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Слава Україні! Героям Слава! 
Шановні колеги! 

 
Вітаю із виходом матеріалів 

ХХV-ої Міжнародної науково-
практичної конференції «Сучасні 
аспекти модернізації науки: стан, 
проблеми, тенденції розвитку».  

У реаліях воєнного 
сьогодення, Україна, опираючись на 
європейський досвід, крокує 
впевненим шляхом розвитку 
професiйних компетентностей у 
закладах вищої освіти.  

 Дослідження саме цього напряму стають цікавими та 
важливими на шляху до покращення фінансово-економічного, 
матеріально-технічного, навчально-виробничого становищ та 
державно-приватного партнерства. 

Видавнича група «Науковi перспективи», організаційний комітет 
конференції висловлюють вдячність учасникам,  авторам та рецензентам, 
які взяли активну участь у роботі конференції, підготовці збірника 
матеріалів за небайдужість до заявленої теми, науковий дискурс, обмін 
професійними ідеями та перспективним досвідом. 

Бажаємо усім учасникам наукового заходу плідної та цікавої 
роботи задля процвітання освіти та науки України! 
 

З повагою, 
 

директор Видавничої групи 
«Наукові перспективи», 
кандидат наук з державного 
управління, доцент 

 
 
 
 
 
                            Ірина Жукова 
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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, 
 Національний авіаційний університет, 

 м. Київ, Україна   
                                                

НОВІ ПРАВИЛА РОБОТИ ПУНКТІВ ОБМІНУ 
ВАЛЮТИ В ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ 

 
До війни в Україну надходила валюта насамперед 

завдяки експорту. Після початку повномасштабної війни з РФ 
кількість валюти, яка надходила до України, значно 
зменшилася через проблеми із експортом. Якщо в перші місяці 
війни експорт та імпорт «просіли» приблизно однаково, то з 
поступовим відновленням економіки імпорт почав 
відновлюватися швидше. Крім того, сильно зросли обсяги 
витрат наших громадян – вимушених переселенців 
закордоном.[1] Так, з кінця березня Україна почала потроху 
експортувати зерно. Почали з 1 млн. т, а зараз маємо 1,5 млн. т 
на місяць. Але порівняти ці обсяги експорту з довоєнними 
(було по 5-6 млн. т. на місяць) неможливо. І якщо в перші 
місяці експорт та імпорт «просіли» приблизно однаково, то з 
поступовим відновленням економіки імпорт почав 
відновлюватися швидше. Крім того, сильно зросли обсяги 
витрат наших громадян – вимушених переселенців 
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закордоном. У таких умовах, грубо кажучи, валюти в країну 
заходить суттєво менше, ніж виходить, і ця різниця 
покривається із золотовалютних резервів.[2] 

Міжнародна фінансова допомога дозволяє нам зараз 
утримувати достатній рівень резервів для забезпечення 
стратегічних потреб країни, зокрема з початку 
повномасштабної війни Україна отримала $13,8 млрд. від 
наших міжнародних партнерів. Це безпрецедентна підтримка. 
Але попри значні надходження, вони не покривають усі 
видатки. 

В таких умовах валюти в Україну заходить суттєво 
менше, ніж виходить. А цю різницю держава покриває із 
золотовалютних резервів. Національний банк України 
посилює вимоги до небанківських фінансових установ та 
операторів поштового зв'язку, які здійснюють торгівлю 
валютними цінностями в готівковій формі (обмін валют). 

Перші місяці після 24 лютого економіка була у так 
званому «воєнному локдауні»: зупинка роботи багатьох 
підприємств, навіть окремих галузей,  руйнування логістичних 
зв’язків, промислових потужностей, ринку житла, вимушена 
міграція наших громадян всередині країни та за її межі… Але 
втім, держава мала фінансувати всі стратегічні напрямки, 
починаючи від потреб армії і закінчуючи соціальною 
підтримкою населення. У таких умовах жоден ринковий 
механізм (ні курс, ні облікова ставка) не спрацював би.  

У середині квітня Національний банк, дозволив 
продавати банкам готівкову валюту але вони були обмежені 
маржою (не більше 10% від офіційного курсу). Спочатку курси 
в банках та небанківських обмінних пунктах були відносно 
близькими, далі готівковий ринок почав жити «своїм життям». 
Аби цього уникнути було  дозволено банкам працювати без 
10% маржі. І побачили результат: люди перестали забирати 

https://glavcom.ua/economics/finances/nacbank-znimaje-obmezhennya-na-kurs-prodazhu-valyut-847036.html
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гроші з банків. Вони конвертували валюту на місці і залишали 
її в банках. Але через те, що в нас офіційний курс був 
зафіксований і, відповідно,  картковий курс був нижчим за 
курс на вулиці, ми й бачили цю ситуацію, яку ми охрестили 
«банкоматним туризмом». «Банкоматний туризм» – поїздки 
закордон з метою зняття готівки у доларах (євро) по курсу           
32 грн. за $1 (33-34 грн. за 1 євро) і продажу при поверненні в 
Україну в обмінниках за готівковим курсом 36 грн. – 38 грн. за 
$1 (37-39 грн. за 1 євро). 

Дійсно, в окремих випадках такий «туризм» набув 
промислових масштабів,  що призводило до додаткової втрати 
Україною міжнародних резервів. І Національний банк  почав 
встановлювати більш жорсткі ліміти та шукали з банками інші 
способи для того, аби зробити «банкоматний туризм» 
невигідним, щоб уникнути спекулятивних речей.[2] 

З метою підвищення конкуренції та збільшення 
пропозиції готівкової іноземної валюти Національний банк 
починаючи з травня 2022 року послабив низку обмежень щодо 
роботи банків у цьому сегменті ринку. Відповідні заходи мали 
на меті як зниження спекулятивного тиску у готівковому 
сегменті, так і зменшення обсягів так званого "банкоматного 
туризму". 

Водночас, попри позитивний ефект від вжитих заходів 
з’явилися негативні тенденції зі спекулятивними ознаками у 
небанківському сегменті готівкового валютного ринку. Так, 
небанківські установи, які здійснюють торгівлю валютними 
цінностями в готівковій формі, розпочали штучно 
підвищувати курс у готівковому сегменті валютного ринку, 
підтримуючи цим фактично існування "банкоматного 
туризму". Таке підвищення курсу виглядає безпідставним на 
тлі відносної стабілізації попиту й пропозиції у безготівковому 
сегменті валютного ринку та може свідчити про винятково 
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спекулятивні підходи до курсоутворення небанківськими 
установами. 

Обмінники фактично підставили Нацбанк. Після 
підвищення офіційного курсу долара на 25% (до 36,6 грн/$) 
вони скористалися ажіотажем та підняли вартість готівкової 
валюти на 2 грн. – більш ніж 40 грн./$. Для Нацбанку такі дії 
стали справжнім ударом. Замість звинувачувати в стрибку тих, 
хто заробляє на спекулятивному курсі, вся відповідальність 
дісталася регулятору. При цьому економічних обґрунтувань 
для того, щоб обмінники так різко підвищували курс, немає. 
Це лише бажання заробити. 

У середньому одне відділення на місяць сплачує лише 
147 грн. податку на прибуток. Чому так мало? Все дуже 
просто: операції проводили без касових апаратів, податкові 
звітували про мінімальний прибуток, відстежити заробіток 
складно, оскільки курс змінюється кілька разів на день. 

Національний банк вважає, що розхитування ситуації з 
готівковим курсом під час війни задля отримання додаткової 
маржі в сегменті, де купує валюту населення, є 
неприпустимим. Зважаючи на це, з метою мінімізації 
спекуляцій та створення дійсно конкурентного середовища 
НБУ посилює вимоги до небанківських установ щодо 
організації торгівлі готівковою валютою - постанова 
Правління Національного банку України від 29 липня 2022 
року № 165 "Про особливості регулювання та нагляду за 
здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в 
готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін 
до постанови Правління Національного банку України від 06 
березня 2022 року № 39".[4] 

По-перше, інформація про встановлені курси купівлі та 
продажу іноземних валют має надаватися населенню в 
стандартизованому вигляді в чітко визначеному форматі – 

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_29072022_165
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_29072022_165
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_29072022_165
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_29072022_165
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_29072022_165
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_29072022_165
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_29072022_165
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копії наказу (розпорядження) про встановлення курсів купівлі 
та продажу іноземних валют. Ця інформація 
розміщуватиметься виключно в касах установ та їх 
структурних підрозділів. Водночас небанківським фінансовим 
установам та операторам поштового зв'язку забороняється 
здійснювати інформування про встановлені курси купівлі та 
продажу іноземних валют поза межами кас установ та їх 
структурних підрозділів, привертаючи до них додаткову 
надмірну увагу будь-якими цифровими значеннями чи 
символами.  

 По-друге, відновлено обов’язок подання установами 
інформації до Реєстру приміщень, в яких здійснюються 
валютні операції, що передбачають використання готівки в 
національній або іноземній валютах. 

По-третє, для контролю за дотриманням небанківськими 
фінансовими установами та операторами поштового зв'язку 
порядку здійснення валютних операцій та забезпечення 
безпеки в період дії воєнного стану процес купівлі-продажу 
валют повинен здійснюватися із обов'язковим веденням 
відеоспостереження. 

Крім того, висувається низка вимог до приміщень, в яких 
здійснюється купівля та продаж валютних цінностей. Зокрема, 
з метою підвищення безпеки центробанк перегляне технічні 
вимоги до кас. 

По-четверте, для посилення контролю за додержанням 
вимог щодо  здійснення купівлі та продажу валют винятково із 
застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (РРО) 
інформація про використовувані РРО передаватиметься до 
Національного банку. Це дасть змогу підсилити податкову 
дисципліну. Відповідні небанківські установи ухиляються і 
практично не сплачують податок на прибуток. Так, сплачений 
податок на прибуток таких компаній становить всього 



 
  

                                                                                                                             Матеріали XXV-ої Міжнародної науково-практичної конференції 
                                                         (07 жовтня 2022 року, м. Рига (Латвія), дистанційно)  

 

                                                             23 

0,00185% від обсягу купленої ними валюти або близько 7 млн. 
грн. за рік на весь ринок. За оцінками НБУ, в першому півріччі 
2022 року середня сума податку на прибуток, сплачена одним 
підрозділом відповідних небанківських установ, становила 165 
гривень на місяць.   

 Ці зміни не стосуються банків, оскільки на сьогодні 
практично не зафіксовано ними зловживань у сфері здійснення 
торгівлі валютними цінностями в готівковій формі. Проте у 
разі виявлення таких зловживань, аналогічне регулювання 
буде запроваджено і для банківських установ. 

Наведені та інші зміни містить постанова Правління 
Національного банку України від 29 липня 2022 року № 165 
[4], що набирає чинності з 29 липня 2022 року (крім окремих 
норм, що стосуються обладнання приміщень системою 
відеоконтролю, що набирають чинності з 3 серпня 2022 року). 

У планах НБУ – справжня реформа, правила роботи 
обмінників хочуть кардинально переглянути. Ідею вже 
презентували в Офісі президента і незабаром вона може стати 
надбанням громадськості.[5] 

Нововведення базуються на чотирьох основних китах: 
- обмежать курс у обмінниках. Нині вони ставлять будь-

які ціни і контролює їх лише ситуація на ринку: за якою ціною 
українці готові купувати, за такою їм і продають. Ймовірно, 
вартість валюти буде близькою до курсів в українських 
банках. 

- заборонять рекламу. Йдеться взагалі про будь-яку 
рекламу: у мережі, на вулицях. Завдання – зробити так, щоб 
українці згадували про обмінники лише в той момент, коли їм 
справді потрібно купити долари. 

- збільшать податки. Запровадять обов'язковий 
щомісячний внесок, який мають сплачувати всі обмінники, 
незважаючи на розмір їхнього прибутку. 

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_29072022_165
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_29072022_165
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- посилять контроль. Після письмового попередження 
пропонують забирати ліцензію на роботу обмінного пункту. А 
українцям запропонують активно скаржитись на всіх 
порушників. 

Критики такої реформи погрожують появою ще одного 
ринку – чорного. Мовляв, якщо загнати обмінники в кут, 
натомість з'являться "міняли", які працюватимуть "з рук" без 
сплати будь-яких податків і без контролю. Щоправда, варто 
враховувати, що в деяких країнах долари взагалі заборонено 
міняти будь-де, крім банківських кас. В Україні створено 
особливі умови для обмінників: 38 фінкомпаній відкрили 4 
тис. відділень по всій країні. 

У середньому одне відділення, як вказувалося раніше, на 
місяць сплачує лише 147 грн податку на прибуток. Чому так 
мало? Все дуже просто: операції проводили без касових 
апаратів, податкові звітували про мінімальний прибуток, 
відстежити заробіток складно, оскільки курс змінюється кілька 
разів на день. 

Нацбанк пропонує зобов'язати обмінники щомісяця 
вносити фіксований платіж. Його розмір ще обговорюється 
(доведеться вносити зміни до Податкового кодексу, для цього 
потрібно розробити законопроєкт, провести його через комітет 
та голосування у Раді). Якби кожен обмінник платив державі   
3 тис. грн на місяць, бюджет додатково отримав би 144,5 млн 
грн за рік. Від платежу в 7 тис. грн надходження склали б 
понад 337,1 млн грн. 

Точний розмір платежу ще обговорюється. Проте, 
мабуть, без податкових змін не обійтись. Для розуміння, 
минулого року через обмінники українці продали валюту на 
384,5 млрд грн і купили на 384 млрд грн. Незважаючи на такий 
обіг, всі обмінники разом узяті заплатили лише 7,1 млн грн 
податку на прибуток. 
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І хоча від нововведень постраждають обмінники, 
заробляють на необґрунтованому курсі (принаймні, на думку 
НБУ) і банки. Наприклад, зараз у "Приваті" долар продають за 
39,5 грн/$, а в обміннику у Києві на вулиці Льва Толстого – 
39,65 грн/$.[5] 

Цілком ймовірно, що обмеження курсу в обмінниках 
відобразиться і на банківських касах. Тут також варто додати, 
що, крім обмеження, Нацбанк зробив кілька кроків для 
збільшення обсягу готівкової валюти. Наприклад, скасували 
обмеження щодо продажу в банках (раніше можна було 
реалізувати рівно стільки, скільки купили. 

