюзії 
університет пропонує  сучасні форми навчання: денну, 
заочну, дистанційну залежно від рівня мобільності студента.  

− доуніверситетська адаптація студентів до 
інтегрованого освітнього середовища. Для таких студентів 
мають бути розроблені програми адаптації до вищої школи. 

− моніторинг успішності та забезпечення психолого-
педагогічного супроводу впродовж навчання. Обов’язково 
має бути організована психологічна служба, до якої в разі 
виникнення проблем зможуть звертатися всі учасники 
навчального процесу: студенти з інвалідністю, інші студенти 
і викладачі.  
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− забезпечення умов для всебічного розвитку 
особистості. Професійний розвиток забезпечується як у 
межах навчального процесу, так і в системі позааудиторної 
роботи [1, c. 16]. 

Організація педагогічного процесу потребує цілісного 
підходу в колективному вирішенні завдань освіти і виховання 
на кожному навчальному занятті, супроводження навчальної 
діяльності різноманітною позаурочною роботою, умілого 
поєднання зусиль педагогічного колективу зі студентським 
самоврядуванням, налагодження зв’язків із сім’єю, 
громадськістю. Динаміка розвитку педагогічного процесу 
залежить від налагодження стосунків між викладачами і 
студентами. Особливості його організації зумовлені і тим, що 
об’єкти навчання/виховання (студенти, студентський 
колектив) є одночасно і суб’єктами навчання/виховання. 
Недооцінка цього породжує, як правило, авторитарність 
педагога. Взаємна активність, співпраця педагогів і студентів 
у процесі їх спілкування найповніше виявляються у ході 
педагогічної взаємодії. 

Сучасне суспільство потребує виховання незалежних, 
активних та відповідальних громадян, здатних ефективно 
взаємодіяти у соціальних, виробничих та економічних 
завданнях, що потребує розвитку особистісних якостей та 
вміння творити, здобувати нові знання та вирішувати 
проблеми, орієнтуватися в суспільстві. Ці пріоритети є 
основою сучасної реформи освіти, головним завданням якої є 
розвиток компетентної особистості, здатної знайти правильне 
рішення в конкретному освітньому, життєвому та 
майбутньому професійному середовищі.  

Цілісний педагогічний процес (ЦПП) – це спеціально 
організована, цілеспрямована взаємодія викладача та 
студента, метою якої є розв’язання освітніх проблем і 
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розвиток особистості. Цілісний педагогічний процес включає 
множину підсистем, які об’єднані між собою різними типами 
зв’язків. Зміст педагогічного процесу визначає мета освіти, 
навчання, виховання і розвитку, яка визначає педагогічні 
завдання, котрі реалізуються за допомогою форм і методів 
навчання. Важливим завданням є надання допомоги 
випускникам з особливими потребами у працевлаштуванні та 
проведення широкої роз’яснювальної роботи серед роботодавців, 
у засобах масової інформації, в системі служб зайнятості. 

Отже, запровадження інклюзивного навчання в Україні є 
багатоаспектною та актуальною проблемою, що вимагає 
комплексного підходу до її вирішення, а саме: інтегрованого та 
одночасного розвитку спеціалізованої матеріально-технічної бази 
та навчально-методичної складової; інклюзивної компетентності 
викладачів та студентів; медико-реабілітаційної, соціально-
психологічної, педагогічної та соціально-правової сфер.  

Пандемія Сovid-19 змусила уряди країн по всьому світу 
запровадити термінові заходи з питань захисту здоров’я і 
життя населення. Школи та заклади вищої освіти перейшли 
переважно на дистанційне навчання, однак педагоги та 
здобувачі стикнулися з проблемами доступу до навчальних 
ресурсів та складнощів адаптації. Найбільше викликів зазнало 
інклюзивне навчання, оскільки раніше воно було повністю 
залежне від фізичної залученості усіх учасників освітнього 
процесу.  

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у 
комплексному вивченні та аналізі форм і методів інклюзивної 
освіти, що сприяють соціально-психологічній адаптації 
студентів з обмеженими можливостями в умовах 
інтегрованого навчання. Дієвим є звернення до іноземного 
досвіду, адже у європейських країнах спеціальні заклади 
функціонують і надають допомогу дітям з обмеженими 
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можливостями здоров’я, однак, вони не є сегрегативними 
осередками. «Кордони» між спеціальною та загальною освітою 
прозорі, оскільки країни з демократичним устроєм пропагують 
цінності громадянського суспільства, яке базується на ідеях 
рівноправності та толерантності та інклюзії. 
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Збірки есе «Відкинуті і воскреслі» (2020) та «Гіркий 

світ, солодкий світ» (2021) структурно складаються з 
декількох частин – есе про життя відомих українських 
письменників, роздумів на літературні, суспільно-політичні 
та філософські теми С. Процюка та його одкровення-
інтервʼю. Психоаналітичний концепт текстоукладання 
помітно поступається сентиментальним розповідям про 
найсуттєвіше у житті та творчості цілої плеяди знакових для 
української культури людей – Івана Нечуя-Левицького 
(«Вічний парубок української літератури»), Бориса Грінченка 
(«Більше працював, ніж жив»), Івана Франка («Гуллівер у 
країні ліліпутів»), Павла Тичини («Геній із замерзлим 
серцем»), Тодося Осьмачки («Мучеництво»), Миколи Куліша 
(«Розіпнутий») та ін. Щоправда, окремі нариси виказують 
психоаналітичне мислення та уже вдало випробуваний у 
художній літературі С. Процюка психоаналітичний 
інструментарій, що вагомо увиразнює авторське сприймання 
трагедії «відкинутості» і суспільного неприйняття окремих із 
митців. Так, письменник не уникає розповідей про дитячу 
травму втрати матері у житті І. Нечуя-Левицького, «який 
назавше залишився парубком, усе шукаючи відмовки від 
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одруження, вважав власну сімʼю певним оскверненням 
памʼяті матері» [1, с. 9]; несприятливі побутові та сімейні 
обставини становлення Панаса Мирного, який помітно страждав 
«особливо сильною формою страху популярності» [1, с. 12]; 
непомітні для стороннього ока складні процеси зі зміною 
внутрішнього відчуття національної ідентичності та їхні 
наслідки у душі Б. Грінченка, який «вибрав українство, 
протиставивши його своєму зрусифікованому роду» [1, с. 16]; 
дискурс невдач і проблем із потребою реалізації у мистецькій 
та професійній діяльності І. Франка, його життєвих утрат і 
розчарувань, що потужно сформували «важкий душевний 
стан Франка в останнє десятиліття» [1, с. 20]; вразливість і 
витонченість психосвіту В. Стефаника, який напрочуд «тонко 
й пронизливо відчував колективне, людське, і національне, 
підсвідоме» [1, с. 23]; крах мистецьких ілюзій, прагнень і 
поступове творче вигорання П. Тичини, котрий безмовно терпів 
«тоталітарну наругу над собою і своїм талантом» [1, с. 37] та чий 
«підсвідомий страх перейшов будь-які розумні межі» [1, с. 38]; 
егоцентризм, нарцисизм і епатажність М. Семенка, котрий 
своїм маніфестом футуризму наважився порушити 
«мертвотність літературного канону» [1, с. 46]; мучеництво і 
патологічність світосприйняття і світоставлення Т. Осьмачки, 
чиє «борсання між геніальністю і хворобою досягло 
апофеозу» [1, с. 55]; дискурс утриваленого виживання і себе-
збереження Остапа Вишні, який повсякчас «боровся за себе 
(свідомо і підсвідомо) і проти себе (вимушено)» [1, с. 78]. Ці 
та інші промовисті факти психоаналітичного спостереження 
С. Процюка над долями українських літературних митців 
употужнюють психоаналітичний дискурс його творчості, 
промовисто декларуючи тяжіння письменника до 
психоаналітичного споглядання, занурення у найглибші 
обсервації душі своїх героїв і протагоністів.  
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Загалом «Відкинуті і воскреслі» формує передусім 
суспільно-політичну атмосферу становлення усіх знакових у 
цій збірці письменників, котрі, вважає С. Процюк, 
«переживали мученицьку світоглядну шизофренію. Страх та 
інстинкт самозбереження, який неможливо приручити навіть 
серпом і молотом, розʼїдав їхні душі, перероджуючи їхнє 
світло на хворобливий осліплений блиск» [1, с. 68]. Як і в 
попередніх есеїстичних збірках письменника вагомими 
конструктами звучать категорії страху, неврозу, 
внутрішнього конфлікту, невдоволення, самоїдства, зневіри, 
безсенсовості – своєрідних кодів-перепусток до відчитування 
трагізму і катастрофізму життєвих доль І. Нечуя-Левицького, 
Панаса Мирного, Б. Грінченка, Лесі Українки, М. Куліша,    
М. Зерова, М. Бажана, Т. Осьмачки, Гр. Тютюнника,               
І. Римарука та ін. 

Збірка «Відкинуті і воскреслі» представляє також 
авторські погляди на вади, огріхи і проблеми українського 
суспільства («Невдячність», «Велика українська мрія», «Архе 
і Лялька», «Дещо про знецінення і роз’єднаність»), містить 
посутні автобіографічні нариси («Ідолопоклонство»), штрихи 
до портретів О. Штуля-Ждановича, Євгена Паранюка 
(«Ніжне залізне серце», «Подорожній і схимник»). У 
притаманній С. Процюку стильовій манері він викривально, 
впевнено і дещо саркастично оцінює суспільні недоліки нашої 
доби – невдячність, розтлінність, продажність. Окремі з есе не 
позбавлені психоаналітичного звучання та моралізму («Всередину 
і назовні»), оприявнюючи теми національних травм, що дотепер 
«розквітають буйним світом друго-, а ще правдивіше – 
третьосортності, хуторянства,  провінційності, які особливо добре 
вдалося насадити радянській метрополії» [1, с. 130], етноциду, що 
«спотворив національну душу, уплинувши навіть на 
колективне підсвідоме нації» [1, с. 138], лінгвоциду, бо «без 
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мови ідентичність конає» [1, с. 132], зневіри, що «не дає 
можливості повноцінно випростатися після десятиліть 
комуністичного мору» [1, с. 136], виформувавши різноманітні 
комплекси, страхи життя і смерті, «чорні діри» (С. Процюк) 
душ, узалежнені від «страшного досвіду виживання в 
червоній імперії» [1, с. 157]. Відтак збірка має виразну 
культороцентричну зорієнтованість, адже висвітлює не лише 
життя українських митців від ХІХ до ХХІ ст., а й вагомо 
означує питання національних травм, ідентичності, мовні 
сепарації, відчуття вразливості, меншовартості, людського 
звиродніння.  

Збірки есе «Відкинуті і воскреслі» та «Гіркий світ, 
солодкий світ» вагомо доповнюють картину суспільно-
політичної атмосфери України ХІХ-ХХ ст., окремих аспектів 
мистецького світосприймання літературної плеяди В. Стефаника, 
В. Винниченка, А. Тесленка, Гр. Тютюнника, чиї постаті              
С. Процюк майстерно змоделював у своїх біографічних 
романах «Троянда ритуального болю», «Маски опадають 
повільно», «Чорне яблуко». 
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РАДЯНСЬКЕ ПРАВОРОЗУМІННЯ ЯК ЧИННИК 

РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У ХХ ст. 
 

Вітчизняні дослідники вказують на тісний зв’язок між 
правовим навчанням і вихованням: перше не може 
здійснюватися без другого, а навчання має й певний 
виховний ефект. Таку дію умовно розрізняють за її сферою: 
виховання впливає, насамперед, на емоційно-вольову, 
ціннісну, світоглядну сторону свідомості, а навчання  на 
раціональну (ознайомлення людини з інформацією). 
Ціннісний, емоційно-вольовий вплив, зі свого боку, істотно 
обмежений фактичним станом юридичної практики. 
Дослідники підкреслюють, що неможливо прищепити людині 
повагу до цінностей, що декларуються як політиками, так і 
педагогами, але відсутні у загальній свідомості та вчинках 
людей  [1, С. 30]. 

Пізнавально-правова діяльність, як зауважують 
науковці, тісно пов’язана із буттям культури. Автори 
розглядають правове виховання у соціокультурному аспекті 
як спеціально організований процес соціо- та 
правокультурної ідентифікації людини через прийняття нею 
норм та обмежень, що регулюють поведінку особи в межах 
певної правової культури. До ключових характеристик носія 
високого рівня правової культури дослідники відносять 
свободу, гуманність, відповідальність та адаптивність 
особистості. Співіснування права з мораллю та звичаями 
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приватного або публічного життя забезпечує збереження 
ціннісних орієнтації у праві. Причому, для більшості систем 
права є характерним його тісна взаємообумовленість із 
цінностями справедливості й свободи. Ідея доповнюваності 
правових вимог моральними сходить до творчості І. Канта в 
класичній німецькій філософії. Однак, найчастіше правові й 
етичні цінності перебувають у відносинах взаємної 
доповнюваності. Разом із цим, правове виховання 
здійснюється пізніше, ніж формується етичний фундамент 
особистості й значною мірою залежить від його якості. Саме 
тому засвоєння правових цінностей залежить, насамперед, від 
рівня етичних цінностей особистості. 

Розуміння права як універсальної системи справедливих 
настанов, на яких базується здійснення власної волі суб’єкта, 
уподібнює його з мораллю, адже вони є соціальними 
регуляторами. Основні цінності моралі - справедливість і 
свобода, пояснюють також природу права. В обох випадках 
нормування соціального життя має загальні ціннісні засади, 
які визначають безумовну значимість людської особистості. 
Водночас, згадані ціннісні підстави мають різні змістовні 
оцінки. Право спирається на цінності формальної рівності, 
справедливості, (співмірності одержаного і наданого, свободи 
як умови реалізації правових відносин. Найважливішими для 
моралі є цінності добра, милосердя, свободи як обов’язкової 
умови для здійснення морального вибору. Отже, саме через 
правове виховання етичні цінності набувають «правового 
звучання», інтерпретуються в контексті правової системи 
суспільства, конкретизуються щодо правових ситуацій, 
набувають загальнообов’язкового характеру. О. Дзьобань 
зазначає, що солідарність ціннісних підстав моралі і права 
найбільш повно втілюється в етико-правових конструкціях 
прав людини. Аналогічно це виявляється у тотожності деяких 
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правових і моральних норм, які таким сумісним 
регулюванням підкреслюють особливу значущість цінностей, 
що захищаються. Наприклад, життя, свобода, власність. У 
цих випадках моральні і правові норми виступають як 
взаємодоповнюючі цінності. Взаємообумовленість моралі і 
права має не причиново-наслідковий характер (виведення 
цінностей права з цінностей моралі), а скоріш, логічний, коли 
одне поняття є необхідною складовою іншого [1, С. 41]. 

Значущість цієї взаємодії полягає у тому, що юридичні 
норми повинні спиратися на етичні цінності. У 
протилежному випадку, цінність самих юридичних норм 
нівелюється й вони не визнаються суб’єктами. 

С. Максимов, звертаючись до проблематики 
методологічних основ правового виховання, робить висновок, 
що розуміння сенсу правового виховання залежить, 
одночасно від розуміння як права, так і сутності процесу 
правового виховання. Автор виділяє два основні підходи.  

Відповідно до першого – позитивістського підходу, 
сутність права зводиться до порядку на основі примусу. 
Правове виховання, згідно цього підходу визначається як 
цілеспрямований вплив державних інституцій на 
правосвідомість громадян з метою забезпечення 
правопорядку.  

Зі свого боку, ліберально-юридичний (непозитивістський) 
підхід заснований на поєднанні вимог порядку і свободи. За цим 
підходом, сутність правового виховання полягає, насамперед, в 
формуванні поваги до прав людини.  

Крім цього, розуміння сутності виховання також можна 
пояснити, порівнявши два підходи. Так, авторитарний підхід, 
розуміє виховання як зовнішній вплив, а гуманістичний – 
розкриває його з погляду процесів, які відбуваються 
всередині свідомості особистості.  
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Вартим уваги є, також, спостереження згаданого автора, 
що поняття «правове виховання», яке увійшло в радянський 
науковий дискурс і зберегло своє значення в сучасній 
літературі, не використовується на Заході. До певної міри 
подібними йому є поняття «становлення правового почуття», 
«формування правових уявлень», «правова соціалізація 
особистості», «розвиток громадянської свідомості» [2]. 

У зв’язку з цим, варто також розглянути специфіку 
радянського праворозуміння. Його основною особливістю 
стала марксистсько-ленінська теорія, що лежала в основі 
будь-якого типу праворозуміння після революції 1917 р. Під 
впливом влади більшовиків, розуміння права зводилось до 
того, що воно вважалося лише перехідною ланкою до 
ідеального суспільства, що має неодмінно зникнути в процесі 
еволюції останнього. Другою особливістю ідеологізації та 
політизації праворозуміння після революції було те, що 
абсолютно будь-які типи або підходи до розуміння цієї 
багатоаспектної категорії передбачали, що право походить 
безпосередньо від держави, оскільки остання санкціонує та 
затверджує правові норми, що й врегульовують поведінку 
соціалістичного суспільства. Третя особливість, яка 
характеризує післяреволюційне праворозуміння, полягала у 
тому, що пріоритетним типом розуміння права був 
соціалістичний, що виходив із політики соціалізму. 
Четверта особливість праворозуміння в післяреволюційний 
час полягає в тому, що право визнавалось переважно 
публічним, а існування приватного права як окремої сфери 
заперечувалось. Право радянського періоду мало 
імперативний характер, було аспектом державної політики, 
забезпечувалося партійною владою, що зумовлювалось 
наявною формою державно-правового режиму. П’ятою 
особливістю ідеологізації й політизації поглядів щодо 
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розуміння права в післяреволюційний час є психологічна 
зумовленість виникнення та існування права [3]. Так, 
А. Луначарський, нарком освіти в радянському уряді у     
1917-1929 рр. зазначав: «Право є інтуїтивним і таким, що 
відбиває класові інтереси мас й створюється на основі нового 
господарського укладу, що може чітко сформулюватись лише 
в процесі безпосередньої правової революційної творчості. 
Такий закон революцій і, перш за все, великих переворотів, 
які не мають прецедентів» [4]. У 1938 році бачення права як 
суто нормативного явища, коли воно ототожнюються із 
законом, стало логічним завершенням реалізації генеральної 
лінії ВКП(б) на формування нової доктрини праворозуміння. 
Такий його тип кваліфікується як позитивістський, в умовах 
чітко виражених тоталітарних ознак тогочасної радянської 
дійсності, коли зміст законів визначався політичною 
доцільністю, набував ознак позитивізму антиюридичного або 
умовного [5]. 

Як вбачається із наведеного, марксистське вчення не 
оминуло жодної сфери суспільного життя, включаючи й 
право. Його специфічне розуміння тодішніми науковцями, 
стало підґрунтям для формування особливого за змістом 
напряму освіти – правого навчання і виховання, які, зі свого 
боку, слугували ще одним інструментом просування 
офіційної ідеології. 
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ОСОБЛИВОСТІ  МОВЛЕННЄВОЇ СТИЛІЗАЦІЇ 

У  ХУДОЖНІХ ТВОРАХ 
 

Літературна мова характеризується поліфункціональністю, 
універсальністю, нормативністю, уніфікованістю, стандартністю, 
високою граматичною організацією, а також стилістичною 
диференціацією. Тобто мовні засоби і правила їх вживання 
відповідають загальноприйнятим орфоепічним і граматичним 
нормам, прийнятим в суспільно-мовній практиці освічених людей. 