Національний банк ніколи не озвучує прогнози щодо 
курсу. Втім, варто зазначити, що на  курсоутворення діє дуже 
багато факторів. За ці перші п'ять місяців економіка дуже 
сильно постраждала від війни, це позначилося і на курсі, і на 
інфляції, і на падінні ВВП, зрозуміло. Зараз поступово 
пожвавлюється експортна логістика, а завдяки посиленню 
оподаткування імпорту (яке вже відбулося) маємо надію, що 
він зростатиме не так швидко, і це даватиме конкурентну 
перевагу для наших виробників та зменшуватиме тиск на 
резерви. Національний банк України заявив, що небанківські 
фінансові установи (обмінники) штучно завищують курс 
долара. Щоб виправити ситуацію, регулятор ввів нові правила: 
заборонив показувати курс поза приміщенням обмінника, 
зобов'язав використовувати реєстратори розрахункових 
операцій та посилити безпеку В Україні найближчим часом 
продаватимуть валюту в обмінниках за новими правилами. 
Принаймні план кардинальних змін уже розробили в Нацбанку 
і навіть презентували Офісу президента. Така реформа 
спричинить різке скорочення кількості пунктів обміну валюти. 
Продавати долари зможуть за фіксованим курсом 
(принаймні на час воєнного стану), перевірки посилять, за 
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друге порушення забиратимуть ліцензії, а за кожен обмінник 
доведеться сплачувати фіксований внесок до бюджету (його 
розмір може становити від 3000 до 7000 грн). 

 
Список використаних джерел: 

 
1. Романенко Є.О.  Збитки України внаслідок вторгнення 

Рф //Moderní aspekty vědy: XX. Díl mezinárodní kolektivní 
monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.. Česká 
republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022. str.14-31 

2. Рожкова пояснила, чому Нацбанк одномоментно 
обвалив гривню на 25%. glavcom.ua https://glavcom.ua/ 
economics/finances/rozhkova-pojasnila-chomu-natsbank-odnomomentno- 
obvaliv-hrivnju-na-25-866062.html 

3. НБУ змінив правила для обмінників: не можна 
показувати курс долара з вулиці та працювати без касового 
апарата https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/nbu-
zminiv-pravila-dlya-obminnikiv-ne-mozhna-pokazuvati-kurs-dolara- 
z-vulitsi-ta-pratsyuvati-bez-kasovogo-aparatu.htm 

4. Про особливості регулювання та нагляду за 
здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в 
готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін 
до постанови Правління Національного банку України від 06 
березня 2022 року № 39": постанова Правління Національного 
банку України від 29 липня 2022 року № 165 

5. Умови продажу доларів в Україні кардинально 
змінять: в обмінниках курс зафіксують, розпочнуться 
перевіркиhttps://news.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/umovi-
prodazhu-dolariv-v-ukraini-kardinalno-zminyat-v-obminnikah-kurs- 
zafiksuyut-rozpochnutsya-perevirki.htm 

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_29072022_165
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_29072022_165
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_29072022_165
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_29072022_165
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_29072022_165
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_29072022_165
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_29072022_165


 
  

                                                                                                                             Матеріали XXV-ої Міжнародної науково-практичної конференції 
                                                         (07 жовтня 2022 року, м. Рига (Латвія), дистанційно)  

 

                                                             27 

Radionova L. 
PhD in Philosophy, Associate Professor,  

Department of Philosophy and Political Science, Docent,  
O. M. Beketov National University  

of Urban Economy in Kharkiv,  
Kharkiv, Ukraine 

 
Kozyrieva N. 

PhD in Philosophy, Associate Professor,  
Department of Philosophy and Political Science, Docent,  

O. M. Beketov National University  
of Urban Economy in Kharkiv,  

Kharkiv, Ukraine 
 

ABOUT THE ESSENCE OF LEADERSHIP 
 

Leadership, including in public administration, is a universal 
phenomenon. The study of leadership in the history of socio-
political life is nothing but the desire to find out the essence of the 
relationship and mutual influence of the leader and his followers. A 
person who has made a significant contribution to history has 
always aroused interest among contemporaries and descendants. 
Herewith, this interest is by no means limited to what this leader 
did in the socio-political arena. Many researchers were attracted by 
the great politician as a personality, that is, as a human with certain 
moral norms, ethical principles and a system of values. 

This thesis has been updated since the time of Plato and 
Aristotle, when researchers posed the question of why a human 
takes power into his own hands, what is the purpose of this power 
in the hands of a particular person. The philosophers of ancient 
Greece believed that the true leader is the one who, through his 
actions, seeks to achieve the common good and justice. The period 
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of Ancient Greece was characterized by a normative-moralistic 
approach, in which philosophers paid special attention not to 
management technologies, but to what rulers should know under 
what conditions a leader can become (education, political will). A 
brilliant illustration of this thesis is Plutarch's «Parallel Lives». The 
author prioritizes a specific person of each era, noting: «My design 
is not to write histories, but lives» [1]. Plutarch describes the 
personality of the leader as an ordinary person, who tends to by 
both good and bad. Paying attention to the dialectical unity of the 
leader, Plutarch does not deduce either the consistent patterns of 
the phenomenon under consideration or the features of its 
functioning. 

The normative approach used by Plutarch comes down to the 
fact that the main factor influencing the leader still is education (the 
approach of Plato and Aristotle). 

With that, the teaching of N. Machiavelli of the Middle Ages 
serve as a kind of apologetics for holding power by any                  
means [2, p. 12]. Deifying power and justifying violence in order to 
maintain power, Machiavelli allows the possibility of sacrificing 
members of society to create a strong state. Of course, Machiavelli 
was distinguished by a strong logic of thinking: his statements 
about the separation of power from scholasticism were very 
productive for its time. At the same time, his views on politics and 
morality seem to be one-sided. 

Analysis of political leadership in a specific period of history, 
personification of different eras leads us to the conclusion that 
leadership is a product of history. A particular society in a 
particular period of history reveals a certain type of leadership. The 
historical method of research is one of the methodological 
techniques with which you can find answers to the questions of the 
present. However, this method has significant disadvantages. If we 
accept as true the idea that a leader is a product of historical 
changes, it means to overlook the fact that changes are never linear. 
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Simultaneously, the application of the historical approach to 
the problem of studying political leadership detects significant 
weaknesses. There is no doubt that a number of researchers turned 
to history, often without other sources of information. In the 
historical studies themselves, the authors emphasized the problem 
of leadership (R. Emerson, T. Carlyle), because a specific historical 
period has always been identified with a specific leader. The 
applying of one historical method does not allow the scientist to 
focus on the actual political problems: overbearing relations, 
political movements, the problem of retaining power. However, the 
rejection of this approach may subsequently leads to an 
underestimation of the historical contribution of one or the other 
person. 

For example, T. Carlyle deduces a number of characteristics 
that a leader must possess: intuition, sincerity, genius. The scientist 
accentuates that an important feature of a leader is his greatness [3]. 
Here T. Carlyle is close to the term of «charisma». He not only 
characterizes a charismatic leader, he thinks of him as the basis of 
the universe. A supporter of historical voluntarism, T. Carlyle in 
his conception does not consider the objective factors that 
determine the nature of a particular historical period, thus his 
concept turns out to be inconsistent. 

Historical voluntarism, in our opinion, is not able to full-scale 
interpret leadership: revealing leadership as a given, historical 
voluntarism does not wonder about the reasons for the emergence 
of this phenomenon. The root cause of leadership, its typology, and 
main characteristics remain outside the scope of this approach. 

Of course, the historical-voluntaristic approach is not the only 
one in the learning of the phenomenon of leadership: leadership is 
studied by sociologists, psychologists, political scientists and 
representatives of other branches of knowledge, the methodology 
of which, along with the general, also has the special. 



 
  

          Матеріали XXV-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
       (07 жовтня 2022 року, м. Рига (Латвія), дистанційно)  
 

30 

References: 
 

1. Плутарх. Порівняльні життєписи / Пер. Й. Кобова,             
Ю. Цимбалюка. К. : Дніпро, 1991. 448с. 

2. Макиавелли Н. Державець. Изд-во Фолио. 2019. 121с 
3. Карлейль Т. Герои и героическое в истории. М. : 

Эксмо, 2008.  
 



 
  

                                                                                                                             Матеріали XXV-ої Міжнародної науково-практичної конференції 
                                                         (07 жовтня 2022 року, м. Рига (Латвія), дистанційно)  

 

                                                             31 

Береда Т.М. 
аспірантка кафедри публічного управління та права, 

Дніпровська академія неперервної освіти, 
 м. .Дніпро, Україна 

 
РОЛЬ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО ЦИФРОВОГО 

СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
 

Стрімке реформування інформаційного суспільства, 
каталізатором якого стала пандемія, а для України ще й війна, 
змінює вимоги для всіх сфер діяльності людини, зокрема, і до 
загальної середньої освіти, що неодмінно передбачає зміни 
освітньої моделі.  

Дистанційна освіта вже розглядається не тільки як 
тимчасова форма навчання в особливих умовах або 
компонента змішаного навчання в сфері середньої освіти, а як 
самостійна форма здобуття освіти.   

Наразі все більше у науковій та освітянській спільнотах 
звучить термін «єдине освітнє цифрове середовище». 
Теоретичні основи створення та впровадження єдиного 
цифрового освітнього середовища в закладах освіти 
досліджуються  низкою науковців, зокрема, В.Ю.Биков  
розглядає  освітнє  середовище закладу  освіти  як «штучно  і  
цілеспрямовано побудований  простір,  в  якому  розгортається 
навчальний процес і в якому створені необхідні та достатні 
умови для його учасників щодо ефективного  досягнення  
цілей  навчання  і  виховання» [1, с.7]. Також науковець 
наголошує, що  «інформаційно-освітнє середовище має 
формуватися на нових технологіях і забезпечувати освітній 
процес електронними підручниками, електронними навчально-
методичними комплексами з відповідних предметів, переліком 
та настановами із застосування різноманітних веб- та хмарних 
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сервісів, широкосмуговим Інтернетом, а також створювати 
умови: для запровадження педагогічно виважених моделей 
навчання; використання хмаро і мобільно орієнтованих 
навчальних середовищ для формування ключових 
компетентностей та життєвих навичок учнів; використання 
різноманітних віртуальних та дослідних лабораторій; для 
розкриття особистих здібностей учнів, моніторингу особистісних 
та навчальних досягнень; для врахування власних потреб 
інформатизації кожного навчального закладу» [2. c.5]. 

Отже, єдине цифрове освітнє середовище можна 
окреслити як набір інформаційно-комунікаційних технологій, 
необхідних для реалізації освітнього процесу та досягнення 
необхідних навчальних результатів. Основами цифрового 
середовища є ресурсне забезпечення та інтеграція освітнього 
процесу в цифровий простір.  

Однією із стратегічних цілей модернізації освіти для 
забезпечення якості дистанційної освіти та створення кожному 
здобувачу можливостей для побудови індивідуальної освітньої 
траєкторії має бути впровадження єдиного цифрового 
освітнього середовища. Досягнення цієї цілі забезпечуватиме в 
повній мірі основні принципи сучасної освіти, орієнтованої на 
засадах дитиноцентризму, особливо для дітей дистанційної 
форми здобуття освіти. 

Оперативними цілями створення єдиного освітнього 
цифрового середовища системи середньої освіти є : 

• аналіз можливостей та ресурсів, в тому числі і людських; 
• розробка алгоритму забезпечення закладів освіти 

гаджетами та програмним забезпеченням; 
• формування алгоритму цифрової трансформації 

освітнього процесу; 
• вибір існуючих ІТ-стартапів або розробка нових LMS  

платформ та мобільних додатків з відповідною 
структурою, повним набором інструментів для 
забезпечення повноцінного дистанційного навчання; 
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• впровадження в освітній процес закладів освіти 
розробленої моделі єдиного цифрового середовища. 

Зрозуміло, що модернізація системи загальної середньої 
освіти передбачає трансформування всього освітнього 
процесу: постає необхідність оновлення забезпечення закладів 
загальної середньої освіти сучасними гаджетами, програмним 
забезпеченням та кваліфікованим персоналом.  

Кожен заклад освіти, враховуючи свої особливості, має 
сам обирати ту дистанційну LMS платформу, яка може 
задовольнити освітні потреби всіх її учасників та дозволить 
забезпечити якість освіти.   

В закладах освіти цифрове освітнє середовище має 
виконувати наступні функції:   

• власний освітній простір для кожного учасника 
освітнього процесу; 

• безпека (захист персональних даних); 
• обмін даними тільки через LMS платформу; 
• комунікації на платформі з усіма учасниками освітнього 

процесу у форматах синхронної та асинхронної взаємодії; 
• аналітика для вчителів та адміністрації; 
• моніторинг та контроль; 
• зручна структура та зміст. 

Для управління якістю надання освітніх послуг, при 
впровадженні в закладі освіти дистанційної форми здобуття 
освіти та при змішаному навчанні постає необхідність 
створення окремої творчої лабораторії під управлінням 
керуючого дистанційним навчанням закладу, яка поєднає 
інтелектуальний, професійний і технологічний потенціал та 
забезпечуватиме безперервний розвиток педагогічних 
працівників щодо роботи у цифровому середовищі.  

Важливою функцією такої творчої лабораторії є реагування 
на зміни цифрового світу, появу нових інструментів та засобів 
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навчання, професійне надання методичної підтримки, оновлення 
наявних та формування нових компетентностей педагогічних 
працівників, адже розвиток особистісного потенціалу вчителя в 
умовах цифрового середовища є досить важливим та має свої 
особливості.   

Як позитивний досвід впровадження в освітній процес 
єдиного освітнього цифрового середовища, можна представити 
досвід роботи українського закладу освіти «Середня 
загальноосвітня школа №58» міста Дніпра. З 2015 року заклад 
впроваджує дистанційну форму навчання, як окрему форму 
здобуття освіти. Наразі понад 1000 дітей мають змогу отримувати 
якісну дистанційну освіту в цьому державному закладі. 