Літературна мова не тотожна мові художньої 
літератури. Попри цілий ряд інтегративних рис, які 
об’єднують, взаємопов’язують ці феномени, дають підставу 
стверджувати, що поетична мова – один із визначальних 
компонентів національної лінгвокультури, основа 
формування літературної мови, ставити знак рівності між 
ними – методологічно неправильно. Водночас нетотожність 
цих понять не означає їх взаємозаперечення, а навпаки, 
передбачає обов’язкові точки перетину на певному етапі 
розвитку літературної мови [1]. 

У сучасній українській лінгвостилістиці норма – 
активна метамовна одиниця досліджень, пов’язаних із 
визначенням дистрибутивних рис слововживання, 
образотворення, текстотворення у мові поезії та прози певних 
літературних епох чи течій, соціально й культурно значущих 
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періодів, жанрових спрямувань тощо. Саме політематичність, 
«всеохопність» художнього стилю, його здатність активно 
втягувати й освоювати, естетизувати одиниці інших сфер 
функціонування мови трактуватиметься як одна з 
диференційних рис кореляції літературна мова – поетична 
мова [2]. 

Одними з характерних рис літературної мови є 
наддіалектність та обробленість. Звертаючись до цих 
характеристик варто враховувати, що рівень обробленості і 
наддіалектності мови може відрізнятися. Однак у більшості 
випадків літературна мова допускає відбір мовних явищ на 
основі більш-менш усвідомлених критеріїв (функціонально-
стилістичних, структурних) таким чином, відносна 
регламентація існує навіть при відсутності норм кодифікації [3].  

Мовленнєва характеристика персонажа –  це засіб 
художнього зображення персонажів, що полягає у підборі 
особливих для кожної дійової особи літературного твору слів, 
висловлювань і мовленнєвих зворотів. Літературознавство 
вивчає мовленнєві характеристики персонажів як один з 
аспектів творення художнього образу. Через зміну 
мовленнєвої характеристики персонажа можливо показати 
зміни в характері й способі життя героя, розкрити його 
емоційний стан, тобто вона стає важливим засобом типізації 
та індивідуалізації персонажа.  

Зазвичай елементи, що дозволяють віднести персонаж 
до тієї чи іншої соціальної групи, відносять до периферійних 
елементів мови і розділяють на колективні/мовні 
(просторіччя; діалекти; арго; жаргони; сленг; 
професіоналізми; табуйовану лексику; архаїзми) та 
індивідуальні/мовленнєві (вольності усної мови; дитяча мова; 
ламана мова іноземців; дефекти вимови; порушення норми 
вимови і написання у носіїв мови; словотворення). 
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Проведений аналіз стосувався визначення існуючих 
класифікацій способів передачі індивідуальних відхилень у 
перекладі. Обстоюючи думку про те, що будь-яка 
класифікація не завжди є самодостатньою, оскільки    
переклад – це постійний творчий пошук, направлений на 
вирішення єдиної проблеми – створення адекватного 
перекладу, уважаємо за доцільне використати компоновану 
класифікацію стратегій перекладу. Як результат фіксуємо такі 
стратегії перекладу: компенсація, експлікація, транслітерація, 
вилучення, додавання, конкретизація, нейтралізація, 
лексикалізація.  

Таким чином, зважаючи на особливості репрезентації 
індивідуальних відхилень, здійснити його переклад 
українською мовою не просте завдання.  

Для збереження мовних та позамовних репрезентантів 
індивідуальних відхилень при перекладі, слід враховувати 
наступні чинники: 1) компенсація втрачених елементів 
розмовними, просторічними, сленговими, жаргонними 
одиницями; 2) у процесі перекладу неможливо уникнути 
незначною адаптації. Тому, дозволяється відступити від 
оригіналу та перекласти індивідуальні відхилення таким 
чином, аби у читача цільового тексту виникали асоціації, 
схожі з тими, на яких базується оригінал.  

Порівняльне вивчення оригінальних текстів та їх 
українських перекладів дало можливість визначити 
корелятивність окремих елементів індивідуального мовлення 
людини в оригіналі та перекладі: при перекладі 
розглядуваного художнього тексту для передачі відхилення 
від літературної норми використовується переважно 
прийомом компенсації – способу перекладу, при якому 
елементи сенсу (специфічна мовленнєва характеристика 
героя відповідно до змін його коефіцієнта інтелекту), 
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втрачені при перекладі англомовної одиниці в оригіналі, 
передаються в тексті перекладу іншим засобом, причому не 
обов’язково в тому ж самому місці тексту, що і в оригіналі, 
заповнюючи втрачений сенс. 

Кількісний аналіз дає змогу стверджувати, що на 100 
випадків порушення мовної норми в оригіналі припадає лише 
80 випадків в українській. Отже, переклад українською 
мовою роману Д. Кіза «Квіти для Елджернона», який став 
предметом нашого аналізу, доводить, що чим 
різноманітнішою є палітра способів застосування методу 
компенсації, тим повніше в перекладі досягається 
комунікативний ефект оригіналу, тобто компенсація набуває 
цілісного, тотального характеру [4, 5]. З метою найбільш 
адекватного відтворення тексту-джерела перекладачеві 
спочатку необхідно визначитися зі стратегією, якої він буде 
дотримувати від першої сторінки й до останньої. 

Від перекладача вимагається не просто високе 
володіння іноземною та рідною мовами, але і творчим 
потенціалом та досконалими екстралінгвістичними знаннями 
життя спільноти, з якої та для якої він здійснює переклад, а 
також досконалого розуміння стилістичних особливостей 
художнього першотвору у поєднанні з творчою інтуїцією. 
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РОЛЬ ТА МІСЦЕ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ 
ОСОБИСОСТІ УЧНЯ 

 
Сучасний шлях розвитку нової української школи 

(НУШ) вимагає негайних зміни до існуючих педагогічних 
підходів на шляху до виховання та становлення учня XXI 
століття. Це пов’язано з тим, що тотальна глобалізація й 
технологізація, які спостерігаються у світі можуть впливати 
не лише на такі провідні кити, як економіка, політика, але й 
на освіту, її мету та цілі. І як наслідок цього відбувається  
зміна освітньої парадигми, власне підходу до особистості 
учня чи студента, до розвитку його інтелектуальних 
здібностей, процесу навчання й самоосвіти.    

Нова українська школа – це нові виклики та 
перспективи, як для вчителя, так і для учня. Кожен, хто 
працює у школі – це людина, яка «бере роботу додому», адже 
не можна залишити на роботі думки про те, як почати урок, 
як краще подати тему про таблицю хімічних елементів чи 
життєвий і творчий шлях Панаса Мирного, розповісти тему 
про давньогрецькі міфи чи рух планет. Разом з цим, ми не 
повинні забувати, що будь-який вчитель – це не лише 
людина, яка дає знання з різних галузей: біології, хімії, 
фізики, іноземної мови, української літератури, але й 
розвиває особистість, прагне розбудити в ній мотивацію до 
подальшого вивчення того чи іншого предмета, заохотити 
учня узяти учать в олімпіаді чи Малій академії наук тощо. 
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Проте розвиток свідомої мотивації бере свій початок у 
початковій школі. Саме тут з’являється бажання в учня 
поділитися своїми знаннями, розказати більше, ніж знають 
твої однокласники. Заробити собі «смайлика» за роботу на 
уроці.   

Початкова школа була і залишається однією з найбільш 
важливих ланок в освітньому процесі, перед якою стоїть ряд 
важливих завдань, які мають бути відпрацьовані на відмінно. 
Найперше, що варто згадати – це алфавіт. Саме з нього 
починається знайомство дитини зі світом друкованого слова. 
Проте вчитель повинен не лише переконати дитину, що варто 
вчити літери, але й заохотити її зрозуміти чому варто вивчати 
не лише літери та як вони називаються, але й який звук вони 
означають, які є фонетичні особливості та що необхідно 
зробити, щоб звук звучав правильно ( не беручи до уваги 
дітей, що мають певні логопедичні проблеми).  

Проте ми знаємо, щоб бути успішною людиною в 
сучасному світі, недостатньо володіти лише певним багажем 
знань у тій чи іншій галузі. Важливо, щоб дитина, підліток  не 
був пасивним об’єктом лише сприйняття інформації, а зміг би 
самостійно знайти потрібну інформацію, висловити свої 
погляди, узяти участь в дискусії, знаходити потрібні слова, 
щоб аргументувати думку, самостійно приймати рішення. 
Саме тому, в новій українській школі приділяється велика 
увага розвитку критичного мислення.  

Першим, хто починає знайомити учнів з критичним 
мисленням – це вчитель початкової школи. На нашу думку, 
саме цей спеціаліст виконує подвійну функцію. По-перше, він 
вчить дитину читати, писати, рахувати, розв’язувати логічні 
задачі, використовуючи методи критичного мислення. По-
друге, – соціалізує дитину,  тобто, вчить її не лише, як бути в 
колективі, спілкуватися з однолітками, але й вибудовувати 
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нову культуру поведінки: вчитель – учень, учень – учень, 
учитель –учень –батьки. Важливо також додати те, що інколи 
дитина не відвідує дитячий садок, а виховується дідусем чи 
бабусею, то звичайно, що для такої дитини початкова школа –
це ще більше психологічне навантаження, ніж для дитини, що 
відвідувала дитячий садочок. Тому вчителю початкової 
школи потрібно не лише вміння, щоб навчити дітей, але 
знайти відповідний психологічний підхід для кожної дитини, 
щоб вона не закрилася в собі при першій невдалій спробі, 
наприклад, здати алфавіт, а зрозуміла, де саме вона 
помилилася й зрозуміла, що наступного разу вона зможе 
відповісти краще, замість того, щоб боятися висловити свою 
думку чи відповісти на питання. Тобто вчителю початкової 
школи потрібно зрозуміти з якими зовнішніми чи 
внутрішніми бар’єрами може зіштовхнутися дитина, щоб 
допомогти їй уникнути їх або навіть запобігти їх появі.  

Варто також згадати про те, початкова школа досить 
часто сприймається першокласниками як місце, де вони 
будуть продовжувати гратися зі своїми однолітками, а 
вчитель (як вихователь у дитячому садочку) буде виконувати 
певну роботу за них (особливо це стосується приватних 
закладів дошкільної освіти: зав’язувати їм черевички, 
розважати їх, тобто, не вживати слова зі значенням «ні, не 
можна» тощо).  

Звичайно, що перший клас виступає певним 
опосередкованим місцем у становленні саме учня. Так, 
дитина має іграшки у першому класі (наприклад, «Лего» чи 
інші конструктори, проте не може гратися так багато часу, як 
це було в садочку, оскільки з’являється таке поняття як урок, 
який триває 35 хвилин і учень повинен цей час сидіти тихо, 
уважно слухати і запитувати, якщо щось незрозуміло. Проте 
запитувати не коли він сам забажає, а коли вчитель закінчить 
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свою думку. Таким чином, учень не лише 
самодисциплінується, але й зосереджується на тому, що йому 
розповідає вчитель. Варто також наголосити на тему, що 
вчитель початкової школи має приділити значну увагу 
емоціям дитини. Оскільки діти першого класу не завжди 
можуть контролювати свої емоції, особливо якщо це 
стосується негативних емоцій.  

Зміни в шкільній початковій освіті неможливі без 
застосування на заняттях інтерактивних методів, 
побудованих на діалозі, моделюванні ситуацій вибору, 
вільному висловленні думки. Оскільки діти дуже допитливі 
від природи і повсякчас прагнуть нових знань. Тому головне 
завдання вчителя на уроці чи у проектній роботі – бути в 
першу чергу помічником, що стимулює учнів до пошуку 
інформації, пізнанню та осмисленню нового, генеруванню 
власних ідей 

Таким чином, учитель початкової школи відіграє 
надзвичайно важливу роль у становленні особистості 
школяра, виступаючи одночасно не лише педагогом, але й 
психологом та наставником.  
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ 
ВІДЕО ТА ЇХ РОЛЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Пандемія COVID-19, а потім і введення військового 

стану в Україні призвели до того, що більшість навчальних 
закладів всіх рівнів акредитації змушені перейти до 
дистанційної чи змішаної форм навчання. Для більшості 
викладачів, які ніколи не розробляли та не викладали онлайн-
курси, перехід до дистанційного навчання був занадто 
швидким і не завжди вдалим. Для багатьох це означало 
проведення уроків через платформи відеочату в реальному 
часі (Zoom, Google Meet тощо). Тут на допомогу і викладачу і 
студенту приходить відео. Результати досліджень Едгара 
Дейла [1], що започаткував використання аудіо-візуальних 
матеріалів в навчанні, свідчать, що перегляд відео та 
спостереження за демонстрацією є одним з найбільш 
ефективних методів пасивного сприйняття матеріалу.  
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Як показало опитування [2] 83,7 % студентів хотіли б, 
щоб викладачі використовували відео в навчальному процесі, 
і найбільш актуальним, на думку студентів, є використання 
відео під час дистанційного навчання (63,3 %). Те, що можна 
написати в статті об’ємом 1500 слів, можна наочно пояснити 
в однохвилинному відео і це приверне більше глядачів.  

Але не всі відео є однаково корисними та цікавими для 
слухача. У дослідженні «How video production affects student 
engagement: an empirical study of MOOC videos» Philip J. Guo, 
Juho Kim і Rob Rubin використовували дані 6,9 мільйонів 
відеосесій на онлайн-курсах, вимірюючи залучення за тим, як 
довго студенти дивилися відео та чи намагалися вони 
відповісти на запитання оцінювання знань, що отримали в 
результаті перегляду відео [3]. Вони дійшли висновку, що 
відео має важливе значення для онлайн-навчання, але 
виявили, що деякі типи відео працюють краще, ніж інші. Так 
дослідники з’ясували, що: 

− короткі відео (до 15 хвилин) є більш привабливими 
ніж довгі; 

− відео, в якому «голова, що розмовляє», 
перемежовується слайдами, є більш привабливими, ніж відео, 
що містить лише слайди; 

− відео, де викладачі говорять досить швидко та з 
ентузіазмом, є більш привабливими для студентів. 

Існує велика кількість відео і більшість з них можуть 
бути використані в навчальному процесі. Як показує досвід 
навчання та викладання найбільш доцільними для 
використання під час дистанційної освіті будуть:  

1. Скрінкасти – цифровий запис відомостей, що 
виводяться на екран компютера. Скрінкасти можуть 
супроводжуватись голосовими коментарями. Комп’ютерні 
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скрінкасти є одними з основних при створенні навчальних 
відео для роботи з різного виду програмним забезпеченням. 

2. Відео з інструкціями – типові відео, що часто 
викладають на YouTube. Такого типу навчальні відео швидко 
створюються та ефективні для демонстрації збірки або 
обслуговування продукту.  

3. Відео з ведучими – тип відео, що є електронним 
аналогом лекції, яку слухачі можуть переглянути в будь-який 
час. Як правило, в таких відео є доповідач та ілюстративний 
матеріал (на приклад, презентаційні слайди). 

4. Інтерактивні відео підходять для навчання навичкам 
роботи. Вони використовують короткі відеокліпи і 
включають такі елементи, як текст, зображення, тести та ін. 
Особливість такого типу відео в тому, що слухачам 
пропонуються різні варіанти, і в залежності від їх вибору 
показують інший результат. Інтерактивні відео дають 
глядачам контроль над своїм навчанням. 

5. Пояснювальні відео. Ці відео зазвичай тривають від 
1 до 2 хвилин і можуть бути гібридом анімації, текстових 
анотацій та відео в прямому ефірі. Існують різні стилі відео 
роз’яснень – від відео з високою насиченістю візуальних 
рішень, до простих анімованих зображень і навіть відео з 
«головою, що розмовляє». Вони призначені для забезпечення 
чіткого, прямого і добре написаного повідомлення, яке 
спрощує складні ідеї до основних понять. 

6. Демонстрації – відео, що містить демонстрацію 
досліду, лабораторної роботи, роботи обладнання чи 
програмного забезпечення. Відео може бути створеним з 
фотографій етапів процесу (ремонт, складання-розбирання, 
процес створення креслення, малюнка і т. п.) або на основі 
об'єктивної відеозйомки (фіксації технологічних процесів, 
правопорушень, ДТП).  
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Крім розглянутих вище можна ще виділити професійні 
навчальні відео, студійні відеолекції, відеоскрайбінг,           
3D-візуалізація та ін. Ці типі відео є більш складними для 
створення та потребують відповідних знань та обладнання. 

Для створення якісного навчального відео потрібно 
виконати такі кроки: 

1. Визначити цільову аудиторію. Це допоможе 
зробити відео максимально корисним. 

2. Підготувати сценарій. Для цього варто 
структурувати матеріал, продумати тези і поради, що 
зроблять лекцію більш насиченою та пізнавальною. 

3. Підібрати камеру та мікрофон. Ще кілька років 
тому будь-хто міг завантажити «електронний підручник», 
знятий на мобільний телефон, на YouTube і набрати тисячі 
переглядів. Сьогодні ж користувачі вже більш вимогливо 
ставляться до якості звуку і картинки. Деякі принципово не 
дивляться відео в поганій якості. 

4. Вибрати місце зйомки, встановити освітлення, 
продумати образ ведучого. Варто пам’ятати, що популярність 
відео багато в чому залежить від картинки. 

5. Перед записом відео варто прочитати текст вголос, 
вибрати оптимальний обсяг тексту і темп мовлення. Не 
обов'язково записувати всю лекцію в повному обсязі, можна 
розділити її на короткі дублі. 

6. Важливу роль відіграє програма для створення та 
редагування навчальних відео. Якщо потрібно зробити 
простий відеоурок без складних спецефектів – можна 
використовувати програмне забезпечення, що не потребує 
спеціальних знань та вмінь.  

Для того, щоб зробити відео більш привабливим для 
студентів варто додати до відеозаняття інтерактивні 
вікторини чи тести. Це допоможе утримати увагу глядача та 
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дозволить викладачу в режимі реального часу оцінити 
розуміння слухачами ключових понять. Ще одним кроком, 
що зробить навчальне відео більш популярним та корисним є 
використання субтитрів. Це зробить відео доступним для 
глядачів, що не можуть або не мають можливості 
прослуховувати звук. 

Значну роль для утримання уваги глядачів відіграє рух і 
графіка. Відео зі звичайним текстом або монологом лектора 
та зображеннями можуть не привернути увагу та не вплинути 
на глядачів. Без руху глядачі можуть нудьгувати і 
відключитися. Використання руху в графіці може замінити 
текст.  

Відео має ряд переваг для дистанційного навчання, 
зокрема: ефект присутності (студент має можливість 
побачити свого викладача, а не тільки прочитати текст 
лекції), збільшення залучення, багаторазові, легко 
інтегруються з більшістю систем управління навчанням.  