Цифрове освітнє середовище з відповідною структурою 
(рис.1) школа розгорнула на базі повноцінної LMS платформи 
«Класна оцінка» (https://klasnaocinka.com.ua/).  

 
Рис.1. Структура цифрового освітнього середовища СЗШ №58 

https://klasnaocinka.com.ua/
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Цифрове середовище закладу наповнене усім необхідним 

для забезпечення освітнього процесу. За 7 років діяльності 
вчителями закладу створено 3588 тематичних навчальних 
дистанційних курсів, які вміщують: 

• 48128 інтерактивних лекцій з вбудованими 
відеофайлами, ігровими тренажерами, інтерактивними 
аркушами, створеними на різних цифрових 
платформах, але вбудованими в лекцію за допомогою 
HTML кодів;  

• 48644 тренувальних та атестаційних тестів; 
• 3616 завдань практичного спрямування: практичних, 

лабораторних, проєктів. 
Отже, єдине цифрове освітнє середрвище є необхідне та 

важливе, бо воно впорядковує доступ до LMS-платформи, яка 
використовується всіма учасниками освітнього процесу, а 
також спрощує та полегшує навчання і комунікації. Крім 
зручності і забезпечення якості, за умови повного методичного 
та навчального наповнення,  єдине освітнє цифрове 
середовище – це насамперед безпека: захист  персональних 
даних, блокування реклами та запобігання втручання в 
освітній процес осіб з фейкових аккаунтів. Також це вчасний 
контроль та зручна аналітика для адміністрації, вчителів та 
батьків. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКІВ З  
ГРОМАДСКІСТЮ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 
Основне досягнення діяльності сучасного інституту 

народовладдя в  Україні залежить від зв'язку з громадськістю. 
Ухвалення того, що місцеве самоврядування є особливим 
громадським інститутом і особливою формою влади, означає 
визнання існування колективного інтересу місцевої громади 
поряд з особистим інтересом кожної людини і державним 
інтересом. 

Органи місцевого управління повинні розробити дієві 
механізми отримання зворотного зв'язку з метою ефективного 
функціонування служб із зв'язків з громадськістю. Так, далеко 
не всі форми прояву соціальної активності, пропоновані 
місцевою владою, викликають у відповідь реакцію у місцевої 
громади.  Найбільш дієвими механізмами є опитування 
громадської думки, збори громадян і публічні слухання [1]. 

У свою чергу соціальну активність громадян потрібно 
мотивувати методом гарантії підсумків подібної активності і 
пробудженням бажання сприяти людям у складній ситуації. 
Адептів місцевого самоврядування спонукають до прийняття 
участі в управлінській діяльності всілякі соціальні фактори, які 
пов'язані з удосконаленням життя всієї громади. До таких 
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факторів можна віднести можливість поліпшити якість життя, 
благоустрій території та ін.[2]. На суспільно-політичну 
активність громадян впливає ступінь відкритості місцевої 
влади і присутність ініціаторів такої активності. Крім цього, 
потреба збудувати систему постійного політичного 
просвітництва населення, яка необхідна для залучення 
представників місцевої громади в процес підготовки та 
прийняття рішень. 

Абсолютний перехід до симетричних двосторонніх 
комунікацій місцевої влади і населення цілком можливо 
досягти при дотриманні низки умов. До них відносяться: 
розвиток місцевого самоврядування як суб'єкта політичної 
діяльності, децентралізація державної влади, участь громадян 
в підготовці, прийнятті, реалізації управлінських рішень, 
присутність політичної волі у суб'єктів місцевої влади з питання 
активізації участі громадян у місцевому самоврядуванні. 
Створюються умови участі членів місцевої громади в процесах 
прийняття рішень і максимально вільний доступ до ЗМІ, щоб 
привернути населення до даних процесів [3]. 

Переважно необхідним напрямком діяльності тут 
залишаються особисті контакти з місцевою громадою. Є 
потреба в розробці стандартів спілкування з населенням для 
того, щоб зробити всі види контактів максимально чемними, 
невимушеними і ефективними. Як і діяльність PR-служб 
виконкомів орієнтована на встановлення зв'язків з різними 
суб'єктами, які здійснюють власну діяльність на території, 
забезпечення взаємодії між ними та місцевою владою [4]. 

Основні напрямки зв'язків з громадськістю в органах 
місцевого самоврядування можна сформулювати наступним 
чином: 

1. Встановлення, налагодження, підтримка, розвиток 
контактів з громадянами, соціальними групами і організаціями. 
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Органи територіального управління повинні спиратися 
на дієві механізми отримання зворотного зв'язку з населенням. 
До найбільш дієвих механізмів ставляться: забезпечення 
виборчого процесу, проведення опитувань громадян, публічні 
слухання, соціальна зовнішня реклама та ін.  

2. Інформування місцевої громадськості про суть 
здійснюваних дій і прийнятих рішень. У практиці роботи 
місцевого самоврядування служби зі зв'язків з громадськістю, 
як правило, основну увагу приділяють регулярної 
інформаційної діяльності, тобто оперативному інформуванню 
громадськості про поточну діяльність та прийняття рішень 
місцевими органами влади, про плани та перспективи їх 
реалізації [5]. 

Таким чином, можна дійти висновку, що соціальна 
поведінка суб'єктів політичної влади, розрахована на 
досягнення взаєморозуміння між людьми – єдиний легальний 
шлях до вирішення соціальних, національних і культурних 
конфліктів у сучасному світі.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ В УМОВАХ 

ВОЄННОГО СТАНУ 
 

Стрімка інформатизація суспільства, розвиток 
комунікаційних технологій є рушійною силою активного 
розвитку людства, яке будується на використанні різних 
джерел інформації, переходу до електронного документообігу. 
Процес інформатизації не є простим, він завжди 
супроводжується рядом небезпек та загроз з внутрішнього та 
зовнішнього інформаційного простору.  

Україна, які і більшість країн світу на шляху до високо 
розвинутого інформаційного суспільства зіштовхнулась з 
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рядом проблем не лише правового забезпечення системи 
безпеки держави але й з постійним ворожим втручанням 
країни-агресора в систем у її державного управління.  

Реалії сьогодення такі: державне управління 
інформаційною безпекою на пряму впливає на національну 
безпеку країни та посідає особливе місце в її організаційній 
структурі. Така увага пов’язана з тим, що в результаті подій, 
які трапились 24-го лютого 2022року ми спостерігаємо, що 
інформаційне забезпечення відповідає за реалізацію усіх видів 
національної безпеки, а отже – недостатній захист інформації з 
боку державного управління впливає на роботу абсолютно усіх 
державних структур. Їх ресурси стають предметом маніпуляції 
з боку зловмисників, які прагнуть використовувати викрадені 
ресурси у власних цілях. Отже – інформаційна безпека є 
пріоритетним напрямом державного управління. Водночас 
інформаційна безпека є важливою самостійною сферою 
забезпечення національної безпеки, яка характеризує стан 
захищеності національних інтересів в інформаційній сфері від 
зовнішніх та внутрішніх загроз і являє собою сукупність 
інформаційно-психологічної (психофізичної) та інформаційно-
технологічної безпеки держави [2]. 

Якщо розглядати поняття інформаційної безпеки більш 
широко, то стає зрозуміло – це стан захищеності від когось або 
чогось та застосовується до одного або кількох особистостей 
держави та суспільства. Таким чином, можемо стверджувати, 
що від ефективності державного управління інформаційною 
безпекою залежить інформаційний суверенітет. Інформаційна 
безпека українського суспільства характеризується ступенем її 
захищеності та стійкістю найбільш життєво важливих сфер її 
життєдіяльності. Іншими словами, державне управління 
інформаційною безпекою повинно спрямовуватись не лише на 
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захисті державних інформаційних ресурсів але й інтересів 
громадян, що прямо впливає на їх психологічне благополуччя.  

Враховуючи події лютого 2022року ми розуміємо, що 
наше психологічне благополуччя – це злагодженість усіх 
психічних процесів та функцій організму, відчуття 
внутрішньої рівноваги. Спроби ворога захопити інформаційні 
ресурси основних державних інформаційних ресурсів 
впливали на наше психологічне благополуччя, намагались 
доносити інформаційні повідомлення які не відповідають 
дійсності задля підриву громадян до влади. 

Враховуючи вищезазначений матеріал слід зазначити, що 
основною метою державного управління інформаційною 
безпекою в умовах воєнного стану є розробка та реалізація 
концептуальних основ державної інформаційної політики 
шляхом прийняття адекватних нормативно-правових актів 
щодо врегулювання інформаційних відносин. На сьогоднішній 
день українську інформаційну безпеку слід розглядати 
системно, яка складається з наступних складових[2]: 

-складова правового характеру, яка повинна 
встановлювати норми та гарантувати юридичні механізми 
системи захисту інформації в державі, забезпечувати 
відповідний механізм попередження, реагування та 
розслідування будь яких посягань на інформаційну безпеку;  

-складова технічного характеру яка має забезпечити 
інженерно-технічними заходами конфіденційність, цілісність 
та доступність інформації; 

-комунікаційна складова яка необхідна для забезпечення 
системи моніторингу та формування контенту у соціальних 
мережах; 

-освітня складова необхідна для інтеграції 
систематичного навчання інформаційній безпеці у закладах 
освіти, а також підвищення кваліфікації для працівників 
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органів державної влади та місцевого самоврядування, які 
працюють з інформацією. 

Для ефективного державного управління інформаційною 
безпекою слід систематично контролювати виконання кожної 
складової та забезпечувати ефективну їх реалізацію. Якщо 
говорити про складову правового характеру – державні органи 
влади повинні чітко сформувати єдине визначення поняття 
інформаційної безпеки, розробити єдиний механізм щодо 
попередження витоку інформаційних ресурсів шляхом 
обмеженого доступу осіб. Щодо складової технічного 
характеру – розроблення таких баз збереження інформації, які 
б чітко відображали осіб, які використовують ресурси та в 
яких цілях. Комунікаційна складова повинна містити 
спеціалістів, які вміють відслідковувати поширення даних та 
володіють здатністю швидкого реагування на їх витоки. Якщо 
говорити про освітню – це складова, яка повинна містити 
систематичний характер, адже програмне забезпечення, 
техніка та технології змінюються частині ніж працівники 
встигають проходити відповідне навчання. Окрім цього, кожен 
працівник повинен усвідомлювати важливість захисту 
інформації своєї установи та усвідомлювати усі можливі 
наслідки від їх незаконного розповсюдження. 

Отже, новим етапом розвитку державного управління 
інформаційною безпекою в умовах воєнного стану потребує 
створення відповідних регіональних структур, підрозділів та 
представництв які будуть тим оперативним центром, який 
найбільш наближений до виявлення та нейтралізації загроз 
інформаційній безпеці того чи іншого державного апарату. 
Такі дії сприятимуть швидкому реагуванню та ситуації, що 
виникають не очікуючи зворотного зв’язку від керівництва, а 
отже – мінімізуватимуть час на витоки великих об’ємів 
важливих ресурсів.  
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Якщо враховувати необхідність модернізації 
інформаційного суспільства в процесі державного управління 
необхідно рухатись наступними кроками: 

- Виявлення специфічних сегментів шляхом 
комплексного аудиту правової, технічної, комунікаційної та 
освітньої складової.  

- Формування національної стратегії інформаційної 
безпеки державних органів з залученням представників 
громадськості. 

- Реформування державного управління інформаційною 
безпекою на основі зібраних даних та розробки найбільш 
ефективних комплексів. 

Послідовне та систематичне дотримання кожного кроку 
сприятиме підвищенню ефективності державного управління в 
цілому, адже рівень інформаційної безпеки має прямий вплив 
на політичну, військову, економічну, соціальну та екологічну 
структури, а відсутність комплексного підходу впливає на 
національну цілісність та суверенітет. Проте, інформатизації 
суспільства притаманна стихійність яка проявляється в 
некерованій природі поширення, що слід враховувати при 
розробці та впровадженні заходів управління. Якщо чітко 
сформувати порядок дій відповідно до запропонованих кроків 
ми матимемо перші необхідні рішення щодо посилення 
державного управління інформаційною безпекою в умовах 
воєнного стану.  

Проте, не секрет, що подальші дослідження обраного 
напрямку повинні враховувати не лише стан загроз 
внутрішнього та зовнішнього інформаційного простору але й 
питання інформаційної безпеки України в контексті 
глобального інформаційного співтовариства, в якому ми 
прагнемо посідати не останнє місце. Інформатизація 
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суспільства змінює не лише позиції країни, але й спосіб її 
подальшого існування. 
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Інститут підготовки кадрів 
державної служби зайнятості України 

м. Київ, Україна 
 

ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
СТАЛИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ 

 
Євроінтеграція та децентралізація сприяють вирішенню 

ряду проблем та нарощенню потенціалу публічного 
управління сталим розвитком регіонів України, зокрема через 
затвердження та реалізацію довгострокових стратегій в кожній 
області. Метою державної та регіональних стратегій розвитку 
є розбудова ефективного багаторівневого врядування в 
регіонах на основі визначених інституційних, організаційних 
та фінансових засад. 

В науковій літературі визначено загальні проблеми 
публічного управління сталим розвитком регіонів, наприклад 
серед найбільших проблем – конституційне та законодавче 
регулювання системи публічної влади в Україні, що 
передбачає не чітку розмежованість повноважень між 
органами влади по горизонталі та вертикалі [1]. Як покаже 
проведений аналіз стратегічних документів розвитку регіонів, 
в ході якого буде виявлено ряд проблем публічного 
управління, саме не достатня розмежованість повноважень 
зумовлює неузгодженість, суперечливість дій органів 
публічного управління, що в свою чергу позначається на 
соціально-економічному розвитку, диспропорціях 
територіально-адміністративних одиниць, сформованих в 
процесі децентралізації. 

Оцінку проблем публічного управління сталим 
розвитком регіону варто здійснювати на основі аналізу 
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Стратегічних документів в розрізі окремих регіонів, де містяться 
основні сильні та слабкі сторони розвитку областей, які суттєво 
позначаються на ефективності управління. Для цього, 
проаналізовано Стратегії [2] визначено основні проблеми, що 
негативно позначаються на публічному управлінні, та потенціал (в 
контексті сильних сторін), що позитивно впливатиме на публічне 
управління в розрізі регіонів (Таблиця 1). 

 
Таблиця 1 

Проблеми та потенціал управління сталим розвитком регіонів 
Регіон Проблема Потенціал 

Волинська 
область  

1. Дотаційність бюджету 
Волинської області, значне 
соціальне навантаження бюджетів 
області при вкрай недостатніх 
обсягах бюджетів розвитку. 
2. Значні диспропорції у 
розвитку сільських та міських 
територіальних громад 
(інженерно-технічні комунікації 
та організація побуту 
мешканців), де проживає 
більшість жінок 

1. Активний розвиток одиниць 
місцевого самоврядування базового 
рівня. Створено 51 ОТГ. 
2. Впроваджені інформаційно-
телекомунікаційні системи 
регіонального рівня в 
місцевих органах виконавчої 
влади та органах місцевого 
самоврядування. 
3. Зростання бюджетної 
самостійності громад у зв’язку 
із децентралізацією влади, 
проведення адмінреформи. 

Житомирська 
область  

1. Територіальні диспропорції у 
розвитку громад. 
2. Недостатня активність окремих 
територіальних громад щодо 
реалізації проєктів регіонального 
розвитку зокрема інфраструктурних 
та отримання фінансування з 
державного бюджету. 
3. Майже відсутній інтерес 
бізнесу в співфінансуванні 
проєктів регіонального розвитку, 
спрямованих на розвиток 
територій та людського капіталу. 
4. Невикористані можливості 
ефективного управління майновими 
ресурсами державної та 
комунальної форми власності 
для розвитку бізнесу.  

1. Успішна реалізація реформи 
децентралізації влади та 
формування фінансово 
спроможних територіальних 
громад області. 
2. Реалізація механізмів 
соціального партнерства та 
партнерства з бізнес 
спільнотою.  
3. Соціально-суспільна стабільність 
та громадянська активність. 
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Львівська 
область  

1. Наявність внутрішньо 
реґіонального дисбалансу розвитку 
економіки, дорожньо транспортної 
інфраструктури, соціальної сфери, 
що залежить від узгодженості 
суб’єктів публічного управління.  
2. Диспропорції соціально-
економічного розвитку 
адміністративно-територіальних 
одиниць області. 
3. Недостатній рівень фінансової 
спроможності адміністративно-
територіальних одиниць області.  

1. Зростання рівня громадської 
активності.  
2. Успішне завершення 
адміністративно-територіальної 
реформи.  
3. Посилення інституційної 
спроможності органів місцевого 
самоврядування через механізм 
співпраці.  

Тернопільська 
область  

1. Диспропорції соціально-
економічного розвитку 
адміністративно-територіальних 
одиниць області. Спостерігається 
високий рівень диференціації 
серед територіальних громад 
області. 

1. Завершення адміністративно-
територіальної реформи та 
децентралізації влади 

Джерело: складено автором за даними [2; 3; 4; 5]. 
 

Таким чином, в ході аналізу стратегій розвитку 
Волинської, Львівської, Житомирської та Тернопільської 
областей виявлено, що формування ефективної системи 
публічної влади в регіонах відбувається шляхом ідентифікації 
основних її проблем у стратегіях сталого розвитку (не 
узгодженість, суперечливість дій, дублювання повноважень, 
недостатній рівень комунікації та співпраці, проблема 
недостатнього розвитку ІКТ, диспропорції у соціально-
економічному розвитку адміністративно-територіальних 
одиниць, різний рівень компетентностей та інтеграції у 
транскордонні зв’язки) та визначенні основних інституційних, 
організаційних, фінансових механізмів їх вирішення через 
проєкти розвитку органів публічного управління 
(інфраструктурні, міжмуніципального співробітництва, 
транскордонного співробітництва тощо). Відсутність 
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раціонально побудованого механізму публічного управління 
зумовлює ситуацію наявності «ефекту подвійного 
адміністрування», тобто дублювання повноважень органів 
державної влади та місцевого самоврядування, трансформація 
інституту делегованого управління, а як наслідок – відсутність 
закріплень управлінських повноважень за жодним з суб’єктів 
управління. Потенціал публічного управління стали розвитком 
регіонів насамперед полягає у розробці та реалізації стратегій 
сталого розвитку, де визначаються ключові проблеми та 
можливості їх вирішення з залученням усіх зацікавлених 
сторін в процес управління. 
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СЕКЦІЯ 2. 
 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ 
 
 

Власова О.Є. 
доцент кафедри фінансів, обліку  

та безпеки бізнесу, 
Харківський національний університет  

міського господарства імені О.М. Бекетова 
м. Харків, Україна 

 
BEYOND BUDGETING ЯК СУЧАСНА 

АЛЬТЕРНАТИВА БЮДЖЕТУВАННЮ 
 

Управління сучасною компанією, яке характеризується 
наявністю дорогих технологій, складними організаційними 
структурами, глобалізацією економіки, перетворилося на 
складний процес, який вимагає від керівників знань, навичок 
та організаторських здібностей. З початку двадцятого століття 
і до сьогодні, одним із головних інструментів в управлінні 
компанією є бюджетування, яке, як вважалося, дозволяє 
реалізувати основні функції менеджменту. Тому зрозуміло, що 
історично бюджетування відігравало ключову роль в 
управлінському контролі; однак останнім часом воно стало 
предметом значної критики та дискусій.  

Як відзначають західні фахівці [1 – 5], традиційному 
бюджетуванню притаманні такі недоліки як значні витрати 
фінансових ресурсів та часу для забезпечення функціонування 
моделі бюджетного управління. Проте, на нашу думку, 
основним недоліком бюджетування є відсутність гнучкості та 
адаптивності. Сучасні підходи до мотивування роботи 
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спрямовані на приваблення і збереження найкращих людей. Не 
випадково саме адаптаційні організації, такі як Google, 
Handelsbanken та W.L. Gore, регулярно входять в списки 
«найкращих компаній для роботи». Талановиті люди хочуть 
вчитися та розвиватися; вони цінують час на роздуми, роздуми 
та опробування нових ідей; вони хочуть відповідальності за 
прийняття рішень і доброзичливої, колегіальної культури. 
Однак традиційні підходи до бюджетування, ґрунтуючись на 
жорсткій ієрархії та технічності, не можуть надати такої 
гнучкості, тому можуть спричиняти до конфлікту між 
корпоративною та фінансовою політикою в компанії. 

Безбюджетне управління (Beyond Budgeting) – сучасний 
альтернативний підхід до управління ефективністю бізнесу, 
який поєднує в собі мобільність, адаптивність та простоту. 
Його філософія починається з визнання того, що багато 
успішних сучасних компаній уникають традиційної 
вертикальної структури та командно-адміністративної 
корпоративної культури. Ці організації прагнуть більшої 
децентралізації та гнучкості, щоб залишатися конкурентними, 
використовуючи при цьому такі підходи, як збалансована 
система показників (BSC), система планування ресурсів 
підприємства (ERP) та реінжиніринг бізнес-процесів. Новими 
ключовими факторами успіху для цих компаній є інновації та 
перемога у конкурентній боротьбі. 

Основні принципи та ідеї концепції безбюджетного 
управління були апробовані в Svenska Handelsbanken та 
представлені Джеремі Хоупом спільно з Робином Фрейдом та 
Пітером Бансом в книзі «Бюджетування, яким ми його не 
знаємо. Управління за рамками бюджетів» [2]. Також вони 
створили Круглий стіл з безбюджетного управління (BBRT - 
Beyond Budgeting Round Table) - міжнародну структуру, що 
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допомагає організаціям впроваджувати цю технологію в 
практику управління [4]. 

Популярність та ефективність безбюджетного управління 
доведена її використанням такими організаціями як World 
Bank, Deutsche Bank, Cisco Systems,  IKEA , Volvo, Toyota, 
Maersk, American Express, Gore (з GORE-TEX), Hilti, JR 
Simplot, Unilever, Volvo, Southwest Airlines та Statoil 
(найбільша компанія в Норвегії) [3, 5]. В Україні поки немає 
підприємств, що використовують цей підхід, однак вітчизняні 
підприємці відзначають, що вони використовують окремі 
елементи безбюджетного управління, і вважають, що саме 
завдяки їх використанню навіть в сучасних умовах 
економічної кризи вони змогли забезпечити більше зростання 
у порівнянні з конкурентами в галузі.  

BBRT [4] виділяє чотири переваги, які організації можуть 
отримати під час переходу на безбюджетне управління:  

1. Швидка реакція, яка досягається шляхом надання 
керівникам ширших повноважень для здійснення негайних дій 
у чітких стратегічних межах, що дозволяє їм набагато швидше 
задовольняти потреби клієнтів. Бюрократія не заохочується, 
що дає можливість менеджерам швидко реагувати на нові 
загрози та використовувати нові можливості замість того, щоб 
наслідувати застарілий план на рік. 

2. Інноваційні стратегії – при цьому підході винагороди 
виділяються колективам та ґрунтуються на їхній відносній 
ефективності порівняно з колегами, замінюючи систему 
індивідуального стимулювання, заснованого на фіксованих 
цільових показниках. Такий підхід заохочує відкрите та 
самоврядне корпоративне середовище, витісняючи культуру 
прихильності до певного набору правил. Це дає більші 
можливості командам, сприяє безперервному вдосконаленню 
та інноваціям. 
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3. Зниження витрат – при використанні фіксованого 
річного бюджетування керівники нерідко прагнуть до того, 
щоб «підстрахувати» свій бюджет (тобто включити до нього 
додаткові ресурси «про всяк випадок»), і дотримуються 
принципу «використовуй чи втратиш» (тобто витратити все, 
що закладено у твій бюджет, або наступного року ти цього не 
отримаєш). Зрештою це призводить до того, що традиційний 
процес бюджетування швидше захищає витрати, ніж 
контролює їх чи сприяє їхньому скороченню. В рамках моделі 
безбюджетного управління подібний підхід не вітається, а у 
менеджерів з’являється стимул переглядати обґрунтованість 
витрат та шукати способи їхнього скорочення. Бюджет 
розглядається не як санкція на витрати, а як дуже обмежений 
ресурс, який слід використовувати тільки в тому випадку, 
якщо це призводить до створення цінності клієнтам. 

4. Підвищення лояльності клієнтів – організації, що 
використовують безбюджетне управління, роблять цінність 
клієнта головною у своїй стратегії і орієнтують свої процеси 
задоволення потреб клієнтів. 

Дослідження практики впровадження безбюджетного 
управління показало, що перехід до цього підходу ґрунтується 
на реорганізації фінансового планування в оперативне 
фінансове моделювання із застосуванням сучасних 
інформаційних технологій в аналізі більших обсягів даних (Big 
Data), роботизації бізнес-процесів, що полегшують підтримку 
процесу прийняття фінансових рішень у режимі реального 
часу, визначають необхідність проведення. Вирішення 
проблеми реагування на зміни зовнішнього середовища в 
даному випадку лежить в галузі системи математичного 
лінійного програмування, що дозволяє оперативно 
оптимізувати замовлення, спираючись на такі змінні як 
вектори цін та оцінка попиту, вхідні ціни на ресурси, облік 
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граничних витрат та спрогнозувати результати операційної 
діяльності. Технологія планування у Beyond Budgeting замінює 
деталізований бюджет на модель витрат, що перераховується 
на основі укрупненого плану виробництва. Прогноз змінних 
витрат складається виходячи з нормативів витрати основних 
матеріалів, палива та енергії, прямих витрат на оплату праці та 
укрупнених драйверів продукції, що випускається, з 
урахуванням завантаження допоміжних виробництв. При 
кожній зміні укрупненого плану виробництва прогноз змінних 
витрат уточнюється. 

Резюмуючи вищевикладене, зазначимо, що основний 
зміст безбюджетного управління – необхідність вибудування 
такої корпоративної культуру, де у фокусі буде не формальне 
виконання бюджету і звітність за нього, а досягнення 
поставлених стратегічних цілей та клієнто-орієнтованість. Але 
разом з цим, безбюджетне управління це не радикальна 
відмова від бюджетного підходу, а його якісне 
переналаштування. При цьому передача повноважень 
розпорядження фінансами і прийняття рішень на місця значно 
збільшує мобільність компанії та підвищує ефективність 
діяльності виходячи з оперативного врахування зміни 
зовнішніх умов.  
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НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ 
ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ 

 
Фінансовий ринок України та операції з фінансовими 

активами є одним із найперспективніших секторів економіки. 
Використання фінансових активів дає змогу мобілізувати 
кошти, що, в свою чергу, впливає на фінансування 
різноманітних проектів, впливає на розширення виробництва 
та надає можливість розпоряджатися всіма фінансовими 
ресурсами, які підвладні підприємству відповідно до потреб 
господарства.  

Тому актуальним є порівняння різних нормативних 
документів, де визнаються всі елементи фінансових активів, а 
саме грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторська 
заборгованість та фінансові інвестиції.    

Першим елементом фінансових активів, на який ми би 
хотіли звернути увагу є грошові кошти та їх еквіваленти. Так, 
у Міжнародному стандарті фінансової звітності 7 трактується, 
що «грошові кошти складаються з готівки в касі і депозитів до 
запитання» [1]. За Національними стандартами відокремлюють 
більш широку складову даної категорії, ніж за міжнародними. 
Наприклад, згідно з НП(С)БО 1 відокремлюють такі складові,  
як «готівка  в національній валюті», «готівка в іноземній 
валюті» [2], а в МСФЗ їх групують в одну категорію – 
«грошові кошти в касі».  
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Також, важливо сказати, що найбільш вагомою відмінністю 
міжнародного обліку грошових коштів від національного є 
використання такого поняття, як «мала каса». Під малою касою 
розуміється сукупність готівкових коштів, що призначені для 
використання на господарчі потреби підприємства. Цей різновид 
кас у зарубіжній практиці застосовують для впорядкування 
управління невеликими статтями витрат, що виникають на 
підприємстві непередбачено та вимагають термінового погашення 
готівкою.  Далі зауважимо, що в МСФЗ 7 зустрічається поняття 
«грошові потоки», а в національних – рух грошових коштів, хоча 
значення цих понять тотожні [1]. 