Загалом використання відео в навчальному процесі під 
час дистанційної освіти чи онлайн-курсів дозволяє 
гуманізувати зміст освіти, «познайомитись» з викладачем, 
адже студентам важливо бачити обличчя та чути голос 
викладача, щоб відчувати себе по-справжньому залученими 
до навчального середовища.  
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АНАЛІЗ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ 

ВІДПРАВЛЕННЯ ВАНТАЖНИХ ПОЇЗДІВ ЗА 
РОЗКЛАДОМ  

 
В наш час залізничний транспорт України знаходиться 

в умовах жорсткої конкуренції з іншими видами транспорту 
на ринку вантажних перевезень. Тому для підвищення 
ринкової привабливості необхідно приділити увагу якості 
транспортного обслуговування та зменшенню собівартості 
перевезень. Для досягнення цієї мети необхідним є 
впровадження технології перевезень на основі підвищення 
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точності руху поїздопотоків, тобто відправлення за    
розкладом [1]. 

Оскільки залізнична система України це система зі 
змішаним рухом вантажних та пасажирських поїздів, де 
пасажирські поїзди дотримуються розкладу руху, а вантажні 
курсують переважно без його дотримання, тобто 
«відправляються за готовністю». Як показує попередній 
аналіз [2], реалізація перевезень за розкладом дозволить 
підвищити точність функціонування залізничної  системи 
України та підвищить її конкурентоспроможність. Тому 
доцільним є  проаналізувати закордонний досвід 
відправлення поїздів за розкладом. 

Система відправлення за розкладом використовується 
в багатьох країнах, таких як Швеція, Німеччина, США, 
Канада, Китай тощо. Вони намагаються задовольняти 
потреби вантажовласників не тільки в дотриманні термінів 
доставки вантажу, а і створюють комфортний інформаційний 
простір, тому автоматизовані системи оперативного 
керування експлуатаційною роботою залізниць спрямовані на 
виконання графіку руху поїздів. 

Так в країнах Європи за постійними нитками графіку 
курсують контейнерні поїзди, поїзда зі швидкопсувними 
вантажами та тваринами. В Китаї за розкладом 
відправляються відправницькі та ступеневі маршрути, та при 
зростанні вагонопотоків передбачено збільшення ниток графіку. 
В США, Канаді, Китаї та деяких країни Європи розробляють 
графік руху поїздів, в якому виділяють постійне «ядро» 
вантажних поїзд, яке охоплює стабільні вагонопотоки. За цими 
нитками курсують  поїзди зі швидкопсувними та  
сільськогосподарськими вантажами, контейнерні поїзди тощо. 

В Данії пунктуальність є одним із ключових 
показників ефективності транспорту, це стосується як 
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пасажирських, так і вантажних перевезень. Надійні та 
пунктуальні поїзди роблять пасажирські поїзди більш 
привабливими для потенційних клієнтів, а доставка «точно в 
строк» для виробничих компаній стала більш звичною в 
бізнесі вантажних перевезень[3]. Застосування надбавок до 
часу в розкладах залізниць є компромісом між коротким і, 
таким чином, привабливим часом подорожі та досяжним 
рівнем пунктуальності з розкладом. Обидва є дуже 
важливими ключовими показниками ефективності для 
розкладу руху та залізниці, як транспортної системи, при 
цьому пунктуальність вважається найважливішою. 

Отже, як показує закордонний досвід, для всіх 
закордонних залізниць питання максимального задоволення 
клієнтів в якості перевезень є пріоритетним. Під якістю 
перевезень мається на увазі швидкість доставки вантажу та 
точний час доставки на станцію призначення, а саме система 
організації руху вантажних поїздів за розкладом здатна 
задовольнити вимоги вантажовласників. 
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ОПИС КОНСТРУКЦІЙ  

ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ОБЛАДНАННЯ З 
РЕГУЛЯРНОЮ ПУЛЬСАЦІЙНОЮ НАСАДКОЮ 

 
Одним із шляхів зниження кількості пилогазових 

викидів є підвищення ефективності газоочисного 
устаткування. Вибір газоочисного устаткування повинен 
враховувати цілий ряд факторів: фізико-хімічні 
характеристики газу-носія, характеристики хімічних і твердих 
забруднюючих речовин. Апарати з регулярною пульсаційною 
насадкою (РПН) характеризуються високою ефективністю 
вловлювання різних по дисперсності аерозолів, здатністю до 
самоочищення контактних елементів від різних злипливих 
включень, низькою матеріаломісткістю та високою 
надійністю в експлуатації, що робить їх досить 
перспективними у широкому промисловому використанні [1]. 

Можливість керованого впливу на структуру 
турбулентного потоку найбільш повно реалізовано в апаратах 
з РПН [2]. Розвинута зона контакту пилогазового потоку з 
краплями і плівками рідини в апаратах з РПН може бути 
організована за рахунок введення у робочий об’єм 
додаткових закріплених або незакріплених насадкових тіл. 
Регулярне розташування елементів насадки на струні 
дозволяє організувати вихрові зони із певним встановленим 
кроком як у повздовжньому так і поперечному перетину, що 
забезпечує рівномірний розподіл потоків і однорідність 
газорідинного шару. 
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Одна із дослідних конструкцій ежекційного апарату з 
РПН (рис. 1, А) становить собою колонний апарат усередині 
якого між двома опорними решітками закріплені гнучкі 
струни на яких зафіксовано елементи насадки (пластини). Під 
дією газового потоку відбувається коливальний рух струн. Це 
забезпечує турбулізацію газорідинного шару, а повздовжні 
коливання сприяють збільшенню перемішування потоків. 
Керований вплив на газовий потік здійснюється за рахунок 
зміни геометричних форм, розмірів і кроком розташування 
турбулізуючих елементів на струнах. Кріплення струн до 
опорних решіток може бути жорстким і консольним.  

Відсутність форсунок для зрошення, великий вільний 
перетин опорних решіток (So ≥ 0,9 м2/м2), великий вільний 
об’єм апарату (Ɛо = 0,9–0,98 м3/м3) і коливання насадки 
дозволяють використовувати апарат для очищення сильно 
забруднених газових потоків, які містять дрібнодисперсні 
зважені або смолисті речовини, а також необхідності 
отримання висококонцентрованих розчинів. Такі 
конструктивні рішення становлять важливе значення для 
низки технологічних схем підприємств хімічної галузі 
(особливо мінеральних добрив) і дозволяють суттєво 
розширити напрями використання мокрих пиловловлювачів. 
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        Б 
 

Рис. 1. Схема досліджуваного прямоточного апарату 
ежекційного (А) та форсункового (Б) типу з регулярним 

розташуванням турбулізуючих елементів: 1 – відцентровий 
краплевловлювач; 

 2 – фіксуюча решітка; 3 – струни; 4 – пластини; 5 – розподільча 
решітка (провальна тарілка); 6 – циліндри з форсунками для 

введення парорідинної суміші 
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З метою очищення великих об’ємів газу, до 200 тис. 
м3/год, зі значною зміною продуктивності і невисокими 
концентраціями зважених речовин у зрошувальній рідині 
також розроблено конструкція форсункового апарата з РПН 
(рис. 1, Б). Парорідинна суміш подається за схемою 
висхідного прямотоку через отвори циліндричних труб у 
нижній частині апарату. 

Контактна зона апарату складається із двох послідовно 
з’єднаних зон обробки газів. У першій зоні відбувається 
укрупнення зважених у газовому потоці аерозольних 
частинок за рахунок конденсаційно-коагуляційного 
механізму осадження. Зона складається з пакета 
плоскопаралельних каналів з рівномірно розташованими в 
них турбулізуючими елементами, виконаними у вигляді 
порожнистих циліндрів. Циліндри в нижній частині мають 
перфорацію і одночасно виконують функцію парових каналів 
(подається парорідинна суміш). Провальна тарілка, яка 
розділяє зони апарату, має діаметр отворів dо = 20 мм і 
вільний переріз полотна тарілки 45%, що створює 
рівномірний пилогазорідинний потік у другій зоні апарату. 

Друга зона, що призначена для уловлювання 
дрібнодисперсних зважених речовин, є шаром насадки у 
вигляді регулярно розташованих по перерізу струн з 
рівномірно закріпленими на них пластинами. У 
поздовжньому перерізі пластини на струні можуть мати 
шахове або коридорне розташування (в останньому випадку 
вони утворюють «гіпотетичну» тарілку). 

Дослідні апарати з РПН обладнанні конічним 
відцентровим вихроутворювачем, який забезпечує високу 
ефективність відокремлення рідини від газового потоку у 
широкому діапазоні навантажень за рідиною і газом. 

Для проведення досліджень було створено установки з 
вищезазначеними типами апаратів з РПН розміром 1500 х 400 х 
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300 мм. У якості насадкових елементів використовувались 
пластини квадратної форми 30 х 30, 50 х 50, 80 х 80 мм і 
круглої форми діаметром Ø 30, 50, 80 мм (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Схема кріплення насадки (пластин) на струнах у 
контактній зоні апаратів з РПН: 1 – струна; 2 – пластина;    

– фіксуючі опори; 4 – гвинт-фіксатор; а – квадратна 
пластина; б – кругла пластина 
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 ВПЛИВ ТИСКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИМОГ НА 

РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ В ЄВРОПІ 
 

На сьогодні в Європі транспортний і енергетичний 
сектори впливають на довкілля  приблизно у рівній мірі 
(порядку 28-29% викидів кожен) [1]. Однак оскільки частка 
енергії вітру й сонця у генерації енергії в Європі стає дедалі 
більшою, що з кожним роком робить шкідливий вплив 
виробництва електроенергії на екологію значно меншим. 
Натомість автомобільний парк в Європі за останню чверть 
століття, навпаки, підвищив споживання енергоносіїв на 80%, 
а викиди СО2 – на 30%. На сучасному етапі саме легкові 
автомобілі з двигунами внутрішнього згорання (ДВЗ) – 
найбільше джерело викидів серед інших видів транспорту [2]. 
Тому ЄС посилює заходи, щоб обмежити вплив транспорту 
на навколишнє середовище.  

З огляду на ці обставини, природно, що одним з 
головних перспективних рішень для країн Європи, та України 
зокрема, постає електрифікація транспорту, розбудова 
супутньої зарядної інфраструктури та забезпечення технічної, 
політичної та економічної підтримки відповідних 
реалізаційних програм та заходів. При цьому електромобілі 
не тільки стають пріоритетом на ринку автомобілів, а й 
суттєво впливатимуть на електроенергетичний сектор з точки 
зору профілю генерації та адекватності  мережі.  

Європейська Комісія представила новий пакет 
пропозицій у рамках European Green Deal, в якій заплановані 
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жорсткі кроки на захист екології, в тому числі передбачено 
окремий сценарій та ряд вимог задля декарбонізації 
транспорту, і як наслідок, для трансформації автомобільного 
сектору. Так, з 2030 року викиди CO2 від нових легкових 
автомобілів мають знизитися на 37,5% в порівнянні з         
2021 роком, для автофургонів – на 31%, і для обох груп 
викиди мають скоротитися на 15% до 2025 року. Окрім того, 
до 2025 року передбачається забезпечити понад 1 мільйон 
пунктів зарядки для електромобілів та приблизно                  
3.5 мільйони – до 2030 року [2]. 

Процес поступової відмови від звичних бензинових та 
дизельних автомобілів у Європі набуває сталого незворотного 
характеру. У багатьох європейських країнах оприлюднено 
плани повної заборони їхнього продажу. Так, Норвегія має 
намір заборонити продажі нових легкових та легких 
комерційних автомобілів, а також міських автобусів із ДВЗ 
вже з 2025 р., планують запровадити з 2030 р. подібні 
ініціативи Швеція, Нідерланди та Данія, а з 2035-2040 рр. - 
Великобританія, Франція та Іспанія. 

Викиди парникових газів від спалювання палив 
автотранспортом на рівні ЄС прямо чи опосередковано 
регулюється набором законодавчих інструментів, наведених в 
табл.1: 

Таблиця 1.  
Діючі інструменти кліматичної політики ЄС в сфері 

автомобільного транспорту [3]. 
№ Інструмент Документ Дія 
1 Вимоги до 

рівня викидів 
CO2 новими 
автомобілями 

Регламент (ЄС) 
2019/631, 
Регламент (ЄС) 
2019/1242 

Стимулюють заміщення 
експлуатованих в ЄС 
автомобілів з ДВЗ автомобілями 
з нульовою емісією CO2 за 
допомогою обмежень на питомі 
викиди CO2 новим автомобілем. 
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2 Обмеження 
обсягу 
закупівель 
автомобілів з 
ДВЗ для 
державних 
потреб 

Директива (ЄС) 
2019/1161 

Стимулює заміщення 
автомобілів з ДВЗ, що 
експлуатуються 
держструктурами країн-членів 
ЄС, автомобілями з нульовою 
емісією CO2 шляхом 
встановлення мінімальної 
частки «чистих» транспортних 
засобів у загальному обсязі 
закупівель транспорту 
держструктурами. 

3 Регулювання 
розподілу 
зусиль (Effort 
Sharing 
Regulation, 
ESR, РРЗ 

Регламент (ЄС) 
2018/842) 

Стимулює країни, на які 
поширюється регулювання 
(країни ЄС-27, Ісландія та 
Норвегія), створювати 
національні інструменти 
зниження викидів ПГ у певних 
секторах економіки. Серед цих 
секторів є і автотранспорт. 
Найбільш поширеним 
інструментом є запровадження 
плати за викиди ПГ. 

4 Можливість 
встановлення 
податкових 
пільг, 
пов’язаних із 
стимулюванням 
використання 
електромобілів 

ст. 19 Директиви 
2003/96/ЄС «Про 
реструктуризацію 
системи 
Співтовариства з 
оподаткування 
продуктів енергії 
та 
електроенергії» 

Рада ЄС може дозволити 
звільнення від податків або 
зниження їх розміру в окремих 
випадках. Рішення приймається 
Єврокомісією з урахуванням 
необхідності забезпечення 
чесної конкуренції, належного 
функціонування внутрішнього 
ринку, медичного, екологічного, 
енергетичного і транспортного 
аспектів. 

 
Крім викидів парникових газів оцінюється ряд інших 

категорій впливу на навколишнє середовище, починаючи від 
використання ресурсів, включаючи сукупне споживання 
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енергії, виснаження мінеральних та металевих ресурсів та 
нестачу води, до викидів забруднюючих речовин в атмосферу 
(наприклад, твердих частинок та оксидів азоту), а також 
токсичність для людини та екосистеми. Загалом віднесення 
електромобілів до повністю екологічного транспорту досі є 
предметом досліджень. Адже викиди парникових газів 
протягом усього життєвого циклу електротранспорту – від 
виробництва всіх компонентів (включаючи акумуляторні 
батареї), експлуатації і до їх утилізації - не є нульовими. 
Величина цих викидів залежить насамперед від структури 
виробництва електроенергії в окремо взятих країнах. Тому 
вуглецевий слід для автомобільного транспорту (в тому числі 
для електромобілів) для кожної країни розраховується 
окремо, його значення суттєво відрізняється у різних країнах, 
а також розраховується термін експлуатації або тис.км 
пробігу, після якого наступає компенсація шкідливих 
викидів.  

Однак слід зазначити, що протягом усього життєвого 
циклу (зокрема завдяки вищому ККД електродвигуна) 
електромобілі продукують як мінімум на 22% менше викидів 
CO2, ніж автомобілі з ДВЗ, а у країнах з декарбонізованою 
енергетикою цей показник може сягати 70-80%. Так, згідно 
досліджень [4], викиди CO2 протягом життєвого циклу (у 
тому числі 250 тис. кілометрів пробігу) електромобілів 
середнього сегмента, будуть на 33% (Велика Британія), 30% 
(Німеччина), 35% (Франція) нижчими, ніж у аналогічних 
автомобілів із ДВЗ. Викиди електромобілів у Франції 
компенсуються значно раніше – після 25 тис км пробігу 
проти майже 100 тис. км для автомобілів з ДВЗ. Однак до 
2030 року у країнах Європи картина буде іншою: через 
швидкі зміни структури генерації електроенергії момент, у 
якому викиди протягом життєвого циклу електромобілів 
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стають меншими за викиди автомобілів з ДВЗ, наступатиме 
набагато раніше. Що більшою ставатиме частка 
відновлюваної (сонячної, вітрової) енергетики, то більш 
екологічним ставатиме використання електромобілів у 
підсумку. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ 

БАГАТОПРОДУКТОВИХ ВИРОБНИЦТВ ЗА 
МЕТОДАМИ РОЗПОДІЛУ СПІЛЬНИХ 

ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВИТРАТ 
 

Одним з важливих показників енергетичної ефективності 
виробництва є повна енергоємність продукції [1]. Цей показник 
в різних країнах має різні назви: total energy, gross energy 
requirement – GER, «embodied energy, технологічне паливне 
число, наскрізні енерговитрати, ін. [2]. Для застосування 
Методики [1] для енергетичного аналізу багатопродуктових 
енергоємних виробництв в Інституті загальної енергетики 
НАН України при виконанні науково-дослідної роботи було 
сформовано укрупнені групи технологій за приналежністю до 
виду економічної діяльності, які віднесено до багато 
продуктових енергоємних виробництв продукції: 

1. Комбіноване виробництво енергоносіїв 
(теплоелектроцентралі: ТЕЦ, когенераційні установки на базі 
котельних та газотурбінних установок, тригенераційні установки 
з виробництвом електроенергії, теплової енергії та холоду);  

2. Виробництва добувної промисловості: 
видобування нафти, газу і газового конденсату з родовищ, що 
містять кілька продуктів з їхнім подальшим розділенням; 

3. Переробна промисловість з хімічним 
перетворенням сировини: виробництво чавуну (як товарний 
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продукт, напівпродукт на виробництво сталі, доменний газ); 
виробництво коксу з вугілля кам'яного (кокс і коксовий газ, 
хімічна продукція при очищенні коксового газу); 
виробництво нафтопродуктів (пропан-бутан скраплений, 
бензин авіаційний; бензин моторний; паливо бензинове 
реактивне; паливо реактивне типу гас; газойлі (паливо 
дизельне); інші товарні нафтопродукти; виробництво 
молочних продуктів (молоко, кисломолочні вироби, вершкове 
масло, сметана, ін.); виробництво олії рослинної (олія, шрот 
для комбікормів тварин); 

4. Переробна промисловість із механічним 
переробленням сировини без її хімічного перетворення: 
виробництва круп та борошна із зерна, будівельних 
матеріалів шляхом подрібнення сировини (гравій різних 
фракцій), ін.  

Для обраних груп багато продуктових виробництв за 
характерними для них характеристиками класифіковано 
приведені вище виробництва за методами розподілу спільних 
енерговитрат: 

1. Для комбінованого виробництва енергоносіїв на 
ТЕЦ, в якому при згорянні палива нагрівається хімічно 
очищена вода у парогенераторі з генерацією пари певних 
параметрів в залежності від потреби в ній, розподіл спільних 
енерговитрат виконується термодинамічним методом 
пропорційно витраті пари на теплову або електричну      
генерацію [3]. Витрата пари залежить від типу турбіни 
(теплофікаційна, з промисловими відборами). Витрати палива на 
його підготовку до спалювання у парогенераторі та витрати 
енергоносіїв на підготовку хімічно очищеної води є спільними 
для виробництва пари, тому саме вони розподіляються 
пропорційно до обсягу відпуску енергоносіїв, обчислених в 
однакових одиницях виміру (тис. кВтˑгод або МДж) [4].  
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2. Для виробництв добувної промисловості та 
виробництв горючих видів продукції переробної 
промисловості, в яких продукція має теплоту згорання, 
розподіл спільних енерговитрат виконується з урахуванням 
теплоти згорання та масового виходу виду продукції: кокс з 
вугілля кам'яного і коксовий газ та хімічна продукція при 
очищенні коксового газу; нафтопродукти; видобуті нафта, газ 
і газовий конденсат зі змішаних родовищ.  

3. Для виробництва негорючих видів продукції 
переробної промисловості, в технологічних процесах яких 
відбувається нагрівання сировини з її перетворенням в інший 
агрегатний стан, розподіл спільних енерговитрат виконується 
з урахуванням теплоємності продуктів та їх масового виходу 
(або ентальпії речовини): чавун (як товарний продукт, 
напівпродукт на виробництво сталі) та доменний газ; 
сталевий прокат різного виду і сортаменту (листовий, 
сортовий, ін.); хімічні та нафтохімічні продукти (аміак та 
похідні продукти; миючі засоби, розчинники, ін.); олія 
рослинна та шрот на комбікорми; молочні продукти (молоко, 
кисломолочні вироби, вершкове масло, сметана, сир). 

4. Для виробництв негорючих видів продукції, де 
в технологічних процесах є лише механічний поділ сировини 
без нагрівання і зміни агрегатного стану вихідної сировини, 
розподіл спільних енерговитрат виконується з урахуванням 
масового виходу отриманих видів продукції:  крупа (ядриця 
та січка) і борошно різного сорту.  

В усіх цих виробництвах необхідно з аналізу 
технологічного процесу виявити точку розподілу спільний 
енерговитрат, після якої енерговитрати обчислюються окремо 
для кожного виду виробленої продукції. 
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СПОСІБ ПРИСКОРЕНОЇ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ 
ЗЕМЕЛЬ, ПОРУШЕНИХ ГІРНИЧИМИ 

РОБОТАМИ 
 

З надр України щорічно витягується понад 1,5 мільярда 
тон гірничої маси, з якої, після отримання корисних 
компонентів, 60-70 % переводиться в породні відвали. Для 
розміщення відвалів відводиться щороку до 1,5-2,0 тисячі 
гектарів сільськогосподарських земель. В Україні у відвалах 
перебуває понад 20 мільярдів тон гірничопромислових 
відходів, що займають понад 500 тисяч гектарів землі. 
Особливо гостро постає проблема утилізації техногенної 
сировини в індустріально розвиненому Донбасі, у структурі 
господарського комплексу якого вугільна промисловість є 
однією з провідних галузей. Специфіка підземного видобутку 
вугілля на Донбасі у тому, що на кожні 1000 т видобутого 
вугілля припадає до 800 т порожньої породи. На території 
Донбасу розташовано понад 1200 відвалів (териконів), площа 
яких становить 5 тисяч гектарів, а з урахуванням санітарно-
захисної зони близько 30 тисяч гектарів. При цьому щорічний 
обсяг гірничої маси, що видається у відвали, становить 
близько 30 млн. м3, які загальний обсяг у регіоні перевищує   
2 млрд. м3, що, безумовно, створює суттєву екологічну 
напруженість [1]. 

Техногенне навантаження на Донбасі в 5-10 разів вище 
за середнє навантаження по Україні [2]. Фізико-хімічні 
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властивості, мінералогічний склад, мінерало-петрографічна 
характеристика відвальних порід досить добре вивчені та 
описані у роботах [3]. Вивчення складу породних 
антрацитових відвалів та териконів показало, що їхня зольна 
частина представлена в основному SiO2 (до 70%), Al2O3 (до 
30%) та Fe2O3 (до 25%). Вміст основних оксидів, лугів та 
інших елементів не перевищує 5%. Ці оксиди не знаходяться 
у вільному чи чистому вигляді, у золі вони, як правило, 
представлені комплексними мінералами: аргіліт, вуглистих 
сланців,  алевроліт, піщаник, вапняки, карбонати тощо. 

Площі відвалів золи, що залишилася від спалювання 
вугілля на теплових електростанціях, складені з 
безструктурних специфічних субстратів, що не мають 
аналогічних утворень у природі. Як і терикони, вони спочатку 
повністю біологічно стерильні і навіть фітотоксичні. Тільки 
через 50-80 років після відсипання, вилуговування шкідливих 
включень атмосферними водами та часткового вивітрювання 
в них починають поселятися окремі піонерні рослини. 
Зростають вони здебільше у першій половині вегетаційного 
періоду, та потім усихають через нестачу вологи. 

Для прискореної рекультивації земель застосування 
бактеріальних препаратів на основі ростстимулюючих 
ризобактерій, як елемента екологічного землеробства в 
технологіях вирощування різних сільськогосподарських 
культур та створення родючого шару ґрунту дозволяє істотно 
знизити хімічне навантаження на екосистеми внаслідок 
зменшення кількості застосовуваних мінеральних добрив та 
хімічних засобів захисту рослин, призводить до підвищення 
врожайності чистої сільськогосподарської продукції [4]. 

Багато мікроорганізмів, які асоційовані з рослинами, 
здатні синтезувати речовини фітогормональної природи, 
необхідні їм як для власного розвитку, так і для встановлення 
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зв'язків із рослинами та іншими ґрунтовими 
мікроорганізмами. Утворення гормонів – одна з важливих 
властивостей ризосферних, епіфітних та симбіотичних 
бактерій, що стимулюють зростання рослин та створюють 
умови для відтворення родючого шару за допомогою штамів 
мікроорганізмів бульбочкових бактерій шляхом взаємодії 
ризобактерій та бобових рослин на різних стадіях 
формування симбіозу  [4]. 

  Метод прискореної мікробіологічної рекультивації 
дозволяє оптимізувати витрати на рекультивацію старих 
відвалів гірничих підприємств, підходити індивідуально до 
біогеоценозів різного ступеня розвитку. Від трактування 
рекультивації як обмеженої в часі операції ми приходимо до 
розуміння рекультивації як безперервного процесу, 
регульованого розвитку біогеоценотичного покриву, 
порушеного людиною, відродження повністю придатного для 
використання та проживання ландшафту, що є єдиною 
можливою стратегією сталого існування людства. 

Запропонований спосіб прискореної мікробіологічної 
рекультивації [5] застосовується після планування нової 
поверхні перероблених відвалів шляхом її обробки 
промисловими відходами, які містять органічні речовини, а 
потім ця поверхня вже обробляється штамами 
мікроорганізмів. Після цього ці площі засіюють насінням 
багаторічних бобових рослин. І вже через 2-3 роки на цих 
площах з гірських порід вугільних шахт починається 
відбуватися процес ґрунтоутворення. А у наступні п’ять  
років  можна  повернути  для  потреб народного 
господарства,  великі  площі,  раніше втрачених  родючих 
земель нашої країни  і таким чином значно покращити 
екологічну обстановку. Для реалізації цієї пропозиції 
пропонуємо залучити як державне фінансування, так і кошти 
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екологічних фондів, міст, сіл та селищ, на території яких 
будуть проводитися  роботи по відновленню родючості 
порушених земель. 

Пропонується довгострокова комплексна екологічна 
програма повернення порушених земель для використання в 
народному господарстві. Комплексна програма складається із 
двох частин:  

- по-перше, для всіх нині діючих вугільних та інших 
підприємств необхідно встановити місця складування порід, 
але не у вигляді звичайних териконів, а в їхньому 
перевернутому положенні, тобто робити засипку ярів, ям, 
природних котлованів та інших порожнин. Після засипання 
ярів (попередньо створивши дренажну систему), що не 
допустить подальшу ерозію земель,  необхідно провести 
планування цих площ, а потім вже здійснити мікробіологічну 
рекультивацію;  

- по-друге, необхідно ліквідувати існуючи відвали і 
терикони, що залишилися від діяльності гірничих 
підприємств, використовуючи цей обсяг породи, після 
попередньої техногенної її переробки та вилучення цінних 
компонентів: вугілля, та інших корисних копалин, що 
знаходяться в них. А порожню породу також розміщувати в 
ярах, колишніх кар'єрах чи «копанках» для усунення 
можливості утворення ерозії ґрунту. Після планування 
поверхні впровадити мікробіологічну рекультивацію, суть 
якої у тому, що спланована поверхня відвалу спочатку 
обробляється промисловими відходами, які містять органічні 
речовини, а потім ця поверхня обробляється штамами 
мікроорганізмів. Після цього площі засіюють насінням 
багаторічних бобових рослин. І вже через два-три роки на цих 
площах з гірських порід вугільних шахт починається процес 
ґрунтоутворення. Необхідні штами мікроорганізмів 
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розробили та рекомендують до практичного застосування 
співробітники Державного науково-дослідного інституту 
організації та механізації шахтного будівництва 
(НДІОМШС), розташованого у місті Харкові. Таким чином, 
реалізуючи на практиці запропоновану комплексну 
екологічну програму, можна буде в найближчі  рокі 
повернути для потреб народного господарства великі площі 
раніше втрачених родючих земель нашої країни і тим самим 
значно покращити екологічну обстановку. 

 
Список використаних джерел: 

 
1. Коваленко Л. И. Перспективы использования горелых 

пород шахтных отвалов. /Л.И.Коваленко// Проблемы 
экологии. - 2009.- т. 2.- с.16-19. 

2. Рева М.Л., Хархота А.М., Дмитриенко П.П. 
Растительность техногенных земель в Донбассе. «Укр. Бот. 
Журн.», 1978, № 9.  

3. Исследование состава и способов промышленного 
применения отходов углеобогащения шахтных пород [отчет]. – 
Луганск : УкрНИИУглеобогащение. – 1970. 

4. Моргун В.В, Коць С.Я., Кириченко Е.В. 
Ростстимулирующие ризобактерии и их практическое 
применение. Физиология и биохимия культурных растений, 
2009, т.41, №3, с. 187-202. 

5. Новак А.І., Семенюк В.В. Спосіб рекультивації 
земель, порушених гірничими роботами. Патент України на 
корисну модель № 139694. Заявка  № u 2019 07716 від 
08.07.2019, опубл. бюл. №1, 10.01.2020. 

 



 
  

                                                         Матеріали XXII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                                                                                                    (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія), дистанційно)  

 

 
487 

Ремарчук М.П. 
доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри машинобудування та 
технічного сервісу машин, 

Український державний університет 
залізничного транспорту 

м. Харків, Україна 
 

Кебко О.В. 
асистент кафедри машинобудування 

та технічного сервісу машин, 
Український державний університет 

залізничного транспорту 
м. Харків, Україна 

 
Галицький О.О. 

аспірант кафедри машинобудування та 
технічного сервісу машин, 

Український державний університет 
залізничного транспорту 

м. Харків, Україна 
 

ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ КРАНОВИХ  
МЕХАНІЗМІВ ДЛЯ ПІДЙОМУ ВАНТАЖУ НА 

СТАДІЯХ ЇХ ПРОЕКТУВАННЯ ТА 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ  

 
Самохідні крани з гідравлічним приводом відносяться 

до машин циклічної дії, які застосовуються для виконання 
монтажних і інших видів робіт. Відповідно до умов 
експлуатації цих кранів виникає питання про ефективність їх 
використання при виконанні трудомістких робіт.  

Самохідні стрілові гідрофіковані крани відносяться до 
машин, продуктивність яких залежить від 
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вантажопідйомності крана, тривалості складових робочого 
циклу та особливостей використання крана за рівнем 
потужності і часом роботи [1]. Із структури робочого циклу 
головними складовими являються процеси навантаження 
робочого обладнання. На сучасних кранах і інших машинах 
циклічної дії, наприклад землерийних, для приведення в рух 
всіх його механізмів застосовують двигун внутрішнього 
згоряння (ДВЗ). Як джерело початкової енергії ДВЗ являється 
одним із основних в структурі таких машин, які потребують 
вирішення проблеми по зниженню витрат палива [2]. 

До найбільш розповсюджених типів кранів відносяться 
автомобільні і пневмоколісні крани та крани на спеціальному 
шасі, для яких в довідкових джерел наводяться основні їх 
технічні параметри, а також для всіх їх механізмів, в тому 
числі і для вантажопідйомних механізмів, які являються 
об’єктом дослідження. Причому, для даного об’єкту 
дослідження виявлена відмінність в підходах до визначення 
величин корисної потужності у порівнянні з землерийними 
машинами [2, 3 і 4], яка призвела до необхідності в 
проведенні додаткових досліджень.  

Дослідження за напрямком розробки конструкцій 
мобільних кранів і їх механізмів на стадії проектування з 
підвищеним рівнем енергозбереження та дослідження за 
напрямком визначення із масиву відомих мобільних кранів з 
довідкових джерел таких, яким властива найбільша 
ефективність, в порівнянні з подібними крановими 
механізмами для підйому вантажу за єдиними показниками, 
являється метою даної роботи.  

Схемне представлення кранового механізму [5] для 
підйому вантажу з гідравлічним приводом і живленням від 
одного ДВЗ, наведено на рисунку 1.  

Параметрами входу для механізму підйому вантажу, 
згідно рисунку 1, являються витрати палива двигуном пG . 
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Крім цього параметра, входом являється теплотворна 
здатність палива пI . Теплотворна здатність палива являється 
сталою величиною і визначається, наприклад, згідно [2]. 

Вихідними параметрами для цього ж механізму 
підйому вантажу являються вантажопідйомність крана Q  та 
швидкість підйому вантажу ϑ . Ці параметри являються 
відомими і, як правило, наводяться у наукових довідниках та 
паспортних даних цих механізмів.  

 

 
Рис. 1. Схема гідрофікованого кранового механізму для 

підйому вантажу  
 

Методологія даного дослідження базується на 
застосуванні системного аналізу і довідкових технічних 
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параметрах кранових механізмів для підйому вантажу, як 
складної системи, з енергоємними елементами (ДВЗ. насос, 
розподільник, гідромотор, редуктор барабан, поліспаст і 
інші), які функціонально з’єднані між собою, згідно      
рисунка 1. Причому, така система спроможна перетворювати 
потужність на вході в корисну роботу на виході і визначати 
свій внутрішній стан через загальний коефіцієнт корисної дії 
(ККД), величину якого можна покращити за рахунок 
удосконалення складових системи, наприклад, застосування 
гідромотора на базі силових гідроциліндрів. Разом з тим, 
внутрішній стан такої складної системи, як крановий 
механізм для підйому вантажу, можна контролювати по зміні 
параметрів входу і виходу при застосуванні сучасних засобів 
вимірювання цих параметрів.  

За результатами даної роботи для механізмів підйому 
вантажу кранами вказаних вище типів досліджено такі 
показники, як величина загального ККД та питомі витрат 
палива і питома величина загального ККД, які встановлено в 
залежності від маси підйому вантажу кранами. Проведений 
аналіз отриманих результатів за величиною загального ККД, 
який характеризує собою внутрішній стан вантажопідйомних 
механізмів кранів при підйомі кожним із них вантажу 
максимальної маси витікає наступне. Так, при порівнянні 
цього показника для крана на спеціальному шасі величина 
його ККД перевищую більше ніж в три рази відносно 
пневмоколісних кранів і більше ніж в чотири рази відносно 
автомобільних кранів. 

Порівняння показників питомих витрат палива та 
питомої величини загального ККД при умові підйому 
кранами різних типів однакових мас вантажу кращими 
показниками володіють крани на спеціальному шасі по 
відношенню до кранів на пневмоколісному ходу.  
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Узагальнюючи отримані результати для кранових 
механізмів підйому вантажу за величиною загального ККД 
можна зазначити, що цей показник можна використовувати 
на всіх стадій життєвого циклу. Зокрема, цей показник можна 
застосовувати на стадії проектування кранів та забезпечити 
вибір із масиву відомих кранів таких, яким властива висока 
ефективність роботи і мінімальні витрати палива при їх 
функціонуванні в конкретних умовах. Також, з’являється 
реальна можливість для визначення стану механізмів підйому 
вантажу при їх діагностуванні в умовах експлуатації кранів за 
величиною загального ККД. 
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ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ПОВІТРЯНИХ 
ОБ’ЄКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЇ  

ВІД РІЗНОРІДНИХ ДЖЕРЕЛ В УМОВАХ 
БАГАТОЦІЛЬОВОЇ ОБСТАНОВКИ  

 
З метою підвищення ефективності контролю 

повітряного простору запропоновано використання 
інформації системи залежного кооперативного 
спостереження ADS-B та технології незалежного 
кооперативного спостереження – MLAT. 

Основою інформаційного забезпечення споживачів 
інформації системи контролю повітряного простору є системи 
спостереження, які поєднуються в інформаційну мережу. 
Ефективне використання інформації про повітряну обстановку 
від різнорідних джерел на пунктах управління радіотехнічних 
військ (РТВ) Повітряних Сил (ПС) Збройних Сил України 
(ЗСУ), може в цілому підвищити ефективність вирішення 
завдань в системі контролю повітряного простору [1]. 

Точність визначення координат повітряного об’єкта 
(ПО) за допомогою ADS-B вище в 3-5 разів, ніж у класичних 
радіолокаторів. Тому координати, що отримані від системи 
ADS-B можуть бути розглянуті в інтересах підвищення 
точності визначення координат ПО [2]. 

Застосування приймачів ADS-B для підвищення 
точності визначення координат ПО можливе, оскільки у 
порівнянні з радіолокаційними станціями (РЛС), які є на 
озброєнні радіотехнічних військ РТВ ПС ЗСУ, точність 
оцінки координат вище, за рахунок того, що координати ПО 
обчислюються за допомогою GPS та мають більш високу 
точність. 

Таким чином, використовуючи поєднання та спільну 
обробку прийнятих сигналів від ПО за даними РЛС та за 
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даними ADS-B з додатковим використанням технології 
MLAT, з’являється можливість не тільки визначити 
потенційного порушника повітряного простору, а й 
можливість отримання координат ПО з підвищеною 
точністю. 

Звичайно такий спосіб підвищення точності визначення 
координат ПО зручно розглядати, коли у повітряному 
просторі знаходиться лише однин ПО, проте у реальних 
умовах ведення радіолокаційної розвідки у повітряному 
просторі таких ПО може буди декілька. В такому випадку, 
використовуючи технологію MLAT, визначити від якого саме 
ПО надходить сигнал досить складно. 

Розрізнити сигнали прийняті від ADS-B в умовах 
багатоцільової обстановки не є можливим. Проте при 
об’єднанні інформації від ADS-B та наявних радіолокаційних 
засобів, що є на озброєнні РТВ ПС ЗСУ така задача може 
бути вирішена. 

Відомо [3, 4], що в РЛС використовуються імпульсні 
зондувальні сигнали. “Недоліком” імпульсних сигналів є те, 
що в умовах багатоцільової обстановки завдання щодо 
розрізнення сигналів вирішити практично неможливо.  

Ця проблема може бути вирішена шляхом використання 
імістостійкого режиму, під час роботи системи державного 
впізнавання. Однак в такому випадку необхідно приймати 
пачку сигналів. В такому випадку у сигналі відповіді буде два 
імпульси, які будуть змінювати своє часове положення і у 
двох різних ПО вони не будуть повторюватись. 