Діяльність жодного підприємства неможлива без 
здійснення розрахунків з постачальниками та підрядниками. У 
наш час, коли підприємства працюють на міжнародному 
ринку і здійснюють відповідні розрахунки з іноземними 
контрагентами виникає необхідність узгодження інформації 
про дебіторську заборгованість в бухгалтерському обліку та 
звітності вітчизняних і зарубіжних підприємств.  

Основні відмінності визнання дебіторської 
заборгованості за міжнародними та національними 
стандартами наведено в табл. 1 

 
Таблиця 1 

Порівняння визнання дебіторської заборгованості за 
МСБО та НПСБО 

Ознаки МСБО НПСБО 
1 2 3 

Визнання 
та 
припинення 
визнання 

Згідно з МСБО 39 дебіторська 
заборгованість визнається як 
фінансовий актив, що є 
контрактним правом однієї 
сторони отримати грошові кошти 
та інший фінансовий актив від 
підприємства і узгоджується з 
відповідним зобов’язанням 
сплатити другій стороні. 

Згідно з НПСБО 13 
«Фінансові інструменти» 
дебіторську заборгованість 
(не призначену для 
перепродажу) можливо 
віднести до складу 
фінансових активів 
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Визначення 
резерву 
сумнівних 
боргів 

Визначення вірогідності 
стягнення заборгованості по 
кожному дебіторові і 
нарахування резерву лише по 
тим дебіторам, стягнення 
заборгованості з яких є 
сумнівним. Нарахування 
резерву в процентному 
відношенні від виручки за 
період. Розподіл дебіторської 
заборгованості на кілька груп 
залежно від періодів відстрочки 
і нарахування резерву 

Величина резерву сумнівних 
боргів визначається за 
одним із методів:  

1.Застосування 
абсолютної суми сумнівної 
заборгованості.  

2. Застосування коефіцієнта 
сумнівності.  

За першим методом 
величина резерву визначається 
на основі аналізу 
платоспроможності окремих 
дебіторів. За другим – 
величина резерву 
розраховується множенням 
суми залишку дебіторської 
заборгованості на початок 
періоду на коефіцієнт 
сумнівності 

   Оцінка За міжнародними стандартами 
при первісному визнанні 
дебіторська заборгованість 
оцінюється за справедливою 
вартістю, включаючи витрати зі 
здійснення угоди, які 
безпосередньо пов'язані з 
придбання або випуском 
фінансового активу. 

Виходячи з норм 
НПСБО, при первинному 
визнанні дебіторська 
заборгованість оцінюється 
за первісною вартістю 

Джерело: розробка автора за матеріалами [3; 4]. 
 
Короткострокові цінні папери, а саме облігації, – є 

складової фінансових активів. Згідно міжнародних стандартів 
фінансової звітності вартість облігацій оцінюється за 
амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю.  

Методи розрахунку амортизованої собівартості та 
ефективної ставки відсотка не відрізняються від НП(С)БО. За 
амортизованою собівартістю оцінюються облігації (процентні 
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або дисконтні), якщо інвестор має намір утримувати такі 
облігації до погашення. У випадку, якщо інвестор не має 
наміру утримувати такі облігації до погашення, а навпаки має 
намір утримувати такі облігації для подальшого продажу, такі 
облігації мають оцінюватись за справедливою вартістю. При 
цьому в обліку відображається переоцінка облігацій. 

Згідно НПСБО 13 Фінансовий актив або фінансове 
зобов’язання за справедливою вартістю задовольняє будь-яку з 
таких умов: класифікуються як утримувані для продажу. 
Фінансовий актив класифікуються як утримувані для продажу, 
якщо: придбані або створені переважно з метою продажу або 
викупу в близькому майбутньому; при первісному визнанні є 
частиною портфеля ідентифікованих фінансових інструментів, 
якими управляють разом та щодо яких існують свідчення 
останньої фактичної схеми отримання короткострокового 
прибутку; після первісного визнання він оцінюється суб’єктом 
господарювання як за справедливою вартістю з відображенням 
переоцінки як прибутку або збитку [4].  

Відповідно до МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», 
для визначення справедливої вартості суб’єкт господарювання 
має визначити: основний або найсприятливіший ринок для 
активу; метод оцінки справедливої вартості, використовуючи 
інформацію з відповідного ринку.  

МСФЗ 13 закріпляє три методи визначення справедливої 
вартості (наводяться в порядку зменшення пріоритетності): за 
цінами котирування на активних ринках на ідентичні активи, 
до яких суб’єкт господарювання може мати доступ на дату 
оцінки; за зовнішніми даними, окрім біржових котирувань, що 
вказані вище, які можна спостерігати для відповідної 
інвестиції (до таких даних можуть, зокрема, належати публічні 
відомості щодо придбання та продажу пакетів цінних паперів 
або відомості з публічної фінансової звітності відповідного 
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суб’єкта); за даними, яких немає у відкритому доступі (до 
таких даних можуть, зокрема, належати відомості про 
позабіржові договори з цінними паперами, які виконував 
інвестор або відомості з фінансової звітності, що не є 
публічною) [5].  

У тій чи іншій формі можна застосовувати 
дисконтування майбутніх грошових потоків як основу для 
визначення оцінки. Переоцінка балансової вартості цінних 
паперів за МСФЗ здійснюється один раз на квартал при 
підготовці проміжної та річної фінансової звітності. У тій чи 
іншій формі можна застосовувати дисконтування майбутніх 
грошових потоків як основу для визначення оцінки.  
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СЕКЦІЯ 3. 
 

ЕКОНОМІКА Й УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
Бессонова А.В. 

аспірантка, асистентка кафедри обліку і аудиту, 
«Приазовський державний технічний університет»,  

м. Маріуполь, Україна 
 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ 
ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 
Стреси та невпевненість у майбутньому стали 

постійними супутниками українців із самого початку бойових 
дій у країні. Люди часто відмічають апатію, відсутність 
орієнтирів, нездатність будувати чіткі плани майбутнього та 
загальне зниження мотивації до праці. Саме тому важливим 
методом підвищення ефективності роботи підприємства є 
додаткова підтримка його співробітників керівниками, як 
матеріальна, так і моральна. 

Кожен українець відчув на собі наслідки війни. Хтось 
виїхав із зони бойових дій та намагається жити далі, у когось 
на окупованих територіях залишилися родичі або друзі, а 
хтось постійно відчуває напругу через часті сирени повітряної 
тривоги. У таких умовах існування людям необхідно 
отримувати підтримку та допомогу. Працівники повинні знати, 
що на роботі у них є стабільність, їх цінують та поважають, 
вони не самотні. 

Першим методом повернення мотивації та її можливого 
підвищення є, як не дивно, робоча рутина. Виконання 
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професійних обов’язків із дня у день дарує відчуття 
стабільності та особистої важливості, відволікає від тривожних 
думок. Також не варто недооцінювати силу так званих «small 
talk»: якщо питати у співробітників, чи вони відчувають себе у 
безпеці, чи комфортно їм працювати та як пройшов їхній день, 
працівники будуть відчувати силу колективу, небайдужість 
адміністрації та підтримку з боку колег. 

Логічним продовженням першого пункту є щира похвала 
та подяка з боку керівництва. Цей метод успішно підвищував 
мотивацію персоналу й у мирні часи, а в умовах воєнного 
стану є навіть необхідним: працівники відчувають, що їх праця 
має значення, а вони самі добре справляються зі своїми 
обов’язками та допомагають своєму місцю роботи успішно 
функціонувати [1]. 

Другим є емоційний метод: прийняття емоцій 
працівників, навіть негативних, посилання на власний досвід 
заспокоєння у стресових ситуаціях, розподіл робочих 
обов’язків згідно до емоційного стану працівника.  

Прийняття почуттів робітників є необхідним в умовах 
емоційного перенавантаження та стресу. У багатьох людей 
трапляються зриви та істерики, і важливим кроком у 
формуванні довіри до керівництва буде не соромити або 
сварити за тимчасовий злам, а навпаки, підтримати та не 
засуджувати. Доцільним буде поділитися власними емоціями, 
розповісти про схожі ситуації, щиро поспівчувати. Так 
працівник відчує, що поруч з ним завжди є підтримка і 
допомога, що він не один у своїх переживаннях. Також 
важливим кроком є можливий перерозподіл робочих 
обов’язків у колективі. Якщо працівник знаходиться у 
важкому емоційному стані, то його краще не ставити на 
позицію, яка складається з постійної комунікації з людьми: 
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така праця є дуже виснажливою і може зламати працівника, 
який знаходиться під сильним емоційним тиском.  

Третій метод є дієвим, якщо працівник сам звернувся за 
допомогою, відчуваючи, що не витримує тягар негативних 
емоцій та це впливає на його здатність до роботи. 

Можливими кроками до стабілізації емоційної 
обстановки у колективі будуть наступні дії: 

˗ встановлення довірчих стосунків: заспокійливі розмови, 
можливість виговоритися, створення атмосфери стабільності; 

˗ принцип «жити тут і зараз». Відволікання від того, на 
що людина не може вплинути, та чітке розмежування зони її 
контролю допомагає зосередитися на робочих завданнях та 
сконцентруватися на праці; 

˗ емоції можна переробити у дії шляхом турботи про 
когось іншого. Піклування про тварин, літніх людей, біженців 
або посильна допомога армії допомагають набути почуття 
значущості, спрямувати бажання щось зробити на конкретні 
дії; 

˗ фізична активність замість емоційних переживань. 
Прогулянки на свіжому повітрі, заняття спортом, активна гра з 
твариною або дитиною, навіть прибирання – усі ці дії 
допомагають відволіктися від негативу, скинути напругу та 
«прочистити» думки, унаслідок чого людина може знову 
подивитися на світ не через призму війни, а з позитивними 
думками і вірою у краще; 

˗ волонтерство та посильна допомога на благо країни. Ці 
заходи дарують людині відчуття контролю та власної 
значущості, підвищують самооцінку, але також мають великий 
позитивний вплив на ситуацію на фронті та приближують 
перемогу із кожним новим днем [2]. 

Отже, усі зазначені вище методи та заходи здатні значно 
укріпити моральний дух колективу, створити дружню та 
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підтримуючу атмосферу та замотивувати співробітників до 
продуктивної праці заради нашої спільної перемоги. 
Емоційний стан працівників необхідно стабілізувати, 
направити бажання допомогти у правильне русло та 
створювати ситуації успіху та впевненості у майбутньому. 
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 імені Івана Франка 

м.Львів, Україна 
 

  ПОКАЗНИКИ ВАРІАЦІЇ В ОЦІНЮВАННІ 
МАРКЕТИНГОВИХ РИЗИКІВ СУБ’ЄКТІВ БІЗНЕСУ 
 
Нині управління ризиками стає невід'ємною частиною 

стратегічного та оперативного управління для вітчизняних 
суб'єктів бізнесу. Оцінюванням ризиків присвячена велика 
кількість наукових праць, зокрема [1,2,3,4,5]. Про нелінійні 
підходи у економічних дослідженнях описано у [6], а про 
оцінку інвестиційних ризиків на основі аналізу чинників 
маркетингового середовища у [7]. 

Слід зазначити, що маркетингові ризики компанії 
включають: 

  - ризик недостатнього попиту на  продукцію; 
  - ризик неефективної цінової політики підприємства; 
  - ризик невідповідності якості продукції вимогам 

споживачів;  
  - ризик збою системи збуту підприємства тощо.  
Оцінювання ризику у маркетингу доцільно здійснювати 

за категоріями підприємств країни : великі, малі та середні. 
Показником ефективності підприємств можна вважати 

попит на їхні товари чи послуги. Тому для оцінки ризику було 
використано показники обсягу реалізованої продукції на 
підприємствах. Дані для дослідження взято за період 2016-
2020 років (табл. 1). За основу для дослідження обрано 
абсолютні та відносні показники оцінки ризику, зокрема 
квадратичний коефіцієнт варіації.  
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Таблиця 1  
Показники обсягу реалізованої продукції суб’єктами 

бізнесу Львівщини 

Роки 

Обсяг 
реалізованої 
продукції,  
 (млн. грн) 

Ймовірність 
реалізації 

Обсяг 
реалізованої 
продукції, 

(млн. грн) 

Ймовірність 
реалізації 

Обсяг 
реалізованої 
продукції, 

  (млн. грн) 

Ймовірність 
реалізації 

 
Великі підприємства Середні підприємства Малі підприємства  

2016 54088,69 0,20 95640,97 0,20 55048,17 0,20  
2017 60507,50 0,20 130041,36 0,20 67175,63 0,20  
2018 81711,31 0,20 179241,90 0,20 89809,33 0,20  
2019 108111,01 0,20 196658,30 0,20 101778,30 0,20  
2020 103990,17 0,20 117141,94 0,20 40200,28 0,20  

Разом 408408,67 1 718724,46 1 354011,71 1  
Джерело: Державна служба статистики у Львівській області [8] 
 
У вхідній таблиці наведено всі необхідні дані для 

здійснення проміжних обчислень. Значення ймовірностей 
встановлено однакові для усіх періодів діяльності підприємств. 
Показники обсягу реалізованої продукції візуалізовано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 Показники обсягу реалізованої продукції суб’єктів 

господарювання у Львівській області 
 

Джерело: Побудовано на основі даних Державної служби статистики у 
Львівській області [8] 
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Показники оцінювання ризику подано у табл. 2. 
 

Таблиця 2. 
Абсолютні та відносні показники оцінювання 

економічного ризику 
 

Показники 
Великі 

підприємства 
Середні 

підприємства 
Малі  

підприємства 

Математичне 
сподівання М(х) 81681,73 143744,89 70802,34 

Середньоквадратичне 
відхилення σ 21935,81 38129,67 22443,74 

Коефіцієнт варіації Vσ 26,86 26,53 31,70 

Джерело: Обчислено на основі даних Державної служби статистики у 
Львівській області [8] 

 
За отриманими даними з обчислень, відображених у 

табл.2.2. можна зробити висновки, що найбільший ризик 
характерний для малих підприємств, найнижчий – у середніх 
підприємств.  