Так, пропозиціями щодо визначення координат ПО з 
додатковим використанням технології MLAT в умовах 
багатоцільової обстановки є проведення кореляційної 
обробки сигналів прийнятих приймачами ADS-B з 
подальшим використанням різницево-далекомірного методу 
(РДМ) визначення координат ПО. 
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За допомогою кореляційної обробки, маємо змогу 
ідентифікувати від якого ПО надходить той чи інший сигнал 
в умовах багатоцільової обстановки. Маючи результати 
кореляційної обробки та ототожнення ПО на кожному пункті 
прийому, можемо провести визначення координат ПО в 
системі пасивних приймачів ADS-B відомим РДМ. 

Використання технології MLAT та системи приймачів 
ADS-B на позиціях радіотехнічних підрозділів дасть змогу 
зменшити помилку визначення координат ПО. Це зумовлено 
насамперед тим, що точність приймачів ADS-B визначається 
системою GPS. 

Показана можливість об’єднання оглядових РЛС та 
системи приймачів ADS-B в єдину радіотехнічну систему для 
створення радіолокаційного поля вздовж державного кордону 
України та навколо державних об'єктів. За рахунок чого 
створюються умови для впровадження багатопозиційних 
методів обробки сигналів та інформації з метою підвищення 
точності визначення координат ПО до рівня, який відповідає 
вимогам до бойової інформації. 
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РОЛЬ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ В 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ 

 
Охорона довкілля та раціональне використання 

природних ресурсів є обов’язковими умовами сталого 
економічного та соціального розвитку держави. Особливо це 
стосується країн з низьким і середнім рівнем економіки, до 
яких належить і Україна.  

Наразі в Україні спостерігається високий рівень 
забруднення навколишнього природного середовища, 
спричиненого виснаженням природних ресурсів, 
недосконалістю  нормативно-правової бази щодо контролю за 
викидами та системи державного моніторингу, повільним 
процесом переоснащення підприємств та розвитку 
маловідходних виробництв. 

Якщо проаналізувати статистичні дані за останні роки 
щодо стану навколишнього природного середовища в 
Україні, то можна побачити що: 

− найбільше на стан довкілля впливає переробна 
промисловість та енергетичний комплекс, у меншій ступені 
сільське господарство і транспорт; 

− максимальний вплив антропогенної діяльності 
припадає на атмосферне повітря (майже 40 % всіх викидів); 

− найбільших  збитків зазнають сфера охорони 
здоров'я, сільське, лісове та рибне господарства. 
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У зв’язку з цим основні зусилля держави в сфері 
природокористування націлені на зменшення антропогенного 
впливу на навколишнє середовище.  Про це йдеться в 
багатьох нормативно-правових документах країни, а саме: в 
Конституції України, в законах України «Про охорону 
навколишнього природного середовища», «Про Основні 
засади (стратегію) державної екологічної політики України на 
період до 2030 року» та ін. [1-3]. 

Багатоплановість і комплексний характер проблеми 
забруднення навколишнього середовища вимагають 
системного підходу до її рішення. Для прийняття ефективних 
управлінських рішень та заходів щодо зменшення 
антропогенного навантаження на навколишнє природне 
середовище на всіх рівнях природокористування важливим є: 

− оцінювання існуючої екологічної ситуації в 
країні (області, громаді, на підприємстві); 

− вивчення джерел антропогенного забруднення; 
− визначення переліку забруднювачів і їх 

кількісних значень;  
− аналіз і систематизація отриманих даних; 
− відстеження динаміки змін антропогенного 

навантаження у часі; 
− побудова прогнозних моделей; 
− прийняття обґрунтованих та економічно 

вигідних рішень щодо зменшення рівня забруднення. 
Інтегральна оцінка надає можливість вирішити всі ці 

питання. Вона, фактично, дозволяє узагальнити всі ці дані і 
представити їх компактно, наочно і достовірно. За допомогою 
інтегральної оцінки можна зробити оцінку кількісного впливу 
на навколишнє природне середовище, виявити регіони з 
найбільшим антропогенним навантаженням, провести 
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статистично коректні порівняння у просторі та в часі, обрати 
більш економічно вигідну стратегію зменшення впливу на 
довкілля. При цьому можна оцінити як вплив на окремий 
компонент довкілля (атмосфера, гідросфера, літосфера), так і 
комплексний.  

До того ж, під час проведення інтегральної оцінки 
враховуються різна значимість і нерівний внесок кожного 
показника, що аналізується, в інтегральний індекс. 
Проводиться нормування екологічних показників. За 
необхідності, відсікаються низькі або високі значення 
показників, використовуються «порогові значення».  

При цьому слід зауважити, що важливим моментом під 
час проведення інтегральної оцінки, є використання сучасних 
комп’ютерного обладнання, математичних програм, 
технологій, особливо геоінформаційних. Тоді точність оцінки 
буде максимальною. 

Інтегральні оцінки дуже широко використовуються в 
країнах Європи під час проведення екологічних досліджень, 
прийняття нових концепцій, оцінки та прогнозування 
ефективності діяльності влади, окремих установ. В Україні є 
багато напрацювань в цій сфері [4-7], проте немає їх 
практичного застосування. 

Застосування такого комплексного оцінювання 
дозволить зробити процес оцінки екологічної ситуації і 
прийняття рішень в управлінні природокористуванням більш 
динамічним і адаптивним до змін.  

Особливо важливим це стає сьогодні, коли до 
загального антропогенного впливу додався дуже великий 
пласт впливу на навколишнє середовище від бойових дій, які 
ведуться в багатьох регіонах нашої країни.  

Інтегральну оцінку можна використовувати під час 
формування доповідей про стан навколишнього природного 
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середовища, що дозволить значно скоротити їх обсяг, проте 
підвищить інформативність. Дуже широкі перспективи 
проведення таких оцінок в транскордонному моніторингу.  

Таким чином, застосування інтегральних оцінок дуже 
полегшило б вирішення багатьох нагальних питань на всіх 
рівнях природокористування за рахунок їх комплексного 
огляду, наочного представлення та високої точності. 
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ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПТУ 
«АНОМІЯ» ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬНИХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙ СУЧАСНОСТІ 
 

В залежності від спрямованості парадигмальної 
орієнтації вченого, можемо зафіксувати існування значної 
кількості різних підходів до інтерпретації суспільства в 
сучасній соціології. Не вдаючись до аналізу змістовної 
специфіки таких підходів, варто зазначити про спільну 
характерну ознаку, яка фігурує у визначеннях та, вочевидь, 
може вважатися невід'ємним індикатором суспільства як 
такого. Так, вчені одностайні у міркуваннях, що стосується 
оптики розуміння суспільства як певної системи, для якої 
характерна тяглість до уникнення хаосу та спрямованість на 
дотримання впорядкованості як умови існування. Таким 
чином, справді саме дискурси порядку є фактором об'єднання 
соціологів щодо питання засад природи суспільства. 
Натомість проблема виокремлення механізмів 
функціонування такого порядку – це якраз аспект дискусій і 
базових відмінностей теорій в межах різних підходів.   
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Справді, на рівні інтуїтивних повсякденних відчуттів 
дискурс порядку має прояв для індивідів у цінності 
можливості прогнозувати «що буде завтра» як опори 
збалансованого відчуття своєї присутності у даному соціуму, 
а також будувати тактичні та стратегічні плани на майбутнє. 
Феноменологічна теорія [1] підкреслює наше існування у 
світі повсякденності не лише «тут і зараз» в об'єктивному 
фізичному просторі, а водночас й у просторах майбутнього, 
минулого, віртуального та ін. Тож світ рутинізованої 
повсякденності просякнутий тканиною нашої проекції 
майбутнього, що є абсолютно необхідним не лише для 
соціального співіснування індивідів у соціумі в контексті 
відтворювання їх очікувань одне від одного, а й в розрізі 
базового функціонування нашої свідомості. Остання має 
досить обмежений ресурс і може ефективно працювати лише 
на базі попередньо засвоєної відтворюваності повторюваних 
соціальних практик (рутин). Так, розуміння, що мене очікує 
завтра / за тиждень / за рік у рутинізованих соціальних 
просторах є необхідним для уповільнення роботи нашої 
мозкової активності і можливості концентрації енергетичних 
ресурсів на більш специфікованих та актуальних завданнях 
(на кшталт, професійної зайнятості, навчання, конструктивної 
реакції на стресові ситуації та ін.). 

Проте надшвидкі процеси сучасних суспільних 
трансформацій порушують означену впорядковану систему. 
Сьогодні людство проживає у час постійних пертурбацій – 
технологічних, громадських, політичних, культурних - і цими 
змінами просякнуті усі структурні компоненти соціуму, тож 
до сучасності ХХI століття навіть поступово приклеївся 
ярлик «суспільства змін» або ж «суспільства соціальних 
викликів». Особливої ваги навіть й за окреслених умов 
набувають радикальні виклики революційного характеру, що 
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стимулюють не просто порушення, а «зрив» та тотальне 
руйнування суспільства як системи норм, очікувань, 
можливостей взаємного контролю індивідів та репродукції їх 
цінностей. Такими зривами аномічного характеру виступають 
раптові, відносно неочікувані та масштабні за ефектами 
впливу прецеденти війни, громадянських революцій, 
екологічних катаклізм, пандемій та ін. Це ситуація коли, світ, 
який ми знали та любили за його зрозумілість гине назавжди. 
Постає питання – що ми маємо натомість.   

Вважаємо, що зручним методологічним інструментом 
дослідження представленої вище проблеми виступає концепт 
«аномії», внесений до наукового дискурсу французьким 
класиком соціологічної думки Е.Дюркгаймом [2]. Автор 
обгрунтовує, що аномія – явище притаманне саме сучасності 
з її стимулами до надшвидких змін на противагу 
традиційності з її плинністю, відсутністю відчуття часу та 
міжпоколінних відмінностей.  

Як наступник традиції функціоналізму, американський 
дослідник Р.Мертон [3] інтерпретував аномію як соціальні 
ситуації та індивідуальні орієнтації, які не відповідають 
визначеним культурою цілям і доступністю 
інституціоналізованих засобів їх досягнення. Тож аномія 
виникає тоді, коли населення не може легітимно досягнути 
проголошених суспільством цілей. В такому випадку 
залишаються тільки незаконні способи, за допомогою яких 
люди пристосовуються до аномії. Потреби культури, які 
пред’явлені до конкретної особи, виявляються несумісними, в 
зв’язку з чим виникає напруження та відчуження особистості, 
як від суспільства загалом, так і від себе як частини даного 
суспільства. Р.Мертон детально вивчив поведінкові реакції на 
аномію, в числі яких він розглядав поширення злочинів, 
правопорушень, психічних розладів, алкоголізм, наркоманію 



 
  

                                                         Матеріали XXII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                                                                                                    (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія), дистанційно)  

 

 
505 

та ін. Суспільство у процесі пошуку себе ніби «хворіє» не 
маючи змоги вивільнити власну функціональну енергію.  

Тож аномія – стан суспільства чи особистого ставлення 
індивідів до нього, який має слабкий консенсус, нестачу віри 
в цінності або цілі, для якого характерна втрата ефективності 
нормативних і моральних меж, що регулюють колективне (а 
відтак і індивідуальне) життя. В момент, коли у суспільстві 
виникає «злам», ми можемо говорити в першу чергу про 
неспроможність попередніх моделей поведінки та рольових 
ансамблей були реалізованими. Тож людина опиняється у 
стані, коли усі ефекти попередньої соціалізації та адаптації 
втрачають частково або повністю свою ефективність. 
Втрачається не лише можливість контролю майбутнього, яка 
сама по собі є ілюзорною, а насамперед  випробувані моделі 
реакцій на повсякденні обставини. Це стан, коли старі соціальні 
норми вже не працюють, а нові ще не освоєні («конфлікт норм»), 
або їх взагалі іще немає (соціально значущі сфери 
життєдіяльності залишаються неврегульованими, виникає так 
званий «нормативний вакуум»).  

Зазвичай цивілізована людина ХХI століття у ситуації 
потреби заповнення нормативної прогалини користується 
джерелами офіційного інформування, врешті решт - 
науковими експертними висновками. Однак ситуація аномії 
порушує суспільну структуру загалом, ані наука, ані офіційні 
джерела неспроможні на перших етапах нормативного 
дисбалансу врегулювати ситуацію. Людина ж вкрай потребує 
впорядкованості і у якості інформаційної опори використовує 
альтернативні джерела інформації. Так, можемо спостерігати 
за сучасних аномічних періодів посилення запитів 
користувачів пошукових систем щодо оцінок екстрасенсів, 
пророків, осіб, нібито дотичних до містичних сил 
найближчого прогнозованого майбутнього. 
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Таким чином, вважаємо, що концепція аномії може мати 
значний евристичний потенціал для осмислення подій        
ХХI століття. Адже, що стосується українського суспільства, 
то лише за останні кілька десятиліть можна стверджувати, що 
характеру аномії набувають перші етапи революцій 2004 та 
2013-2014 років; пандемія Covid-19; війна Росії проти 
України 2014-2022 років.  Аномія триває обмежений період і 
поступово згасає, якою б болісною та драматичною для 
психіки людини вона не була. Суспільство за своєю 
природою не може бути хаотичним і прагне віднайти хоча б 
тимчасовий баланс навіть й за найгірших обставин. Так, 
психолог В.Франкл [4], який протягом п'яти років перебував 
у нелюдських умовах життя концтабору, описує сформовані 
порядки та нормативно-рольові ансамблі навіть таких умов. В 
цьому сенсі цілком зрозумілим видається фраза «людина 
звикає до війни», адже війна (як і будь-який соціальний факт) 
після осмислення та розуміння усталених моделей реагування 
на реалії людиною, приймається як набір «правил гри». І в 
цьому сенсі будь-які правила видаються значно кращою 
альтернативою, аніж попередньо пройдений етап «гри поза 
правилами» - аномії.   
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СТАН КУЛЬТУРНИХ ОБ'ЄКТІВ УКРАЇНИ ПІД 
ЧАС ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ 

 
ЮНЕСКО (UNESCO) – Організація Об'єднаних Націй в 

питаннях освіти, науки і культури (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization), яка офіційно існує з 4 
листопада 1946 року. Вона прагне побудувати мир через 
міжнародне співробітництво в галузі освіти, науки та 
культури [1].  

Від цінних історичних пам’яток і музеїв до практик 
живої спадщини та сучасних форм мистецтва – культура 
збагачує наше життя незліченними способами та допомагає 
будувати інклюзивні, інноваційні та стійкі спільноти [1].  

Захист і охорона світової культурної та природної 
спадщини та підтримка творчості та динамічних культурних 
секторів є основоположними для вирішення проблем нашого 
часу. Справді, лише орієнтований на людину підхід до 
розвитку, заснований на взаємній повазі та відкритому діалозі 
між культурами, може привести до міцного миру [1]. 

Культурна спадщина відіграє важливу роль у розвитку 
туризму України.  
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В Україні до основного списку об’єктів світової 
спадщини ЮНЕСКО входить 7 об’єктів. За дослідженнями 
ЮНЕСКО, станом на 22 червня 2022 року, від 24 лютого 2022 
року на території України було пошкоджено 152 об’єкти 
культурної спадщини (які ми розглядаємо як елементи 
туристичної інфраструктури), з яких: 70 релігійних об’єктів, 
12 музеїв, 30 історичних будівель, 18 будівель, присвячених 
культурним заходам, 15 пам’ятників, 7 бібліотек [3]. У 
Чернігівській області – 14 об’єктів, Київській області – 26 
об’єктів, Запорізькій області – 4 об’єкти, Харківській області 
– 40 об’єктів, Житомирській області – 2, Донецькій області – 
45, Луганській області – 12, Сумській області – 8, 
Миколаївській області – 1 об’єкт (табл. 1).  

Руйнування яких зазнали культурні об’єкти є 
надзвичайно складні. Більшість об’єктів зруйновані повністю 
та відновленню не підлягають.   

 
Таблиця 1 

Пошкоджені культурні об’єкти України,  
станом на 22.06.2022 р. 

Область Культурні об’єкти 

Релігійні Музеї Пам’ятники Історичні 
будівлі 

Будівлі, 
присвячені 
культурним 
заходам 

Бібліотеки 

Чернігівська 6 2 - 2 1 3 
Київська 14 2 6 - 2 2 
Запорізька 1 1 - 2 - - 
Харківська 15 2 4 12 6 1 
Житомирська 2 - - - - - 
Донецька 23 1 2 8 10 1 
Луганська 8 - - 2 2 - 
Сумська 1 2 3 2 - - 
Миколаївська 1 - - - - - 
Всього 71 10 15 28 21 7 

* Складено автором на основі джерела [3] 
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Крім основного Списку ЮНЕСКО, є ще і Попередній 
список, в які вносяться об’єкти кандидати на вступ. До 
Попереднього списку об’єктів Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО включено 17 об’єктів, щоправда, 5 із цих об’єктів 
розташовані на території окупованого Криму. У червні 2022 
року, з Попереднього списку у зоні прямого ризику 
знаходяться: Спасо-Преображенський собор (Чернігів), 
Борисо-Глібський собор (Чернігів), будинок Держпрому 
(Харків). На тимчасово окупованій території України розміщені 
музей-заповідник «Кам’яна могила» (с. Терпіння), біосферний 
заповідник «Асканья Нова» (Херсонська область) [2]. 

Через військову агресію з боку РФ, великих збитків 
зазнала туристична інфраструктура. Для відновлення 
культурних об’єктів, першочергово необхідно звільнити 
тимчасово окуповані території України та залучити значні 
капіталовкладення, проводити рекламні заходи та здійснити 
трансформацію туристичного бізнесу в цілому.  
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АРХІТЕКТУРНІ ПАМ’ЯТКИ ЯК СКЛАДОВА 
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ РЕСУРСІВ 

ЗАКАРПАТТЯ 
 
Закарпатська область України володіє потужною базою 

значних й оригінальних історико-культурних ресурсів, серед 
яких найбільшу цінність як туристичний об’єкт мають 
архітектурні пам’ятки. Як відомо, пам’яткою архітектури є 
будь-який твір архітектурно-будівельної діяльності людини, 
який становить для суспільства історичну, наукову, 
мистецьку, пізнавальну або іншу культурну цінність [2, с. 56]. 
Сьогодні в області взято на облік понад 700 пам’яток історії 
та культури, в тому числі понад 100 архітектурних        
об’єктів [7, с. 182 - 191]. Їх  цінність полягає не тільки в 
пізнавальній ролі як джерела історичної інформації, але і як 
об’єктів рекреаційної сфери.  

Наявні на Закарпатті архітектурні об’єкти кам’яної й 
дерев’яної архітектури ХІ-ХІХ ст., що характеризуються 
різноманітністю східно- і західноєвропейських стилів, 
виділяють його в унікальний регіон Центральної Європи. 
Пам’ятки зодчества репрезентують усі основні стилі 
європейської архітектури, представляючи і всі її 
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функціональні типи [6, с. 43]. У появі різноманітних 
архітектурних стилів важливу роль відіграли і ті етнічні 
групи, які проживали в краї (русини-українці, угорці, 
словаки, чехи, румуни, німці, євреї) та їх належність до 
релігійних конфесій (православні, греко-католики, римо-
католики, протестанти, іудеї). За підрахунками київського 
дослідника О.Бейдика, на території Закарпаття діє 888 церков 
(православні, греко-католицькі, римо-католицькі, 
протестантські, іудейського віровизначення), з них 78 є 
пам’ятками архітектури [2, с. 305]. 