Також варто зауважити, що серед показників 
використано дані лише підприємств без врахування 
банківських установ. Про банківську систему України 
детально описано у [9]. 
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ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА 

КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Розвиток цифрової економіки відбувається в усьому світі 
та у всіх сферах життя суспільства завдяки інноваційному 
зростанню та трансформації процесів внаслідок появи нових 
технологій. 

На еволюцію економічних процесів впливають велика 
кількість чинників: стрімка зміна технологій; трансформація 
ринків та галузей з формуванням екосистем на основі 
цифрових платформ, через що втрачають значення традиційні 
бар'єри входу на ринок, межі набувають рухливості і постійно 
змінюються; надмірність фінансового капіталу; зміна 
мотивації працівників та ринку праці; зміна характеру 
конкуренції в бік моделі со-конкуренції та партнерства при 
пошуку та створенні нових ринкових ніш/ринків; нові моделі 
поведінки споживачів, які перестають бути пасивними 
учасниками процесу отримання товару/послуги.  

Цифровізація бізнесу допомагає вивести компанію на 
новий рівень, підвищити лояльність клієнтів до бренду та 
впроваджувати нові інструменти швидко та ефективно. 
Знижуються витрати на маркетинг, покращується конверс За 
оцінками експертів, цифровізація дозволить оптимізувати 
виробничі та логістичні операції, підвищити ефективність 
ринку праці, продуктивність обладнання, ефективність 
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НДДКР, знизити витрати ресурсів та виробничих втрат. 
Цифровізація стає важливим чинником 
конкурентоспроможності. 

Переваги розвитку цифрового бізнесу полягають у 
вирішенні різноманітних соціально-економічних та 
технологічних завдань, які включають: залучення інвестицій у 
підприємницьку сферу; появу нових продуктів та нових 
ринків; скорочення витрат на ведення підприємницької 
діяльності; посилення конкуренції; виникнення нових 
професій та робочих місць; зростання продуктивності, 
ефективності виконання процесів; збільшення податків; 
посилення дифузії інновацій; інноваційне зростання тощо. 

Не дивлячись на великі переваги, загальновизнано, що 
цифровізація економіки справляє суперечливий вплив на 
розвиток економіки та суспільства загалом. 

На сьогодні можна констатувати наявність різних ризиків 
та перешкод на шляху до цифрової трансформації України [1]: 
з боку зовнішніх чинників; ресурсні обмеження (перш за все, 
фінансові [2]); через людський чинник. Такі проблеми 
призводять до того, що зараз 90 % підприємств, які не є 
цифровими вже зіткнулися із зростанням конкуренції з боку 
підприємств, які активно впроваджують цифровізацію. 71% 
підприємств згодні, що відсутність впровадження цифрових 
технологій призводить до зниження їх 
конкурентоспроможності. Підприємства, які пройшли успішну 
трансформацію, в 7 разів частіше називають цифрові 
технології конкурентною перевагою та джерелом отримання 
вигоди [3].  

Конкурентними перевагами на рівні окремих компаній і 
виробництв називають наступні [1]: позбавлення від 
посередників; оптимізація витрат; прискорення всіх бізнес-
процесів, у т.ч. за рахунок зниження часу комунікацій; 
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скорочення часу реакції на ринкові зміни, зменшення термінів 
розробки продукції і послуг та виведення їх на ринок; краще 
розуміння своїх споживачів і підвищення якості продукції та 
послуг; створення нових продуктів і послуг, підвищення 
гнучкості пропонованих продуктів і їх високої адаптивності 
під нові очікування або потреби споживача. 

Отже при переході до цифрової економіки відбуваються 
зміни в умовах конкуренції. Наприклад, конкуренти можуть 
стати партнерами, об'єднуючись на базі цифрових платформ та 
спільного використання.  

У той самий час виникає протилежне явище – 
конкурентний підрив. Це несподівана поява конкурентних 
переваг у новачка, наприклад, за рахунок стартапу або доступу 
до глобальних цифрових платформ для проведення 
досліджень, розвитку, маркетингу, швидких продажів та 
дистрибуції. Джерелами конкурентного підриву за рахунок 
впровадження цифрових технологій також може бути 
здатність перетинати межі галузей. Розмір компанії також 
може стати конкурентною перевагою за умови ефективності. 
Усе це – зрушення із боку пропозиції. 

На підрив конкурентів у бізнесі можуть впливати зміни з 
боку ринкового попиту. Цифрові технології створюють 
прозорість, нові моделі споживчої поведінки на основі доступу 
до мобільних мереж та даних. У відповідь компанії адаптують 
методи розробки, маркетингу та постачання, змушені 
створювати нові продукти та послуги. Підприємства змінюють 
форми та методи бізнесу, отримуючи можливість створювати 
вартість у нових сегментах ринку або знаходити нові центри 
створення вартості у своїх колишніх галузях. 

Отже, конкурентний підрив як із боку попиту, так і з 
боку пропозиції змушує компанії завжди бути інноваційними, 
тобто постійно перебудовуватися та змінюватися. Таким 
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чином, можна зробити висновки щодо збільшення впливу 
цифрових технологій та рівня їх використання суб’єктами 
господарювання на конкурентне середовище та рівень 
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. До 
особливостей впливу цифровізації економіки на конкуренцію 
та конкурентні відносини можна віднести:  

розвиток моделі співконкуренції та партнерства замість 
чистої конкуренції, яке доцільне при пошуку та створенні 
нових ринкових ніш/ринків; 

зниження витрат взаємодії між суб'єктами ринку. В 
результаті багато ринків, які раніше були локальними, стають 
глобальними. Для суб'єктів ринку це означає зменшення їхньої 
залежності від розташування покупців і постачальників та 
розширення кола конкурентів; 

зближення бізнесів, у тому числі і прямих конкурентів 
для досягнення синергетичного ефекту обміну даними про 
клієнтів та їх переваги, що в довгостроковій перспективі 
підвищує лояльність останніх до постачальників благ, а 
бізнесу дозволяє більш якісно та швидко реагувати на 
вподобання клієнтів, що змінюються; 

суттєве зниження бар’єрів для входу в галузь, їх 
рухливість та зміна. Через зниження витрат взаємодії між 
суб’єктами ринку багато локальних ринків стають 
глобальними. Для суб’єктів ринку це означає зменшення їх 
залежності від розташування покупців і постачальників та 
розширення кола конкурентів; 

підвищення рівня непередбачуваності поведінки 
споживачів, що обумовлено активізацією їх ролі у процесі 
отримання товару/послуги. Вони отримують вільний доступ до 
ринкової інформації, стають більш вимогливими до сервісу та 
змінюють своє ставлення до цінності на різних рівнях 
піраміди. 
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Серед основних перешкод впровадження цифрових 
технологій для вітчизняних підприємств можна виділити 
низьку бізнес-культуру, нестачу капіталу та високу вартість 
компетентного персоналу.  
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МЕТОДОЛОГІЧНІ Й УПРАВЛІНСЬКІ ОСНОВИ 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗБИТКІВ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
 

Однією зі складних задач на практиці виявляється 
визначення саме екологічної складової збитків у 
сільськогосподарському землекористуванні. По сутті, дана 
проблема пов’язана з теоретичними знанями та 
методологічними аспектами здійснення самої оцінки.  

Багатогранність цього питання стосується і іншої 
сторони процесу здійснення оцінювання, яке полягає в 
предметній області досліджування та широти розробки 
теоретичного та методичного матеріалу.  

Так, економічні збитки як в цілому і, зокрема, для 
сільськогосподарського землекористування не зважаючи на 
всю множинність їх компонентних елементів, складнощів і 
взаємопов’язаностей у рамках ієрархічної структури каркасу 
їхніх підвидів, але втім зводяться до конкретного об’єкта-
індикатора, який саме і виступає мірилом їх оціночного 
масштабу – прямих наслідків або збитків. Тобто джерело або 
збурювач даних збитків і неопосередкований прямий канал як 
об’єкт вимірювання (оцінювання) наслідків. У свою чергу це 
ставить у більш тверду конструкцію щодо відповідності 
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причин і наслідків виникнення економічних збитків, що не 
завжди вдається за можливе досягти такої ж точності, 
методичної досконалості й спрощення для екологічних збитків 
у сільськогосподарському землекористувані. Важливість таких 
уточнень перебуває в площі необхідності формування 
ефективного й гнучкого управління земельними (ґрунтовими) 
ресурсами, а тому без таких напрацювань у методологічному 
аспекті вимірювань (оцінки) зрештою не видається за 
можливе. Але разом з цим слід зазначити, що від помилковості 
як в цілому методичного підходу, так і звичайного існування 
похибок вимірювань та/або їх варіативності ускладнюється не 
лише прийняття самого управлінського рішення, а в цілому 
знижується якість менеджменту в сільському господарстві. 

Тобто методологічні засади досліджень екологічних 
наслідків на підставі використання різноманітних інструментів 
оцінювання та моделювання таких оціночних величин є не 
менш важливими в управлінській діяльності, ніж використання 
безпосередньо нормативних величин при плануванні 
господарського використання й відтворення виробничих 
ресурсів агровиробників. Особливо гострим в даному випадку 
виявляється управління земельними ресурсами, і в першу 
чергу це пов’язано з характерними особливостями даного 
ресурсу та його ролі як основного засобу виробництва, який не 
маючи повноціної категорії уречевленості, на томість має 
родючість. 

Тому на поверхні знаходяться саме цінові критерії 
(індикатори) оцінки екологічних збитків у землекористуванні 
й ефективності управління земельними (ґрунтовими) 
ресурсами. До них слід віднести різноманітні підходи які 
передбачають грошові, нормативні, умовно-вартісні чи цінові, 
індикативні, агрегативно-вартісні, енергетичні, враховуючи 
технологічні та інші параметри дослідження щодо 
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вимірювання та обрахунку екологічних збитків у 
землекористуванні. Загальний науково-методичний підхід до 
оцінювання екологічних збитків у певній мірі подібний з 
обрахунком економічних збитків завданих земельним 
(ґрунтовим) ресурсам, зокрема з причин закономірного 
винекнення потреб у рекультивації земель, як таки, що втрати 
свої природні та господарські властивості, мають низьку 
продуктивність. Наприклад, вченими і фахівцями ННЦ 
«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. 
Соколовського» НААН України було обраховано вартість 
проведення рекультивації земель за наслідками газодобувної 
діяльності підприємств [1]. Вона включала поруч із 
традиційною хімічною меліорацією й фітомеліорацію.  

Загальний підхід до визначення екологічних збитків 
може розподілятися на дві великі групи: 1) за дохідністю 
залучення виробничого ресурсу та 2) за затратами на його 
відновлення. Це становить основний каркас до формування 
будь-якого методичного підходу з визначення екологічних 
збитків стосовно використання земельних ресурсів і їх 
управління сталим розвитком. Індикатори визначення 
економічної результативності у землекористуванні широко 
описані в удосконалених методиках оцінки нормативно 
грошової оцінки земель, яка обов’язково включає до 
обчислення диференціальну та абсолютну ренту із земель 
сільськогосподарського призначення [2, 3, 4]. Нормативно 
грошова оцінка показала свою доцільність і при оцінюванні 
проєктів з управління земельними (ґрунтовими) ресурсами [5].  

Обґрунтування доходного підходу у визначенні 
екологічної ефективності застосування проєктів із 
землекористування набуло впровадження в досліджені 
управління потенціалом відтворення родючості ґрунтів [6]. 
Проєкти з меліорації земель сільськогосподарського 
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призначення теж враховують обрахунок екологічного ефекту 
як на зрошуваних землях [7], так і при внесені кальцієво-
залізовмісного шламу й за інших агромеліоративних заходів [8]. 
Методологічні основи до оцінки екологічних збитків завданих 
забрудненням ґрунтів важкими металами та широкого 
використання стохастичних моделей з їх оцінювання показано 
в монографії [9], де огляд був з позиції затратного підходу, як і 
у випадку моделювання протиерозійними заходами [10]. 
Інший випадок відмічався у дослідженнях з біологізації 
землеробства враховуючи ЕМ-технології (технології 
ефективних мікроорганізмів) [11] та удосконалення режимів 
живлення ґрунтів більш якісними органічними добривами [12], 
коли застосувувався вже затратно-дохідний підхід до 
визначення екологічного ефекту.  

Всі із перелічених агротехнічних заходів мають в тій чи 
іншій мірі проєктне наповнення в управлінні сталим 
використанням земельних (ґрунтових) ресурсів, оскільки 
враховують обов’язковий показник – екологічний ефект, який 
може бути в залежності від стану об’єкта досліджень як 
позитивним, так і негативним, але цілком єдиним є його 
поліпшувальна здатність, бо всі вони передбачають 
інноваційні рішення у відтворенні родючості ґрунтів.  

Проте визначення як екологічного збитку, так і умовного 
екологічного ефекту (доходу) на практиці складно піддається 
для точного оцінювання, оскільки потребує часом дуже 
глибоких ґрунтових, інженерних, агрохімічних, біологічних та 
інших параметрів. У такому разі технічний бік цього процесу 
залишається найбільш слабким. Для підвищення достовірності 
таких досліджень і як результат одержання валідних даних 
потребує використання різноманітних статистичних і 
економетричних методів із поглиблення математизації 
досліджуваного явища. Не рідко відбувається, що оцінка 
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одних і тих же заходів викликає мультиплікаційні екологічні 
ефекти, які складно відокремити на складові частини 
(компоненти), навіть більше того, такі ефекти можуть мати й 
подвійну природу походження, що тим самим спонукає до 
пошуку прийомів недопустити завищеної оцінки екологічного 
та/або економічного ефекту.  

Так, обчислення грошової вартості землі за 
нормативними підходом згідно з набором показників 
ґрунтового й агротехнічного складу до якого входить 
визначення бонітету землі дає зовсім інший результат чим 
калькулювання вартості за компонентним підходом складових 
ґрунту. Тим самим це породжує протиставлення елемента 
системи самій системі – ґрунту (землі), що на практиці окрема 
частина не відображає всю складну природу ґрунтового тіла. 
Подібна ситуація з оцінкою екологічних збитків відбувається і 
в наслідок ерозії ґрунтів, що є однією з 
сильнодиференційованих серед інших видів деградації, де 
розходження в оцінках, навіть за економічними збитками є 
одними з найбільших. Зрозуміло що це потребує поглибленого 
предметного дослідження, безпосередньо стосуючись 
методології екологічних збитків спричинених ерозією ґрунтів.  