Будівлі західноєвропейських стилів (романський, 
готичний, ренесанс, бароко) споруджувалися, як правило, у 
містах: Ужгород, Мукачево, Берегово, Севлюш (нині 
Виноградово), Хуст, Тячево. Тут зосереджувалася феодальна 
еліта та представники угорської й австро-угорської 
адміністрації, торгової та ремісничої верхівки. В той же час, у 
гірських оселях Верховини та Гуцульщини, заселеної 
русинами-українцями, розвивалося культове дерев’яне 
зодчество, архітектура якого була тісно пов’язана зі 
східнослов’янськими теренами.  

Одним із ранніх будівельних стилів, який поширився на 
Закарпатті, був візантійський. В плані це округлі, квадратні, 
багатокутні або хрестоподібні споруди (хрещальні, мавзолеї 
тощо) з куполоподібним склепінням з барабаном [1, с. 51 - 56]. 
Зразком візантійської архітектури є ротонда в Горянах у 
передмісті Ужгорода, яка є унікальним витвором цього стилю 
зодчества в Центральній Європі. Вона має в плані шість 
конхів (напівкупол, який служить для перекриття 
напівциліндричних у плані частин), вписаних у коло. Стіни 
муровані з плінфи, на цементівці. Ротонду було побудовано 
для християн візантійського обряду десь наприкінці Х – на 
початку ХІ ст. ще до розповсюдження католицизму на 
Закарпатті [4, с. 34; 5, с. 11].  
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Як відомо, в європейській архітектурі раннього й 
пізнього середньовіччя виділяються романський (ХІ-ХІІ ст.) 
та готичний періоди (ХІІІ – ХV ст.).  Романська архітектура 
склалася в результаті поєднання місцевих і візантійських 
стилевих форм. Завдяки появі цього стилю була розв’язана 
проблема перекриття внутрішнього простору церкви або 
іншої споруди. Для цього використовувалося спочатку 
циліндричне, а потім хрестоподібне склепіння [1, с. 58 - 59].  

Яким шляхом романське зодчество з’являється на 
Закарпатті ? Навколо королівських фортець в Ужгороді, 
Мукачеві, Севлюші, Хусті виникають посади, де проживало 
ремісниче і торгове населення. Угорці, які протягом ХІ – ХІІ ст. 
остаточно захопили терени краю, не володіли традиціями 
кам’яного будівництва і повністю перейняли їх із Західної 
Європи. А тому не дивно, що частина кам’яних культових 
споруд (Кідьош, Бене, Тисобикень, Виноградово, Берегово, 
Паладь-Комарівці) будувалися приїжджими майстрами, а всі 
допоміжні роботи виконувало місцеве населення.  

Середньовічні міста, які стали центрами ремесла й 
торгівлі, перетворилися в носіїв готичної архітектури. Її 
характерними ознаками є вертикальність композиції, 
стрілчаста арка, ребристе склепіння [1, c. 68 - 69]. Готичні 
храми споруджувалися  на самих привабливих ділянках землі, 
у тих місцях, де сходилися центральні вулиці того чи іншого 
міста. У такий спосіб розташовані готичні (романо-готичні, 
готично-барочні) церкви в Мукачеві, Берегові, Виноградові, 
Хусті, Тячеві. Найбільш виразно репрезентує цей стиль 
готичний храм св. Юрія на подвір’ї ужгородського замку, 
побудований у XIV ст. У Мукачеві збереглася вівтарна 
частина від готичного собору св. Мартина, знесеного в      
1904 році. У значно перебудованому вигляді до нас дійшли 
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Воздвиженський костьол у Берегові та Вознесенська церква у 
Виноградові [3, с. 184].  

На рубежі XIV – XV ст. у Західній Європі виникає стиль 
ренесанс (Відродження), однією з основних ознак якого було 
спорудження будівель з цегляними стінами і перекриттям 
внутрішнього простору хрестоподібним, зімкнутим або 
сферичним склепінням. До числа нововведень належить 
використання аркад на невисоких колонах [1, c. 111]. 
Прикладом цього можуть служити аркади у внутрішньому 
дворику Ужгородського замку і аркада у верхньому замку 
Мукачева.  

Протягом XVII – XVIII і початку ХІХ ст. поширюється 
стиль бароко, який в основному переймає попередню техніку 
будівництва. Барочний простір перекривається різними 
типами склепіння: зімкнутим, парусним, хрестоподібним. 
Масивна стіна прикривалася товстим шаром штукатурки, яка 
споруджувалася з цегли чи каменю [1, c. 137]. Прикладом 
барочної споруди є будівля Ужанської жупи (жупанат), 
споруджена в 1809 році в Ужгороді. В стилі бароко 
побудований протягом 1766 – 1772 років Мукачівський 
монастир на Чернечій горі.  

Невід’ємною складовою матеріальної й духовної 
культури Закарпаття є дерев’яне зодчество. Воно 
формувалося під двома впливами  -  східним, києво-руським і 
західноєвропейським. Храми, які дійшли до наших днів, були 
споруджені протягом XVI – XIX ст. Етнографічні групи 
лемків, бойків, гуцулів, які населяли Українські Карпати, 
стали творцями своєрідної архітектури.  Тому традиційна 
класифікація розрізняє на Закарпатті п’ять стилів: 
лемківський, бойківський, гуцульський, бароковий та 
готичний, а також два підстилі  -  середньогуцульський та 
стиль ”ампір” у верхів’ях річки Тересви [8, c. 833; 9].  
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Найбільше на території регіону збереглося споруд 
бойківської будівельної школи. Як правило, це тризрубні 
споруди, одно-, дво- чи триверхі з багаторазовими 
переломами наметоподібних конструкцій і високою вежею 
над бабинцем. За зовнішніми ознаками їх можна поділити на 
дві групи: по-перше, з наметоподібним дахом, куди можна 
віднести церкви в селах Верхній Студений Хустського 
району, Гусний, Сухий, Вишка, Кострино, Ужок 
Ужгородського району, по-друге, храми з широкими 
багатосхилими дахами і вежею над бабинцем: села 
Буківцьово, Чорноголова, Сіль, Лікіцари Ужгородського, 
Ізки, Рекіти, Розтока, Дешковиця Хустського районів, 
присілок Бистрий міста Сваляви [8, c. 833 – 836]. 

Церкви лемківської будівельної школи відносяться в 
основному до другої половини XVIII ст. Їх стилістичною 
рисою є ліквідація центричності споруди шляхом 
переміщення висотної домінанти з центрального зрубу на 
високу вежу-дзвіницю барочного типу, втиснуту над 
бабинцем або біля нього. Серед найбільш досконалих 
витворів цієї школи можна назвати церкву із села Шелестова 
Мукачівського району (нині знаходиться в Закарпатському 
музеї народної архітектури та побуту),  із села Медведівці 
Мукачівського району (перевезена до етнографічного музею 
м. Праги), із села Плоске Свалявського району (експонується 
в музеї народної архітектури і побуту в Пирогові в Києві). 

Для гуцульської архітектурної школи притаманні 
хрещаті в плані одно-, три- та п’ятиверхі дерев’яні храми. До 
репрезентативних зразків цієї школи відносяться дві церкви з 
Рахівського району: Струківська в селищі Ясіня та в присілку 
Плитоватий. Шедеври закарпатської дерев’яної архітектури 
заслуговують на те, щоб бути збереженими не тільки для 
прийдешніх поколінь, а й більш широко використовуватися у 
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сфері туризму. Адже, як свідчить європейський досвід, вміла 
організація їх охорони, показу, налагоджена інформація дали 
б значний економічний ефект.                                         

Складовою архітектурного зодчества є замки як 
військово-фортифікаційні споруди. На території регіону 
пам’ятками європейського значення є Ужгородський й 
Мукачівський замки. Збереглися руїни Невицького, 
Середнянського, Севлюшського, Королівського, Хустського 
замків. Всі вони в тій чи іншій мірі відтворюють славне 
історичне минуле Закарпаття. 
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РОЗВИТОК ТУРИЗМУ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ 

Бізнесом ХХІ ст. можна справедливо вважати 
туристичний бізнес, оскільки туризм як сектор світової 
економіки визнаний одним з найбільш прибуткових і 
перспективних за своїми темпами зростання серед галузей 
світового господарства. 

За прогнозами Всесвітньої туристської організації 
(UNWTO) щодо перспектив міжнародного туризму до 
2030 р., світовий туристичний ринок продовжить 
еволюціонізуватися при збережені існуючих тенденцій. 
Планується до 2030 р. помітне зростання в Азіатсько-
Тихоокеанському регіоні, де кількість міжнародних візитів 
збільшиться на 331 млн. осіб і сягне 535 млн. осіб. Це 
становитиме 30 % від загального обсягу міжнародних 
туристичних візитів. При цьому частка Європи і Америки 
світовому туристичному ринку до 2030 р. зменшиться при 
збереженні провідних позицій в прийомі міжнародних 
туристів в абсолютних значеннях. Внаслідок повільного 
зростання сформованих туристичних напрямків у Північній 
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Америці, Північній та Західній Європі, частка Європи 
зменшиться з 51 % у 2015 р. до 41 % у 2030 р. Частка 
Північної та Південної Америки знизиться з 16 % до 14 %. 
Зростання темпів росту туристичних прибуттів і, як наслідок, 
питомої частки ринку очікується в Близькосхідному (з 6% до 
8%) та Африканському (з 5 % до 7 %) регіонах [1; 2]. 

Найперспективнішими видами туризму у ХХІ ст. 
UNWTO вважає:  

1) круїзи – один із найперспективніших та бурхливо 
зростаючих видів туризму. Якщо на початку 1980 р. кількість 
«круїзних» туристів складала     1,5 млн. осіб, то нині –         
10 млн. осіб, і їх кількість постійно зростає;  

2) пригодницький туризм – для любителів гострих 
відчуттів. Постійно зростає попит на сходження на найвищі 
вершини світу та екскурсії по морських глибинах;  

3) культурно-пізнавальний туризм – активно 
розвивається в Європі, Азії, Близькому Сході, відповідно, 
зростає значення охорони пам’яток культури;  

4) діловий туризм – набув активного розвитку нині і 
розвиватиметься і в майбутньому, що пов’язано зі швидкими 
темпами розвитку світової економіки, поглибленням 
політичних та економічних зв’язків між різними державами 
світу;  

5) космічний туризм – за даними американських 
фахівців, забезпечить щорічний дохід у розмірі 10 млрд. дол. 
США. 

За даними Всесвітньої туристської організації, на 
туризм припадає 10% світового ВВП, 7% загального обсягу 
інвестицій, 5% усіх податкових надходжень. Туристична 
діяльність безпосередньо впливає на близько 40 інших 
галузей економіки. У туризмі зайнято 10–15% працездатного 
населення країн світу [3].  
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Для України туризм має важливе соціальне та 
економічне значення, оскільки він:  

- забезпечує конституційне право громадян на 
відпочинок свободу пересування, відновлення і зміцнення 
здоров’я; 

-  розвиває всі галузі, пов’язані з виробництвом 
туристичних послуг;  

- збільшує валютні надходження від туризму;  
- сприяє створенню робочих місць у кластерах народних 

художніх промислів, що зменшує безробіття за рахунок 
збільшення зайнятості населення в цій сфері тощо.  

Економічне значення туризму в 
масштабах держави відбувається лише тоді, коли він 
розвивається всебічно, тобто не перетворює економіку країни 
в економіку послуг. Отже, туризм в державі повинен 
розвиватися паралельно і у взаємозв’язку з іншими галузями 
соціально-економічного та господарського комплексу країни. 

В останні десятиліття в Україні значно зріс вплив 
ризиків соціально-політичного характеру. Безпрецедентна 
агресія російської федерації проти Українського народу та 
держави, повномасштабне вторгнення і військові дії на 
території країни від 24 лютого 2022 р. по т.ч., терористичні 
акти з боку армії країни агресора призводять до фізичного 
руйнування інфраструктури територій туристичних 
дестинацій, знищення або руйнування туристичних об’єктів, 
що мають загальноцивілізаційні цінності; забруднення 
повітря, водоймищ; спалахів інфекційних захворювань; 
загострення питання безпеки людей, гуманітарних катастроф. 
Це негативно впливає на туристичний потенціал країни як 
національної туристичної дестинації у структурі глобального 
туристичного ринку та завдає мільярдних збитків економіці 
держави. 



 
  

Матеріали XXII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
   (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія), дистанційно)  
 

 
    520 

Варто зазначити, що держава розглядає туризм як 
важливу складову економіки та соціально-економічної сфери 
і надає його розвитку особливого значення. Підтвердженням 
цього стало Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
03.02.2021 № 8-р «Про затвердження плану заходів щодо 
підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, 
розвитку креативних індустрій та туризму», що набуло 
чинності у довоєнний час. 

Накопичений світовий досвід розкриває роль держави в 
організації туристичної діяльності. Умовно можемо говорити 
про 3 моделі державної участі в регулюванні цієї важливої 
складової національної економіки [4]. 

Перша модель, яку застосовують Сполучені Штати 
Америки – це відсутність центрального державного органу 
регулювання туризму, усі питання вирішуються на місцях за 
принципами ринкового саморегулювання. Така модель 
застосовується в країнах, де туризм не відіграє великої ролі 
для національної економіки або ж навпаки, в країнах де 
туристична галузь досягла найвищого розвитку, що не 
потребує державного втручання.  

Друга модель – наявність державного центрального 
органу регулювання галузі туризму. Модель вимагає значних 
фінансових вкладень у розбудову туристичної 
інфраструктури, просування вітчизняного туристичного 
продукту тощо. Таку модель застосовують країни: Єгипет, 
Греція, Мексика та ін., для яких туризм є важливою галуззю, 
що приносить значні доходи у державний бюджет.  

Третя (європейська модель), застосовує більшість 
європейських країн – це функціонування спеціалізованої 
структури регулювання туризму у складі багатогалузевого 
міністерства.  

В Україні існує потреба в побудові такої моделі, яка 
базувалася б, з одного боку, на сучасних досягненнях 
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розвинених країн, а з іншого – на можливостях українського 
суспільства та реальних потребах міжнародного спільноти. 

Отже, окремі елементи моделей державної участі в 
регулюванні туристичної діяльності у посткризовий період 
доцільно використовувати для розвитку туристичної галузі в 
Україні, ефективність яких перевірена часом та підтверджена 
конкретними досягненнями у розвитку туризму та активності 
територіальних громад, відновлених у післявоєнний період. 

Доцільно запроваджувати дієву міжвідомчу 
координацію діяльності та державно-приватне партнерство, 
розбудовувати та розвивати інфраструктуру, транспортну 
галузь, інтеграцію транспортної системи України до 
європейської та світової транспортних мереж, створювати та 
реалізовувати туристичні продукти та послуги, які мають 
попит на світовому ринку, застосовувати нові технології 
туроперейтингу. 

Аналіз та використання досвіду туристично розвинених 
країн, розробка інструментів та механізму дій, допомога 
світової громадськості у відновленні туризму в поствоєнний 
період сприятимуть уникненню важких локдаунів та проявів 
криз у майбутньому в Україні.  

 
Список використаних джерел: 

 
1. Tourism Towards 2030 / Global Overview [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: https://www.globalwellnesssummit.com/ 
wp-content/uploads/Industry-Research/Global/2011_UNWTO_ 
Tourism_Towards_2030.pdf 

2. UNWTO Tourism Highlights, 2016 Edition 
[Електронний ресурс].  Режим доступу : https://www.e-unwto.org/ 
doi/pdf/10.18111/9789284418145 



 
  

Матеріали XXII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
   (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія), дистанційно)  
 

 
    522 

3. Долга Г.В. Управління інноваційною діяльністю 
підприємств туристичного бізнесу. Науково-виробничий журнал 
«Бізнес-навігатор». 2020. Вип. 1 (57) 2020. С. 111-114. 2020.  

4. Ткаченко Т.І. Стратегічне управління розвитком суб'єктів 
господарювання в сфері туризму. Проблемы материальной 
культуры. Сер.: Экономические науки. 2010.  С. 77–89.  
 



 
  

                                                         Матеріали XXII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                                                                                                    (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія), дистанційно)  

 

 
523 

СЕКЦІЯ 16. 
 

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ 
 
 

Панасюк В.В.  
кандидат політичних наук 

доцент кафедри тактико-спеціальних дисциплін 
факультету бойового застосування військ,  

Національна академія сухопутних військ 
імені гетьмана Петра Сагайдачного 

м. Львів, Україна 
 

Шишацький А.В. 
кандидат технічних наук, старший дослідник 

старший науковий співробітник науково-дослідного відділу, 
Центральний науково-дослідний інститут озброєння 

та військової техніки Збройних Сил України 
м. Київ, Україна 

 
МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАТИВНОСТІ 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 
СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
 

Вступ. У процесі управлінської діяльності центральне 
місце займають питання розробки і прийняття управлінських 
рішень, які в сучасних умовах неможливі без ефективної 
інформаційно-аналітичної підтримки [1]. 

Серед факторів, які стимулюють розвиток цього класу 
програмних систем, можна відмітити підвищення ролі їх 
використання для вирішення слабо структурованих і важко 
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формалізованих завдань в умовах невизначеності, неточності, 
неповноти і неузгодженості вихідних даних, необхідності 
врахування різноякісних та динамічно змінних параметрів. 

В таких умовах важливого значення набуває розробка 
методів багатокритеріального оцінювання складних об’єктів і 
альтернатив прийняття рішень. Проведення аналізу відомих 
наукових праць [1–22] показав, що вони в переважній 
більшості засновані на використанні загальнонаукових 
методів, як системний, порівняльний, структурно-
функціональний аналіз, метод експертних оцінок, 
методологія сценарного аналізу соціально-економічних 
систем та теоретико-інформаційного підходу. 

Зважаючи на зазначене метою зазначеної дослідження є 
розробка методу підвищення оперативності прийняття рішень 
в інтелектуальних системах підтримки прийняття рішень з 
використанням нечіткої логіки для вирішення наступних 
завдань:  

збільшення кількості інформації, що спроможні 
обробити службові особи; підвищення достовірності 
прийняття рішення службовими особами; оцінки альтернатив 
рішень в ході інформаційно-аналітичного забезпечення 
діяльності службових осіб; ранжування і порівняльної оцінки 
множини рішень; обґрунтування стратегій оцінювань 
обраних рішень; визначення значень (діапазонів значень) 
часткових показників рішень за заданим значенням 
(діапазонами значень) узагальненого показника; пошуку 
рішень (значень або діапазонів значень) часткових 
показників, що забезпечують необхідні значення або 
діапазони значень узагальненого показника (з фіксацією і без 
фіксації значень або діапазонів значень підмножини 
часткових показників); пошуку найкращих рішень (значень 
або діапазонів значень) часткових показників, що 
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забезпечують необхідні значення або діапазони значень 
узагальненого показника (з фіксацією і без фіксації значень 
або діапазонів значень підмножини часткових показників). 

Нечітка оціночна модель в формалізованому вигляді 
може бути представлена таким чином: 
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              (1) 
де J  – число рівнів ієрархії моделі; Q  – число 

підмножин показників на j -му рівні ієрархії; S  – число 
підмножин показників на ( )1+j  рівні ієрархії; qn  – число 
показників з підмножини ( )j

qP  j -го рівня ієрархії; sn  – число 
показників з підмножини ( )1+j

sP  ( )1+j  рівня ієрархії 
віднесеного з i -тим показником ( )j

iqp ,  з підмножини ( )j
qP  j -го 

рівня ієрархії; ( )j
iqw ,  – вага показника ( )j

iqp , ; ( )j
qR~  – нечітке 

відношення сумісності між показниками підмножини ( )j
kqp , та 

( )j
lqp ,  з підмножини ( )j

qP . Метод підвищення оперативності 
прийняття рішень в інтелектуальних системах підтримки 
прийняття рішень з використанням нечіткої логіки, 
складається з наступних основних етапів. 

Початковим етапом є введення вихідних даних, а саме 
показників оцінки, які розроблені в [1, 22] 

Етап 1. Побудова нечіткої оціночної моделі. 
Етап 2. Визначення ступенів сумісності показників 

інформаційно-аналітичного забезпечення, що агрегуються. 
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Етап 3. Обґрунтування набору операцій згорток для 
агрегування показників інформаційно-аналітичного забезпечення. 

Етап 4. Співставлення ступенів сумісності показників, 
що агрегуються з операціями їх згортки. 

Етап 5. Задання стратегії оцінювання. 
Етап 6. Розбиття нечіткого відношення сумісності на 

класи сумісності і вибір відповідних їм операцій згортки. 
Етап 7. Модифікація нечіткого відношення сумісності. 
Етап 8. Формування структури згортки показників 

нечіткої оціночної моделі. 
Етап 9. Завдання зважених значень показників і нечітке 

оцінювання альтернатив. 
Етап 10. Розробка рекомендацій щодо підвищення 

оперативності інформаційно-аналітичного забезпечення 
діяльності службових осіб та визначення раціонального 
порядку їх роботи. 

Висновки. Наукова новизна зазначеної методу 
підвищення оперативності прийняття рішень в 
інтелектуальних системах підтримки прийняття рішень з 
використанням нечіткої логіки полягає в наступному. 

1. Запропоновано нечіткі оціночні моделі для створення 
програмних засобів підтримки вибору рішень, які 
характеризуються наступними особливостями: 

– мають гнучку ієрархічну структуру показників, що 
дозволяє звести завдання багатокритеріального оцінювання 
альтернатив до одного критерію або використовувати для 
вибору вектор показників; 

– забезпечують можливість нечіткого представлення 
показників і відношення сумісності між ними, які можуть 
реалізувати різний характер взаємозалежностей; 

– дозволяють реалізувати методи прямого і зворотного 
нечіткого оцінювання; 
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– враховують різну значимість окремих показників за 
рахунок використання ваги показника; 

– містять необхідний набір засобів формалізації для 
забезпечення їх програмної реалізації. 

2. Розроблено метод підвищення оперативності 
прийняття рішень в інтелектуальних системах підтримки 
прийняття рішень з використанням нечіткої логіки, 
орієнтований на програмну реалізацію розширених 
можливостей запропонованих нечітких оціночних моделей з 
урахуванням різного характеру агрегування і взаємовпливу 
показників, що оцінюються, вибору операцій згортки і 
стратегій оцінювання. 

3. Для реалізації створеного методу:  
по-перше, запропонований спосіб побудови нечітких 

оціночних моделей; 
по-друге, розроблений спосіб визначення ступенів 

сумісності показників нечітких оціночних моделей, що 
агрегуються; 

по-третє, виконано обґрунтування операцій згортки і 
запропонований спосіб їх зіставлення з ступенями сумісності 
показників, що агрегуються для їх нечіткого оцінювання. 

4. Практична цінність запропонованого методу полягає 
в тому, що на його основі було проведено розробку 
практичних рекомендації щодо підвищення рівня 
оперативності інформаційно-аналітичного забезпечення 
діяльності службових осіб. 

Аналіз ефективності запропонованого методу показав, 
що її обчислювальна складність на 10-15 % менше, у 
порівнянні з методиками, що використовуються для оцінки 
ефективності прийнятих рішень з питань аналізу 
радіоелектронної обстановки.  
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СЕКЦІЯ 17. 
 

ОПОДАТКУВАННЯ ТА БЮДЖЕТНА 
СИСТЕМА 

 
 

Бодюк А.В.  
кандидат економічних наук,  

старший науковий співробітник,  
науковий керівник  

Науково-дослідний заклад «Ресурси»,  
м. Київ, Україна  

 
ФІСКАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА 

РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ВІДХОДІВ 
 

Залізорудна промисловість займає надто високі 
економічні показники в економіці країни. Одночасно вона 
залишається і найбільшим забруднювачем  довкілля. Тому 
належить до великих платників екологічного податку. 

За Податковим кодексом України, податком називається 
безумовний платіж до бюджету.  До податків належать 
податок на додану вартість (ПДВ), податок на прибуток 
підприємства та ін. 

Чинний екологічний податок справляється конкретно за 
викиди забруднюючих речовин у природні об’єкти (водні, 
лісові), забруднення повітря і т.д.  Тому замість екологічного 
податку логічно застосовувати платіж за назвою «фіскальні 
екологічні зобов’язання». Він по суті є «каральним 
платежем»,  за шкоду природному середовищу, тобто знов-
таки не відповідає суті поняття податку. 
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Для обчислення залізорудними суб’єктами 
господарювання самостійно фіскальних екологічних 
зобов’язань потрібно застосовувати модель прямих 
кількісних відображень,  пропонується її називати, що  
включає показники обсягів (маси) відходів, фіскальну ставку 
та коригувальних коефіцієнтів. 

Вона виражається  формулою: 
                                                        Т 

Прв = ∑ (Мві * Нпі * Кт * Ко),  (1) 
                                                       і=1 
де Прв – сума фіскальних екологічних зобов’язань 

(чинного екологічного податку)  за розміщення виробничих 
відходів (грн); 

Мві – обсяг (маса) виробничих відходів і-того виду в 
тоннах; 

Нпі – фіскальна ставка  (ставка податку) в поточному 
році за тонну і-того виду виробничих відходів у гривнях з 
копійками; 

Кт – коригувальний коефіцієнт, яким враховується 
територіальне розміщення виробничих відходів;  

Ко – коригувальний коефіцієнт, що дорівнює 3 і 
застосовується у разі розміщення виробничих відходів на 
звалищах, які не забезпечують повного виключення 
забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів. 

 
Конкретизуємо: коефіцієнт Кт = 3 застосовується,  якщо 

розміщення відходів здійснюється в межах населеного пункту 
або менше 3-х км від таких меж; Кт = 1 у разі відстані більше 
3-х км. Для нарахування податку за розміщення відходів, на 
які не встановлено клас небезпеки, застосовується його 
ставка, що встановлена за розміщення відходів I класу 
небезпеки, тобто як надзвичайно небезпечних. Якщо 
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розміщення відходів на звалищах не забезпечує повного 
виключення забруднення ними атмосферного повітря або 
водних об’єктів, наведені вище ставки податку збільшуються 
у 3 рази. Динаміка ставок для визначення екологічного 
податку приведена в табл. 1. 

 
Таблиця 1.  

Динаміка ставок для визначення екологічного 
податку 

 
Клас 
небезпеки 
відходів 

Рівень 
небезпечності 
відходів 

Ставка 
податку, 
грн за 1 т 
у 2014 р. 

Ставка 
податку, 
грн  
за 1 т у 
2021 р. 

Ставки 
2021 р. 
до 
2014 р. 

I Надзвичайно 
небезпечні 

822,52 1405,65 170,9 

II Високо 
небезпечні 

29,96 51,20 170,9 

III Помірно 
небезпечні 

7,52 12,84 170,7 

IV Мало 
небезпечні 

2,93 5,00 170,6 

 Мало 
небезпечні 
нетоксичні 
відходи   
гірничодобувної  
промисловості 

 
0,29 

 
0,49 

 
169,0 

 
З приведених даних наочно видно зростання 

екологічного податку орієнтовно на 70 %.  
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На наш погляд, дана офіційна, наведена в Податковому 
кодексі України формула не враховує такі сучасні фактори: 
категорію земель, де розміщуються відходи; форму власності 
на землю. З врахуванням цих факторів дану формулу 
необхідно доповнити коефіцієнтом, який враховує категорію 
земель  (Кз), де знаходиться місце розміщення відходів, а 
також коефіцієнтом,  який  враховує форми власності на ці 
землі (Кв).  

Тому з врахуванням названих новацій формула матиме  
вигляд: 

                                                  Т 
Прв = ∑ (Млі * Нпі * Кт * Ко * Кз *  Кв).  (2) 

                                            і=1 
Безумовно, що для встановлення значень цих 

коефіцієнтів необхідні певні дослідження, дозволені 
Мінфіном, з наданням ним конкретної звітної інформації. 

Сума фіскальних екологічних зобов’язань за скиди 
забруднюючих речовин у водні об’єкти  обчислюється за 
формулою: 

                                                            Т 
Пс = ∑ (Мві * Нпі * Кос),  (3) 

                                                          і=1 
де: Пс – сума фіскальних екологічних зобов’язань) за 

скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (грн); 
Мві – обсяг скиданих виробничих відходів і-того виду в 

тоннах; 
Нпі – ставка податку за тонну, грн з копійками;  
Кос – коефіцієнт, що дорівнює 1,5 і застосовується у 

разі скидання забруднюючих речовин у ставки і озера (в 
інших випадках коефіцієнт дорівнює 1). 

На наш погляд, зі сторони водного об’єкта забруднення 
знов-таки необхідно врахувати фактори: поділ водних 
об’єктів за різними ознаками та їх власність. 



 
  

Матеріали XXII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
   (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія), дистанційно)  
 

 
    536 

В Україні найбільші показники, як і забруднень та 
чинних екологічних податків взагалі, водних забруднень 
припадають на Дніпропетровську та Запорізьку області. Так, 
«Обсяг скиду забруднених стічних вод промисловими 
підприємствами міста Кривого Рогу до поверхневих водних 
об’єктів згідно статичної звітності підприємств 2 ТП-водгосп 
у 2018 році склав 10,7 млн м3 (що становить 1,8% від 
загального обсягу скиду по Україні), з них - 4,7 млн м3 шахтні 
води» [1]. 

Як приклад, про масштаби забруднень річок свідчать 
наступні показники. У 2015 р. ПАТ «Центральний гірничо-
збагачувальний комбінат» (ПАТ «ЦГЗК», м. Кривий Ріг) у 
річку Інгулець скинуто забруднених зворотних вод, 
нормативно очищених (код 120161) 3121,3 тис. м3. ПАТ 
«Криворізький залізорудний комбінат» (ПАТ «КЗРК»            
м. Кривий Ріг) у річку Інгулець скинуто забруднених 
зворотних вод, нормативно очищених  (код 120649)  у 2014 р. 
–3833,9, у 2015 р. – 4584,6 тис. м3 [2]. 

Таким чином, геолого-економічний  аналіз, 
інформатизований. Цей вид аналізу з певним особливостями і 
методиками проведення поширюється і на дослідження 
економічних аспектів застосування геологорозвідувальної  
техніки, технологій геологічного вивчення надр. 

 
Список використаних джерел: 

 
1. Режим доступу: https://kr.gov.ua/ua/news/pg/ 

170120403335115_s/. 
2. Режим доступу: https://mepr.gov.ua/files/docs/ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ.pdf. 
 
 

https://mepr.gov.ua/files/docs/


 
  

                                                         Матеріали XXII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                                                                                                    (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія), дистанційно)  

 

 
537 

СЕКЦІЯ 18. 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 
 

Nypadymka A.S. 
PhD in Humanitarian Sciences, Associate Professor  
of the Department of Modern European Languages,  

State University of Trade and Economics 
Kyiv, Ukraine 

 
Rubaiko Y.A. 

Faculty of Finance and Accounting, 
course II, group 3, specialty Financial Control and Audit, 

State University of Trade and Economics 
Kyiv, Ukraine 

 
DIGITALIZATION IN UKRAINE  

 
Dynamic changes in the external environment, competition 

in the context of globalization, technological transformations, 
strengthening information processes and new consumer demands 
are leading to the growth of digitalization around the world. Most 
developed countries have begun to pay attention to digitalization 
for a long time ago. Today, digitalization process in Ukraine is 
only developing, however at a much slower pace than in 
developed countries, and is mostly innovative. “Digitalization” 
means saturation of the physical world with electronic-digital 
devices, tools, systems and the establishment of electronic-
communication exchange between them, which actually allows 
the integrated interaction of the virtual and the physical, i.e. 
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creates cyberspace [3]. Digitalization is positioned as a new type 
of information and telecommunications technology, covering and 
changing all spheres of modern industrial and social life, although 
in the process of formation, already has a powerful potential that 
gives a chance to achieve both companies and countries leading 
positions in key areas of socio-economic development [1]. Also, 
the events of 2020-2022, caused by the COVID-19 pandemic, 
have significantly affected people's lives and created new 
challenges for government and business development. In Ukraine, 
the concept of «digitalization» is focused mainly on the creation 
of new services and their types, which is based on the collection 
and analysis of data from various physical objects and does not 
cover radical changes in the production system, approaches to 
design, production, marketing and operation of these physical 
objects, which is laid down in the concept of Industry 4.0 [4]. 

Digitalization is not becoming only a way to increase 
efficiency and achieving maximum convenience. One of the main 
factors of economic growth and business competitiveness is the 
introduction of innovations that ensure its digitalization. 
According to preliminary data of the State Statistics Service of 
Ukraine, the expenses of industrial enterprises on innovations in 
2020 amounted to UAH 14406,9 million, that is 37.98% less than 
in 2017 (the level of these expenses was recorded, UAH 23229,5 
million). And 16,8% of enterprises were engaged in innovative 
activities in industry, 14,9% implemented innovations (products 
and/or technological processes) [5]. In order to improve their state 
of digitalization, Ukrainian enterprises must switch to 
computerized technological processes that allow to automate not 
only technological but also financial processes [8]. Comparative 
data on the level of digitalization of the economy and society as a 
whole in different countries, which are contained, in particular, in 
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the IMD World Digital Competitiveness. The comparative 
assessment of countries in this ranking is based on their ability to 
perceive and effectively use digital technologies as new means of 
transforming regulatory practices, business models and society as 
a whole. According to the Digital Competitiveness Ranking 
Ukraine took 54th place in 2021 (among 64 countries), 58th place 
in 2020, 60th place in 2019, 58th in 2018 [7].  

The most intensive digitalization gets into organizations that 
are closely related to the consumer. Therefore, banking is the 
main one that uses the opportunities of digitalization. Banking 
operations can be easily and quickly performed through the 
Internet (Privatbank, Oschadbank, Monobank, Alfa-Bank, etc.). 
Opening of accounts is possible through the implementation of 
remote identification and verification of a client, in particular 
through the BankID system and the use of electronic signatures. 
Mobile banking, payment by smartphone without the use of a 
payment card (thanks to Google Pay and Apple Pay), mobile apps 
of banks are widely and actively used. The other directions of 
banking: digital transformation of bank transfers, rethinking the 
banking business model (using blockchain technology to reduce 
fraud in the banking sector; cloud technologies in the banking 
sector (thanks to network access, banks have many new 
opportunities: cooperation with partners for the development of 
digital products, optimization of business processes)). 

One of the most powerful examples of state digitalization in 
Ukraine is the program “State in Smartphone”, aimed at reducing 
the level of corruption and improving the transparency of the 
document flows in the country. The Unified State Web Portal of 
Electronic Services Portal Diia (Action) is an online service where 
you can get government services, download digital versions of 
documents. Diia was officially launched in 2020. There are 81 
electronic services available at the Portal Diia, also 9 services and 
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15 digital documents are available in the mobile application. The 
application on the phone allows to use a digital national Ukrainian 
passport as an ID-card and a digital international Ukrainian 
passport (is available in 1 country in the world); a digital student 
ID (digital versions are officially equated to paper ones, except for 
foreign passports); a digital driving license (is available in 10 
countries in the world); a digital vehicle registration certificate 
and a compulsory vehicle insurance policy; e-mail notifications. It 
provides the opportunity to sign documents with an electronic 
signature, receive social assistance at the birth of a child, apply for 
business registration, apply petitions, pay fines, taxes, submit 
declarations and so on. The mobile application is being used by 
4.5 million people [2]. 

Since the beginning Russia’s invasion of Ukraine in 
February 2022, Diia has included a quickly way to donate money 
to Ukraine’s military (more than UAH 250 million has already 
been collected by March 2022), access to 24-hour TV coverage, 
and a kid’s video channel [6].  

The Prime Minister Denys Shmyhal announced during the 
Government meeting that the eRobota program started on         
July 1, 2022. From now on, everyone can apply for a               
non-refundable grant for your own business through Diia [2]. The 
first program under the eRobota program stipulates for grants of 
up to UAH 250,000 for any micro-business. The second envisages 
grants of up to UAH 8 million for the expansion and 
establishment of enterprises in the field of processing. Also within 
the scope of the project, one can get grants for planting new 
gardens (up to UAH 400,000 per 1 ha), building new greenhouses 
(up to UAH 7 million), IT startups, gaining new skills in the field 
of information technologies [2].  

Ukraine continues to introduce new services given the needs 
of Ukrainians despite of Russia’s large-scale invasion. The 
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Ministry of Digital Transformation of Ukraine is interested in the 
development of the IT industry and e-government in Ukraine. 
Digitalization reform in Ukraine is becoming anti-corruption 
reform at the same time. The excellent example of it is the Gov’t 
bill envisaging customs clearance of cars in the Diia. The new 
service has virtually no analogues in the world and demonstrates 
the desire of the state to do everything as convenient and 
transparent for people. The whole process of customs clearance is 
simple, convenient and takes about 5 minutes. The user enters the 
VIN-code of the vehicle, and the calculation of payments is 
automatic directly in the application.  Customs officers will not 
manipulate car prices during customs clearance procedures and 
influence the customs clearance formula [2]. 

On the June 29, 2022 Mykhailo Fedorov, the Minister of 
Digital Transformation, announced that IT Generation project was 
launched.  The purpose of the project includes opportunities for 
talents from any place of Ukraine to get a specialty in IT free of 
charge. IT Generation is the joint project of the Ministry of Digital 
Transformation and their partners: the Binance Blockchain-
Ecosystem and the Lviv IT Cluster.  

Digitalization, like other processes, has its disadvantages 
and advantages. On the one hand, digitalization allows to 
automate production, expand sales channels, simplify work with 
information, provides access to uninterrupted operation of the 
service with employees and partners, a high level of 
communication with customers; also allows people to get new 
skills, remote work becomes more relevant, new professions 
appear. 

On the other hand, this process has disadvantages. Firstly, 
massive robotization of production processes lead to job loss and 
many jobs could disappear forever. If some skilled workers are 
replaced by robots, it might cause an increase in unemployment. 
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Secondly, digitalization requires significant funding, including for 
digital skills programs for all citizens. Thirdly, digitization 
requires a stable, reliable, fast and readily available Internet. 
Among the public services currently available online are services 
aimed at vulnerable groups of population. Many people can not 
use these services because of a relatively low rate of smartphone 
ownership. Fourthly, there are cyber-security problems. 
Nowadays the number of Internet frauds, hacker attacks, the 
danger of failure and viruses are increasing. 