Отже, оперування екологічними збитками є невід’ємною 
частиною сталого управління земельними (ґрунтовими) 
ресурсами, дозволяє в часі відстежувати їх ключові кількісні та 
якісні зміни та своєчасно на них реагувати. 
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Самойленко І.О. 
аспірантка першого року навчання зі спеціальності 029 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 
Київський національний університет культури і мистецтв 

м. Київ, Україна 
 

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ З 
КОРИСТУВАЧАМИ В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ 

 
Бібліотечні інновації – це оригінальний, нестандартний 

підхід до ідей, методів і проєктів, які виходять за межі 
існуючих норм і традиційних форм і відображають нові 
підходи до змісту й організації бібліотечних послуг, а також 
техніки управління бібліотекою. 

У загальному сенсі, якщо виправдовуються очікування, 
за допомогою значущої, нестандартної ідеї. Словом, будь-яка 
смілива ідея, реалізація якої забезпечує еволюційний розвиток 
культури на всіх рівнях. 

Поняття «інновація» було запозичене з досліджень 
культурологів XIX століття і пов'язане з впровадженням 
європейських звичаїв у азіатські та африканські традиційні 
культури. Термін став використовуватися більш активно з 
початку XX століття, а в 1960-х він отримав широке 
застосування у зв'язку з різким зростанням наукових 
досліджень у передових галузях промисловості. 

До основних видів інновацій відносяться: 
— інновації в продуктах і послугах та їх зміна; 
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— технологічні інновації при зміні бібліотечних 
технічних процесів; 

— організаційні інновації, реорганізація існуючих 
відділів або створення нових відділів у разі структурних 
змін; 

— соціальні інновації, коли змінюються методи 
управління бібліотеками, колективно сформовані традиції 
та інші соціальні аспекти [1, с. 8]. 
Для того, щоб залучити більшу кількість користувачів 

бібліотеки, сприяти популяризації бібліотеки, формувати її 
імідж та втримувати інтерес вже постійних користувачів, 
бібліотечні установи мають виконувати масову роботу із 
своєю аудиторією. Масова робота виконує свою функцію: 
сприяє задоволенню та розвитку інформаційних потреб і 
запитів, розширює коло пізнавальних читацьких інтересів, 
дозвілля. 

Одним із принципів масової роботи є інноваційне 
опрацювання окремих питань та їх актуальність, що підвищує 
читацький інтерес до теми. Проводячи масові заходи, 
бібліотеки сприяють навчанню та самоосвіті, професійному 
зростанню, розширенню світогляду, духовно-естетичному 
розвитку [3,  с.  69- 70]. 

Технологічною основою бібліотечних інновацій є 
інформаційно-комунікаційні технології, завдяки розвитку цих 
технологій, оригінальні ідеї та проекти, представлені на 
сайтах, у соціальних мережах, спеціалізованих ЗМІ, дають 
можливість для обговорення та участі працівників бібліотек на 
різних регіональних рівнях. На досягнення цієї мети 
спрямовані всеукраїнські, регіональні конкурси та ярмарки 
інноваційних ідей та проєктів реалізації, які ініційовані 
Українською бібліотечною асоціацією, програмою 
«Бібліоміст» та публічними бібліотеками у регіонах України. 
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Інноваційна діяльність передбачає передусім розвиток і 
творчість, але не слід забувати, що її метою є збереження та 
поширення усталених культурних, етичних та естетичних 
цінностей, тому впровадження інновацій також вимагає 
підзвітності та передбачення можливих наслідків інновацій. 
Оскільки важливою частиною соціокультурної діяльності 
бібліотеки є привернення уваги споживачів, успішне 
впровадження інноваційних форм роботи передбачає 
актуальність, творчий підхід, використання новітніх 
технологій та нетрадиційних оригінальних назв, дизайнів, 
заходів тощо. Форми споживчої співпраці сприяють розвитку 
закладу: лекції, конференції, круглі столи, тематичні вечори, 
презентації книг, виставки, конференції за участю видатних 
громадських і політичних діячів, письменників і художників, 
вікторини, конкурси, клуби за інтересами, звичайні формат 
має бути наповнений новим оригінальним вмістом. 

Зазначений нижче короткий словник містить інформацію 
про деякі цікаві форми роботи та інструменти, які 
використовуються в інноваційній бібліотечній практиці [2, с. 16]. 

 Аудіокаст – запис думок, ідей, лекцій, новин, 
презентацій, що представляють очевидний інтерес і користь 
для даної цільової аудиторії. 

Бібліобар – форма діяльності, під час якої різноманітні 
книги та/або журнали пропонуються як «гостинність». 
Користувачі можуть зайти в «Бар», щоб вибрати свого 
фаворита серед книжок. Іноді, окрім книжкового 
«частування», відвідувачам пропонують каву, чай, солодощі та 
фрукти. Також там можуть бути: відгадування загадок з історії 
бібліотеки, літературних загадок, пошук цитат з книг та багато 
іншого. 

Бібліоквест – один із варіантів пошукової гри, і її шлях, 
як правило, пов'язаний із сюжетом і героями якогось 
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літературного твору. Тобто бібліографознавство та 
літературознавство є позитивними формами соціокультурної 
роботи, зразками розвитку навичок інформаційної діяльності, 
позитивного ставлення до бібліотек і процесу читання.  

Буккросинг – робоча модель, у якій учасники зберігають 
незалежність і свободу, використовують публічні простори 
для діяльності, і це рух за принципом «прочитав – передай 
іншим». Вони свідомо залишають прочитані книжки у 
спеціальній шафці в громадському місці, щоб їх могли 
почитати інші. Рух має свої правила. Дані обміни можна 
відслідковувати в Інтернеті. Головна ідея – «змусити» книгу 
мандрувати світом, перетворивши таким чином світ на 
відкриту бібліотеку. 

Бук-слем – змагання за найкращу «рекламну кампанію» 
для просування книги за вибором, можливо, з музичним 
елементом. Такі рекламні книжкові кампанії повинні змусити 
придбати, тобто прочитати книгу. 

Відеокаст – відеозапис презентації на тему, 
безпосередньо пов’язану з тематикою інформаційного 
ресурсу, який її публікує. 

 Скрінкаст – нове явище, яке полегшує людям навчання 
через Інтернет. Суть скрінкасту полягає у записі дій на екрані 
комп’ютера разом із звуковим коментарем за допомогою 
спеціальної програми. 

Флешбук – книжковий флешмоб в онлайн режимі. Це 
може бути розміщення фрагментів тексту публікації в 
соціальних мережах. Тобто, презентація книги, якою 
зацікавлений читач з використанням цитат, ілюстрацій, 
особистого досвіду та іншої інформації про книгу в Інтернеті. 

Тож, враховуючи виклики сьогодення, публічні 
бібліотеки прагнуть використовувати у своїй діяльності 
інноваційні форми роботи, здатні привернути увагу 
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користувачів бібліотеки та залучити нових відвідувачів 
актуальним змістом, креативним підходом та нестандартними 
назвами. 
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ДИЗАЙН ІНТЕР`ЄРІВ УКРИТТЯ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

Актуальність теми дослідження. Через поточну 
ситуацію в містах України, де наразі є актуальна загроза 
цивільному населенню через війну з Росією, страждають всі 
галузі господарювання, в тому числі такий, як ресторанний 
бізнес. Щоб захистити відвідувачів закладів харчування, і в той 
же час, надати якісні послуги, необхідно вирішити архітектурно-
планувальні завдання по влаштуванню укриття для відвідувачів, 
а щоб створити незабутню атмосферу необхідно розробити 
інклюзивний дизайн в цих приміщеннях [1]. 

Метою дослідження є аналіз проєктування інтер’єрів 
ресторанного господарювання в підвальних приміщеннях з 
додатковим виходом назовні та приклади таких закладів в 
містах України. 

Основні результати дослідження. 
Не так давно заклади громадського харчування 

перейменовано на новомодні заклади ресторанного 
господарства. Тепер бари, кафе, закусочні, буфети і навіть 
їдальні вважаються закладами ресторанного господарства. [2].  
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 При облаштуванні закладу ресторанного господарства, 
приділяють увагу концепції, дизайнерському оформленню, 
сервісу, меню та подачі страв.  

Але дуже складно придумати концепцію закладу 
громадського харчування, який буде знаходитись в 
підвальному приміщені. Не менш складним завданням є 
ремонтні роботи в таких приміщеннях. По-перше: для 
перепланування чи реконструкції необхідні дозвільні 
документи від органів місцевого самоврядування, по-друге: це 
якісні ремонтні роботи, в результаті яких, необхідно усунути 
вогкість та сирість в підвальних приміщеннях. Необхідно 
зробити  гідро- і теплоізоляцію, встановити системи 
кондиціонування та вентиляції, щоб забезпечить у 
приміщеннях гарний мікроклімат[3].  . 

У таких закладах важливо правильно встановити звукове 
обладнання, а також і світлове обладнання, яке дозволяє 
створювати інсталяції та різноманітні ефекти. При відсутності 
вікон, потрібно пам’ятати норми освітленості , які мають бути 
не менше ніж від 200 до 750 лк [4].   

Головною умовою підвального приміщення, яке може 
слугувати укриттям, що і потрібно для безперервної роботи 
закладу – два евакуаційних виходи. Якщо один з виходів 
завалило, то має бути можливість вийти через інший. Окрім 
дверей ними можуть слугувати невеликі «слухові» вікна або 
вентиляційні канали [5].  

Сучасний дизайн інтер'єра закладів громадського 
харчування характеризується різними, зовні навіть 
суперечливими тенденціями: з одного боку, прагненням 
максимально наситити простір інтер'єра технічними 
пристроями, спеціальним устаткуванням (системи 
кондиціонування, комп'ютерна техніка і т.п.), з іншого боку - 
наблизити до природи, включенням в інтер'єр природних 
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компонентів. Складність рішення дизайн інтер'єра в 
підвальних приміщеннях – відсутність відкриття інтер'єру у 
природне оточення, відсутність природного освітлення,  але це 
питання можливо вирішити, і тому є приклади. 

Одним з таких прикладів є ресторан Passenger Gastro Bar 
в м.Київ по вул. Саксаганського, 33/35. Родзинкою інтер`єру 
ресторану Passenger Gastro Bar є імітація подорожі в купе 
потяга, де за вікном, яке імітує телевізор,  змінюється              
пейзаж [5]. Цікавим, на наш погляд, є інтер`єр винного бару 
«Бальтазар» м. Київ на Бессарабський площа 2. Там 
знаходяться декілька залів з цегляною кладкою, меблі на 
зразок «ProPro Furniture» в поєднанні з вантажними 
елементами декору [6].  Ще одним прикладом є ресторан 
«Гамбрінус» м. Одеса по вул. Дерибасівській, 31, який може 
похизуватися більш ніж півтора столітньою історією та кафе 
«UNIT CAFE» на вул. Тираспольській, 22  з залою у 
підвальному приміщення, яка оформлена у стилі гри 
«S.T.A.L.K.E.R»[7]. 

Цікаві заклади із залами в підвальних приміщеннях є у 
Львові, особливо у старій частині міста. Таким є кафе 
«Трапезна ідея», що знаходиться у підвалах відомого 
Бернардинського монастиря з кам’яними стінами, масивними 
дерев’яними столами та стільцями. Усім достатньо відомий 
ресторан «Криївка», який стилізовано під військовий бункер 
УПА [8]. 

Висновок. Отже, проведення даного дослідження може 
свідчити про те, що під час військових загроз, є необхідність 
влаштуванні в закладах громадського харчування укриття для 
цивільного населення-відвідувачів цих закладів. Під час 
небезпеки, приміщення закладів харчування, які розташовані в 
підвалах будівель  можуть бути непоганою альтернативою 
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бомбосховищу. Дизайн таких закладів вимагає креативного 
рішення з дотриманням всіх вимог до об`єктів укриття. 
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КАМЕРНО-ВОКАЛЬНІ ТВОРИ О. КРАСОТОВА В 
КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ВИКОНАВСТВА 

 
В тематиці, яку узагальнено можна визначити як «слово і 

музика», існує колосальний масив дослідницької літератури, 
яка обіймає історію камерних вокальних жанрів від часів їх 
виникнення до сучасної інтелектуалізації у вигляді «вірша з 
музикою». 

Серед них у вітчизняній практиці є фундаментальні 
роботи, в яких були закладені підвалини сучасного погляду на 
цю сферу мистецтвознавчої дослідницької діяльності. 
Співвідношення вербального ряду і музики, структурні і 
композиційні способи створення цілісності, роль «ліричного 
героя», сюжету, історія становлення камерних вокальних 
жанрів від часів їх виникнення і до наших днів, особливості 
втілення  жанру в контексті різних стилів та багато інших 
аспектів функціонування вокального циклу знайшли свої 
ґрунтовні і детальні втілення в музикознавчій літературі. В 
цьому аспекті камерно-вокальна спадщина відомого 
українського композитора Олександра Красотова становить не 
тільки дослідницький інтерес як художньо неповторне 
відбиття сучасності, але й займає достойне місце в репертуарі 
вітчизняних співаків. 