Thus, the process of digitization has not only positive 
aspects, but also has to solve the negative effects that may occur 
with the rise of rapid implementation of this process. Digitization 
is becoming an important component of economic development, 
modernization and increase country’s position. The digitalization 
of Ukraine can ensure the ability to respond flexibly and quickly 
to the challenges of war, optimize processes and making 
workflows faster, easier, and more efficient. 
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APPROACHES TO ARCHITECTURAL SOLUTIONS OF 
ENTERPRISE SOFTWARE BASED ON SERVICES  

AND MICROSERVICES 
 

There has been an increase in the complexity of applications 
for enterprises in recent years, the growing demands and needs to 
manage the evolution of these applications. This is the impetus for 
the search for new architectural solutions based on distributed 
systems, and the active use of service-oriented architecture (SOA) 
and microservice architecture (MSA) architecture. 

This is especially true for enterprise systems, which are 
complex software applications for large businesses, and which 
must meet hundreds of individual requirements. Enterprise 
programs are scalable, data-oriented, distributed [1]. Distributed 
architectures provide more advantages over monoliths, namely: 
component separation, better scalability, and better control over 
design, testing, and deployment. Another advantage of a 
distributed architecture is that less interconnected and modular 
programs can be developed [2]. Such programs can be deployed 
on various platforms on enterprise networks or Internet. 
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Thus, traditional enterprise software are usually complex 
and multifunctional projects. Therefore, the use of service-
oriented architecture will provide flexibility by bridging the gap 
between the level of IT applications and the level of business 
processes. 

Service Oriented Architecture (SOA) is a distributed 
architectural structure that provides solutions based on a set of 
interoperable services. SOA has emerged as an architectural 
approach that increases the productivity of existing traditional 
systems, while maintaining their most important functions [3]. 
This architecture has attracted attention due to a number of 
advantages it offers, such as weakly connected services, platform 
independence, flexibility, and so on. 

But SOA faces some problems and limitations related to the 
selection and identification of services, collaboration of services, 
composition of services, interprocess communication between 
services, etc. [4]. Thus, the sharing of databases in SOA can help 
create a kind of close connection between data services and other 
components of the system, which leads to undesirable situations. 
Another problem is that SOA services tend to have a «high-
modulus structure», which can make it difficult to reuse [5]. 

A further development of SOA is the architectural style of 
microservices (MSA) – a modern approach to software 
development, the main principle of which is to create a software 
project by dividing its business components into small services 
(services) that can be deployed and work independently [6]. Each 
of the services works in its own process. Interaction between 
services takes place through clearly defined interfaces using 
standard protocols. 

It is worth noting that microservices, in a sense, are the next 
step in the evolution of service-oriented architecture (SOA), 
because they support many concepts that SOA. First of all, both 
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approaches have common features inherent in distributed 
architectures, they offer significant advantages over monolithic 
and multilevel architectures due to better scalability, better 
separation and control over development, testing and deployment. 
The components in these architectures are more autonomous, 
which simplifies maintenance and change control. This, in turn, 
leads to more reliable applications. 

However, there are some differences that distinguish 
microservices as an independent direction in the development of 
distributed systems architecture. According to Mark Richards, the 
main difference between these approaches is that the microservice 
architecture is built on the principle of «as few shared elements as 
possible», and SOA, on the contrary, uses the principle of «as 
many shared elements as possible», in which the main emphasis is 
on abstraction and reuse of business logic [7, p.22]. In MSA, 
service functionality tends to be very small, sometimes 
implemented through only one or two modules; in SOA services 
tend to include much more business functionality, sometimes 
implemented as complete subsystems [2]. 

Despite the fact that microservices and SOA rely on 
«service» as the main component of the architecture, they differ 
greatly in the characteristics of services. Conceptual differences 
lie in the amount of responsibility assigned to a particular service. 
In SOA, a service may be responsible for processing a wide range 
of functions and data domains, while a microservice manages one 
data domain and one set of corresponding functions or one 
function in that domain. 

These properties provide advantages to microservice 
architecture in the development of high-scale enterprise projects. This 
approach allows to solve some problems related to SOA, as well as 
problems identified with large monolithic applications [7, p. 9]. 
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According to researchers [5, 8, 9], the use of MSA is 
appropriate for the maintenance and processing of big data. The 
first factor in the success of big data architectures that use 
microservices is to maintain data integrity. Another success factor 
is the technological independence of individual components [8]. 
Researchers [5] propose the deployment of services on many 
standard hardware servers to achieve the required modularity and 
scalability. High scalability is achieved by removing the 
constraints of a centralized database and using replicated data 
grids in memory instead. 

The results of a survey conducted by IBM Market 
Development & Insights (2021) [10] show that users see 
improvements from the application of microservice architecture in 
enterprise applications for their business. Among the benefits they 
felt were: high flexibility to increase or decrease program 
resources, improved data protection, faster market entry and rapid 
response to changes that occur during application development 
and implementation, etc., low risks during project deployment etc. 

But respondents highlighted a number of problems they 
encountered while applying this architecture in business. 
However, only a relatively small percentage (≤25%) of 
respondents (developers, developer managers and IT managers) 
mentioned any of them as a serious problem [10]. Lack of proper 
microservice skills and knowledge, as well as too many outdated 
systems and lack of enterprise support are the most popular 
reasons why companies have not integrated microservices into 
their programs [11]. 

Thus, the considered architectural approaches have both 
advantages and certain limitations. However, when developing 
enterprise software applications, it is necessary to choose an 
architecture that will meet the new requirements and be as flexible 
as possible to respond to changes in the future [12]. Of course, 
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each project has its own characteristics that must be taken into 
account at the design stage, but if you need to change the 
hardware, programming language or physical location of your 
data center, data processing – high expediency is microservice 
architecture in enterprise software applications. Large companies 
should consider investing in microservices as a way to alleviate 
their dependence on their own and outdated systems. They are no 
longer dependent on a particular hardware or software vendor and 
can upgrade components of their infrastructure without affecting a 
large number of applications, using MSA [11]. 
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ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА Й СУЧАСНІ РЕАЛІЇ 

 
Дистанційна освіта – це термін, який  у сучасних 

реаліях,  під час «ковідного» та воєнного періоду в Україні, 
набув статусу загальнонаціонального та світового терміну, 
тому що його використовують для широкого спектру 
навчальних програм і курсів, починаючи від курсів 
підвищення кваліфікації, які реалізують можливість 
спілкування між студентом і викладачем, як очної,  так і 
заочної форми навчання, а також його застосовують й у 
виробничій та офісній сферах, комунальному господарстві, у 
сфері державного управління. Для забезпечення ефективної 
взаємодії, при дистанційному навчанні та спілкуванні 
виникає потреба застосовувати цілий ряд обладнання, 
включаючи інтерактивні комп’ютерні програми, інтернет, 
електронну почту, телефон, факс і звичайну почту, мобільні 
телефони, смартфони, планшети, тобто всі інноваційні 
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технології, які в скрутний час «ковідної пандемії» для світу і 
в тому числі й нашої держави та  і у воєнний період, відіграли 
значну роль в процесі дистанційного навчання та 
спілкування. Така форма навчання та спілкування між 
людьми, студентами, учнями стала особливо популярною 
завдяки своїй зручності та гнучкості. Вона дозволяє не тільки 
здобути  освіту багатьом професіоналам і діловим людям, 
інвалідам, оскільки надає можливість вільного відвідування 
занять, не дотримуючись графіків, а й спілкуватися між 
собою.  

Якщо коротко переглянути історичні повідомлення й 
заглянути в історію розвитку дистанційної освіти, то таке 
навчання  у Європі виникло наприкінці XVIII століття з 
появою регулярного і доступного поштового зв'язку, тобто 
з’явилося так зване «кореспондентське навчання». Історично 
дистанційне навчання найвірогідніше  виникло ще   у 1840 
році, коли Ісаак Пітман запропонував навчання через 
поштовий зв'язок для студентів Англії. У 1856 році Чарльз 
Тюссе та Густав Лангеншейдт розпочали викладання мови 
заочною формою у Німеччині. Учні поштою отримували 
навчальні матеріали, листувалися з педагогами та здавали 
іспити довіреній особі або підтверджували рівень здобутої 
освіти у вигляді наукової роботи. Більш широко його почали 
застосовувати в кінці XIX століття, оскільки цей період 
характеризується бурхливим технологічним розвитком, 
наявністю телеграфу і телефону, але при цьому  історичних 
свідчень про їх використання в навчанні немає і тільки з 
появою радіо, телебачення, інтернет-ресурсів  дистанційні 
методи навчання досягли свого сучасного розвитку.  

В Україні  початком розвитку дистанційної форми 
освіти стала затверджена Кабінетом Міністрів України 
«Програма розвитку системи дистанційного навчання       
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2004-2006 р.» і згідно цього було розроблене перше 
«Положення про організацію та запровадження 
дистанційного навчання», а відповідно з розвитком технологій 
введено в дію оновлене «Положення про дистанційне навчання 
і затверджене наказом Міністерства освіти і науки України у 
2013 році (наказ МОН України № 466 від 25.04.2013 «Про 
затвердження Положення про дистанційне навчання») та 
внесеними певними змінами, пов’язаними із реаліями, 
«ковідними» та воєнними подіями у нашій державі, яке є 
актуальним і сьогодні[1]. Починаючи з 2019 року фактично 
всі вузи та освітні заклади працюють згідно цих положень на 
дистанційній формі навчання. 

Аналізуючи всі положення та накази Кабінету Міністрів 
України про дистанційне навчання, можна зробити висновок, 
що дистанційна освіта  в Україні – це форма навчання з 
використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних 
технологiй, яка забезпечує iнтерактивну взаємодiю 
викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання й їх 
самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi. Але 
разом з немає  розроблених викладачами вузів сучасних та  
простих у застосуванні програмних продуктів,  які  б 
забезпечували проведення лекційних та практичних занять, а 
особливо лабораторних занять, у технічних вузах. 
Правильний їх вибір з розроблених на даний час великих 
варіацій програмних продуктів мають бути основою 
успішного дистанційного навчання та гарантувати 
забезпечення нижчезазначених елементів.  

1. Структуру курсу, яка повинна концентрувати увагу 
студента і цілеспрямовано його залучати   у навчальний 
процес та заохочувати до навчання. При цьому, не потрібно 
просто дублювати програму очного навчання і не бути  
звичайною скопійованою програмою лекцій. Мають бути 
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відео-  та ілюстративні,  імітаційні розробки електронних 
навчальних посібників, лабораторних робіт, оскільки  вони 
дають змогу авторові демонструвати  текст, рисунки як і на 
звичайних паперових носіях, так і давати пояснення фізичних 
явищ в електричних колах та процесів, які відбуваються в 
пристроях із застосуванням анімацій, та озвучувати текст, а 
студенту легко засвоїти матеріал та підготуватися до занять.  

2. Засоби і способи комунікацій індивідуально для 
кожного студента. Програма дистанційного навчання 
повинна обов’язково забезпечувати участь викладача у 
реальному часі з «інтернет-очною» взаємодією зі студентом, 
як синхронно, так і асинхронно. 

3. Підтримка і контакт із студентом. Якісне дистанційне 
навчання створює відчуття того, що факультет,  на якому 
навчається студент,  стає більш доступним для спілкування. 
Обов’язково повинна існувати онлайнова підтримка, 
конкретно вказані терміни часу роботи кожного викладача у 
вигляді чатів, інформаційних повідомлень і бібліотека для 
консультацій й підтримки [2] і [3] . 

4. Забезпечити оновлення професійних знань, оскільки 
на даний час вони набирають прискорених темпів розвитку. 
За останні десятиліття змінилася кардинально система 
генерації й передачі знань, а їх обсяг багаторазово зріс, але 
при цьому змінилися й професії та підходи до їх підготовки. 
Сьогодення нам підказує, що не можна підготувати людину 
до професійної діяльності за один раз на все життя, тобто 
людина змушена змінювати свою професію за свою трудову 
діяльність декілька разів, а також щорічно обновлювати 
близько 5 % теоретичних і 20 % професійних знань. Одиниця 
виміру старіння знань фахівця, прийнята у США – період 
«напіврозпаду» компетентності, тобто зниження її на 50 % 
внаслідок появи нової інформації, показує, що за багатьма 
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професіями цей період настає менш ніж через 5 років, тобто 
стосовно вітчизняної системи вищої освіти часто раніше, ніж 
закінчується навчання [4]. Вирішення проблеми полягає в 
переході до освіти протягом життя, де базова освіта 
періодично повинна доповнюватися програмами додаткової 
освіти і організується не як кінцева, завершена, а лише як 
основа, фундамент для подальшого навчання і це може 
забезпечувати – дистанційне навчання. 

У процесі дистанційного навчання найбільш важливим є 
створення методичного забезпечення, але апаратні технології, 
які забезпечують таке навчання постійно змінюються і разом 
з тим слід змінювати й методичне забезпечення.  Все це має 
відбуватися із мінімальними змінами та бути пристосованим 
до цих нових технологій та реалій часу. 

 Ми ознайомилися з декількома програмами 
електротехнічного напряму,  розроблені різними центрами 
інформаційних технологій, але дані програми є не 
ліцензованими, тому їх використання не забезпечує реальної 
роботи з ними. Для придбання ліцензованих програм потрібні 
значні кошти. Більшість вузів України самостійно 
розробляють свої програмні засоби, створюючи центри 
дистанційної освіти (ДО) у співпраці із іншими вузами. Такі 
центри у співпраці із викладачами розробляють програмні 
продукти, які забезпечують наповнення бібліотек для ДО. 

Проводячи аналіз безкоштовних програмних продуктів, 
які є на ринку програмних навчальних засобів і враховуючи 
наші можливості кафедри, ми розробили низку лабораторних 
робіт із загальної електротехніки. Такі розробки значно 
поступаються програмним продуктам над якими працюють 
інформаційні центри. Але наші розробки надають можливість 
студенту змоделювати імітаційну лабораторну роботу 
дистанційно та перевірити контроль своїх знань з даної теми, 
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оскільки, вони наглядно відповідають стендам (рисунок 1) для 
проведення очної роботи. Це  прискорює час її виконання у таких 
реаліях, як даний час – війни, а також надає можливість 
проаналізувати проведені очні та онлайн досліди й глибше 
вивчити фізичні процеси, які відбуваються в електричному колі. 
Звертаємося до Міністерства освіти і науки України з проханням 
про надання коштів та відповідної технічної допомоги і стати 
об’єднуючою структурною ланкою, до вузів вищої освіти 
України та вузів інших держав електротехнічного напрямку про 
співпрацю. Це надасть можливість розробити програмний 
продукт, який відповідатиме відповідним міжнародним 
стандартам і вимогам ДО і наша держава зможе конкурувати на 
світових ринках праці та наукових досягненнях. 
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Рисунок 1– Приклад імітаційних та віртуальних лабораторних 
робіт розроблених кафедрою 
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Лебідь О.В. 
аспірантка кафедри управління 

та адміністрування, 
Комунальний заклад вищої освіти 

«Вінницька академія безперервної освіти» 
м. Вінниця, Україна 

 
ЦИФРОВІЗАЦІЯ В СУЧАСНОМУ ПУБЛІЧНОМУ 

УПРАВЛІННІ СИСТЕМОЮ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
Сьогодні інформатизація та сучасні технології активно 

входять в усі сфери життя суспільства. Розвиток держави 
можливий лише через активне впровадження цифровізації в 
публічне управління усіма галузями її діяльності, зокрема 
освітньої.  

Цифрові комунікації дозволяють ефективніше 
налагоджувати діалог з органами публічного управління, 
швидше розв’язувати проблеми, сприяти активнішому 
залученню громадян та бізнесу. Відповідно і рішення будуть 
більш ефективні, зростатиме рівень довіри до органів 
публічного управління [1]. 

Україна активно включилася в розбудову цифрового 
суспільства. У 2019 році було створено Міністерство 
цифрової трансформації, що забезпечує формування та 
реалізацію публічної політики у сфері цифрового розвитку 
держави [2]. Зокрема, на сьогодні чимало державних послуг 
перенесено в онлайн-режим. Також, приділено увагу 
цифровій освіті, що є важливою сходинкою під час 
впровадження інформаційних технологій та їх використання. 

В Національній економічній стратегії України на період 
до 2030 року [3], серед основних орієнтирів, принципів, 
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цінностей визначено такий: ефективна цифрова сервісна 
держава та компактні державні інститути (розвиток цифрової 
економіки як одного із драйверів економічного зростання 
України). 

Міністерством освіти і науки України розроблено 
проєкт Концепції цифрової трансформації освіти та науки на 
період до 2026 року [4]. Концепція містить створення та 
запровадження системи обліку у сфері підвищення 
кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 
працівників як шлях до вирішення операційної цілі 5.2 «Дані 
у сфері освіти і науки використовуються для прийняття 
управлінських рішень на всіх рівнях».  

Під час здійснення публічної політики, важливим є 
прийняття виважених управлінських рішень, що можливо 
лише за наявності актуальної інформації про реальний стан 
системи. Побудова ефективного публічного управління в 
системі безперервної освіти педагогічних працівників є 
неможливою без використання інформаційних технологій.  

На сьогодні, в освітній галузі України 
використовуються інформаційні системи, що можна віднести 
до Education Management Information Systems (EMIS). 
Найбільш відомими серед них є «Інформаційна система 
управління освітою» (ІСУО), «Державна інформаційна 
система освіти» (ДІСО), «Автоматизований інформаційний 
комплекс освітнього менеджменту» (АІКОМ) тощо. Проте, у 
жодній з перелічених EMIS немає даних щодо безперервної 
освіти педагогічних працівників. 

Створення цілісної системи збору, обробки та передачі 
даних щодо підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників сприятиме системному підходу до розв’язання 
проблемних питань в системі безперервної освіти. 
Відсутність повної взаємодії державних систем публічного 
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управління освітою призводить до зайвої бюрократизації, 
дублювання даних, неефективного використання робочого 
часу управлінців тощо.  

Проте, попри позитивні сторони цифровізації в 
публічному управлінні, варто пам’ятати про загрози та 
ризики її впровадження. Зокрема, відсутність навичок роботи 
в інформаційних системах користувачів, витік інформації 
через недобросовісне її використання, що створює загрозу 
для персональних даних що будуть розміщені в системі. 
Також, проблемним питанням є недостатнє фінансування 
цифрової трансформації, адже впровадження та підтримка 
діяльності системи потребує значних витрат.  

Враховуючи тенденції розвитку цифровізації в Україні, 
доцільно вжити наступні заходи з використання інформаційно-
комунікаційних технологій в публічному управлінні системою 
безперервної освіти педагогічних працівників.  

За основу цифровізації публічного управління в системі 
безперервної освіти педагогічних працівників забезпечити 
модернізацію наявних EMIS для роботи усіх зацікавлених 
сторін та створення умов для введення, опрацювання та 
зберігання статистичної інформації з підвищення кваліфікації 
в електронному вигляді. 

Перспективи подальших досліджень полягають у 
розробці пропозицій з впровадження інформаційних систем в 
публічне управління безперервною освітою педагогічних 
працівників України. 
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