В камерній вокальній творчості О. Красотова, яка, в 
основному, припала на 1960-1980ті роки минулого століття, в 
повній мірі відбилися найзначніші ознаки того складного часу. 
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З одного боку, витончена інтровертність камерної лірики 
спонукала до пошуків нових текстів для озвучення, свіжої 
лексики та неординарного погляду на світ. Цим пояснюється 
залучення поезій майже невідомих на той час авторів 
(наприклад, Жака Превера, на вірші якого був написаний 
вокальний цикл «Зибучі піски», чеського поета Людвіга 
Ашкеназі в циклі «В черзі за щастям» тощо). Різні за 
тематикою, стилістикою, емоційним тоном висловлення, вони, 
тим не менш, поєднані цілісністю поетичного бачення 
композитора, його ліричним відчуттям світу. Пошуки 
новітньої стилістики ставала поштовхом до залучення 
імпресіоністської гармонії, сонорних ефектів, розширення 
звукозображальних і драматургічних можливостей 
акомпанементу і надання музичній формі значення завершеної 
баладної картинності. Водночас із значною ліризацією 
камерних вокальних жанрів співіснувала зворотна тенденція 
до симфонізації циклів, що врівноважувала і стримувала 
тяжіння до надмірної рафінованості і деталізації. Проявлялося 
це в наскрізній драматургії, збільшенні семантичних 
складових у вигляді концепційності драматургії, жанровому 
розмаїтті застосованої лексики, збагаченні фактури і варіантів 
співвідношень вербального тексту і музики.  

В циклі «Зибучі піски» О. Красотов скомпонував три 
вірші різного часу виникнення в цикл. Вибором текстів та їх 
розташуванням композитор визначив своє уявлення про 
цінності світоустрою. Якщо дотриманням тенденції циклізації 
композитор в повній мірі знаходився в річищі традицій і 
загальної еволюції жанру, то досить оригінальними були 
способи втілення цих традицій. Вишуканість вербальної 
складової циклу обумовила музичну стилістику. Це статика 
майже невловимих вібрацій і перетікань зворотів не дієвої 
драматургії, а відтінків почуттів, майже сюрреалістична гра 
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спонтанних образів та їх перетинань, що є характерною для 
французької поезії. Для озвучення текстів Превера 
виправданим стало застосування інтонаційної лексики 
імпресіоністів. Звернення до витонченої лірики поета 
обумовило не тільки стилістичні алюзії французького 
імпресіонізму, але й збагачення гармонійної і метро-ритмічної 
сторони композиційної мови.  

Вокальний цикл «В черзі за щастям» написаний на вірші 
Людвіка Ашкеназі, чеського «поета з очима дитини», як 
характеризували його критики. Як і в поезіях Ашкеназі, в 
творах Красотова первинна чистота дитячого сприйняття 
проникає в складні смислові нашарування. «Дитячість» стає 
засобом стилізації, метафорою, що дозволяє з невимушеною 
безпосередністю торкнутися складнощів життя. 

Неординарним став підхід композитора до жанрової 
трансформації камерних вокальних творів. Тенденції до 
циклізації та інструменталізації, що становили генеральний 
напрямок в еволюції жанру з часів його зародження в  надрах 
романтизму, призвели до значного розосередження жанрових 
маркерів. Композитор застосував переважно діалогічний тип 
побудови співвідношення партій соліста та акомпанементу, 
рафіновану розвинену фортепіанну партію, що є характерним 
для організації циклів. Розглянуті цикли правильно було би 
інтерпретувати з боку їх жанрової належності як один з ранніх 
проявів «вірша з музикою», із притаманною їм 
інтелектуалізацією та вирішальною значущістю вербального 
чинника. 

Неординарність композиційних рішень в вокальних 
циклах спонукає до пошуку відповідних підходів до їх 
інтерпретації. Однією з головних передумов успішної 
інтерпретації будь-якого камерно-вокального твору є детальне 
і глибоке проникнення в поезію, що слугувала вербальною 
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канвою, усвідомлення її семантичної і стилістичної 
неповторності, своєрідності фонології поетичного ряду, 
фразеології тощо. Закономірності в організації виразності та 
конструктивних проявів вербального ряду надають поштовх до 
вироблення системи співвідносної виразності музичного 
фразування, формування доцільних туше, штрихів, динаміки. 
Необхідність гнучко поєднувати різностильові джерела і 
елементи мови в цілісну єдність, що посилює синтез музики і 
поезії, потребує від виконавців ретельного попереднього 
аналізу стилістичних елементів, що були запровадженими 
композитором в тексті. Стилістика циклів О. Красотова 
вимагає від музикантів вміння миттєво перемикатися з 
яскравих злетів на тихі, прозорі, але так само емоційно 
насичені образи. Різноманітність застосованих елементів 
музичної мови, таких як різностильові елементи гармонії, 
мелодики, деталізована динаміка та агогіка, надзвичайно 
широкий спектр засобів звуковидобування, націлені на 
досягнення мети, а саме — на якомога повне і виразне, дійсно 
артистичне втілення поезії в музичній тканині циклу. Різні 
природні можливості голосу соліста і звуку фортепіано 
вимагають від акомпаніатора досконалого legato. Крім повного 
володіння піаністичною технікою, в досягненні «вокальності» 
в звучанні фортепіано важливу роль відіграє туше піаніста, 
його особиста манера видобутку звуку. Недостатність 
глибини, м'якості, зв'язності у фортепіанній партії можуть 
слугувати причиною небажаного форсування звуку 
вокалістом. 

Камерно-вокальна творчість О. Красотова становить 
одну з найяскравіших сторінок в панорамі вітчизняної музики 
1960-1980-х років минулого століття. Семантична 
багатошаровість, стилістичне різномаїття елементів музичного 
мовлення, віртуозність вокальної та фортепіанної партій, 
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цілісність циклів в їх драматургічній спрямованості вимагають 
від соліста та акомпаніатора не тільки майстерного володіння 
засобами звуковидобування, але й значної аналітичної роботи 
для повноцінної інтерпретації композиторського задуму.    
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АНАЛІТИЧНІ ПОРТРЕТИ ВИДАТНИХ ДЖАЗОВИХ 

ВОКАЛІСТІВ: ДО ПИТАННЯ ФЕНОМЕНУ 
ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 

 
Джазовий вокал відрізняється від інших видів вокалу – 

від народної манери виконання, академічного співу – 
передусім своїми імпровізаційними вимогами, виконувати які 
у повною мірою було під силу лише найвидатнішим 
представникам цього унікального мистецтва. 

Протягом багатьох десятиліть XX століття в джазі була 
величезна кількість видатних джазових вокалістів та 
інструменталістів, тому згадати всіх їх нереально навіть у 
найповнішій енциклопедії джазу, але вважаю за необхідне 
назвати низку видатних імен. Почнемо з Бессі Сміт                   
(1894-1937), «імператриці блюзу». Френк Уокер, один із 
керівників фірми «Коламбіа», з яким пов'язана вся кар'єра 
Бессі Сміт, так описував її першу появу в студії: «На вигляд їй 
було років сімнадцять – висока, повна, до смерті налякана, 
навіть жалюгідна. Але ви миттєво все забували, коли 
починався спів, тому що Бессі співала блюзи так, що не вірити 
їй було не можливо» [Коллієр становл. джазу с.69].  Не менш 
великою джазовою співачкою вважається Біллі Холідей             
(1915-1959), приклад для наслідування всіх наступних 
поколінь та перший еталон джазового вокалу.  Спів Холідей 
відрізнявся неповторним тембром голосу, винятковою 
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гнучкістю та різноманітністю нюансів. Вона була провідним 
виконавцем ери свінгу. Поєднуючи прийоми 
інструментального стилю свінг із традицією виконання 
негритянських блюзів, вона заклала фундамент джазового 
вокального мистецтва [4]. Потім довгі роки "першої леді 
джазу" була незрівнянна Елла Фітцджеральд (1918-1996) [3]. 
Фіцджеральд мала колосальний діапазон голосу, який був 
здатний зберігати легку вібрацію протягом більшої частини її 
кар'єри, надаючи свіжість і привабливість виконанню пісень у 
стилі скет. Особливе становище у джазі займає неповторна 
джазова співачка                Сара Воен  (1924-1990), про яку 
говорили це така співачка, які взагалі з'являються на світ раз 
на сто років. Прекрасною вокалісткою була біла співачка Аніта 
Одей (1919-2006),  яка виступала з оркестрами Джина Крупи, 
Стена Кентона та іншими великими та малими складами, а 
також унікальна зірка госпелс Махелія Джексон (1912-1972), 
саме вона перенесла чорний госпел із церков Чикаго на 
загальний огляд. 

Родоначальником джазового вокалу по праву вважають 
Луїса Деніела «Сетчмо» Армстронга (1901-1971) – 
американського джазового трубача, вокаліста [1]. Як зазначає 
Д.Л. Коллієр, основна заслуга Луї Армстронга перед джазом у 
тому, що він, у повному розумінні – першовідкривач цієї 
музики, найяскравіший та найталановитіший виконавець 
раннього джазу. Саме він визначив художні орієнтири в джазі, 
реконструював його первинні, зовні прості форми, знайшов у 
них нові імпульси, виразні засоби, що раніше залишилися 
непоміченими. Він підняв джаз на якісно новий рівень і цим 
вплинув на музичні течії, які згодом з нього вийшли                        
[Д.Л. Коллієр Луї Армстронг, с. 6]. 

Серед співаків-чоловіків слід назвати великого «крунера» 
Бінга Кросбі (1904-1977) – очевидно, найзнаменитішого 
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вокаліста з кінця 20-х і до кінця 70-х років. Як один із перших 
співаків він по праву може бути зарахований до 
основоположників цілого пласту американської популярної 
музичної культури та вокальної виконавської школи, 
пов'язаних із традицією інтимно-ліричного пісенного стилю. 
Але вже на початку 40-х на почесному п'єдесталі слави його 
помітно потіснив тоді ще молодий Френк Сінатра (1915-1998), 
який мав прізвисько «Голос».  Він перетворював пісню на 
драму з трьох актів. Про нього говорили, що він зможе 
заспівати телефонну книгу і всі будуть заворожені. А сам він 
казав: “Інтерпретація пісні важливіша, ніж сама пісня”[4]. 
Воістину унікальною особистістю як у джазі, так і в 
популярній музиці був негритянський піаніст та вокаліст Нет 
«Кінг» Коул (1917-1965). Усьому світу знайомий і Рей Чарльз 
(1932-2004), як виконавець ритм-н-блюзу, госпелс, кантрі, 
соул-музики, джазу та популярних пісень, піаніст і вокаліст. 
Рей Чарльз є власником одного з найвідоміших голосів у 
світовій музиці, володар найунікальнішого голосу у поп-
музиці. Він робив ці імпровізаційні штучки, на кшталт легкого 
смішку чи хмикання. Рей взяв крик, гарчання, стогін, і зробив з 
них музику» (Біллі Джоэл). А ось слова музикознавця Генрі 
Плезантса (Henry Pleasants): “Френк Сінатра, а до нього Бінг 
Кросбі, були майстрами слова. Рей Чарльз - майстер звуків”. 
Також незрівнянним джазовим співаком довгі роки залишався 
Джо Вільямс (1918-1999).  

У джазі не рідкість, коли джазові інструменталісти, окрім 
гри на своєму музичному інструменті, ще й до того ж співають 
джазові композиції. Серед них: Луїс Армстронг (співаючий 
трубач), Дізі Гілеспі (співаючий трубач), Рей Андерсон 
(співаючий тромбоніст), Артуро Сандовал (співаючий трубач), 
Пітер Кінзотті (співаючий піаніст), Діана Кралл (співаюча 
піаністка), Тоні Дізаєр (співаючий піаніст) ), Енді Бей 
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(співаючий піаніст), Кені Ранкін (співаючий гітарист),                
Джон Пізареллі (співаючий гітарист), Річард Бона (співаючий 
бас-гітарист) та багато інших. 

Починаючи з 70-х років, джазовий вокал був 
представлений також такими гучними іменами, як                    
Максін Салліван, Ел Джеро, Кармен Мак Рей, Флора Пурім, 
Джордж Бенсон, Керол Слоун, Урсула Дудзяк,                             
Боббі Макферрін, Дайана Шур, Дайан Рівз , Кевін Махогані,  
необхідно також відзначити вокальні групи, такі як: 
"Manhattan Transfer", "Take 6", "The Real Group", "New York 
Voices". Трохи пізніше з'являються інші популярні сучасні 
джазові вокалісти: Діана Кралл, Нора Джонс,                              
Кассандра Вілсон, Курт Елінг,  Гаррі Конник-молодший,               
Еммі Вайнхаус, Мадлен Пейроукс та Джеймі Каллум. 

Аналізування творчих портретів видатних джазових 
вокалістів, їх життєвого шляху, дискографії, а також детальний 
розбір та аналіз джазових композицій, розбір манери 
звуковидобування та стилістичних прийомів які 
використовують видатні джазові вокалісти, значною мірою 
можуть підвищити професійний рівень музиканта, а тому, 
джазовому вокалісту необхідно мати великий слуховий 
музичний запас, постійно слухати імпровізації великих 
джазових музикантів. Необхідно звертати особливу увагу на 
елементи джазової стилістики: різні «підїзди» до звуку, 
глісандування, мелізматику, ритм, четвертитонові інтонації, на 
які настільки багата африканська традиція і якими 
«просочений» джаз. 
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MORBIDITY AND MORTALITY OF THYROID 

CANCER IN SUMY REGION (UKRAINE) 
 

Introduction. According to GLOBOCAN 2012, 229,900 
thyroid cancer cases were registered worldwide [1]. In 2020, the 
indicators increased to 586,000, which made it possible to occupy 
ninth place in the structure of malignant neoplasms. Over the past 30 
years, many countries have seen a rapid increase in morbidity and a 
stable or decreasing mortality rate. Women get sick three times more 
often than men. The incidence among women is 10.1 per 100,000 
population. Mortality rates from thyroid cancer are relatively low in 
women and men (0.5 and 0.3 per 100,000 population, respectively). In 
2020, 44,000 people died from thyroid cancer [2]. 

Australia/New Zealand, East Asia, North America, Southern 
Europe, and Micronesia/Polynesia show the highest incidence rates 
for both males and females. Among all the world countries, Cyprus 
is the leader, where thyroid cancer is widespread among 
representatives of both sexes. Most women in South America and 
Micronesia/Polynesia are affected [3]. 

Thyroid cancer has a multifactorial origin, although only 
ionizing radiation, especially in childhood, is a proven provoking 
factor [4]. Salts of heavy metals, excess weight, high growth, and 
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hormonal disorders can also lead to the appearance of malignant 
neoplasms. 

Many researchers explain the rapid increase in morbidity 
with the improvement of diagnostic methods and the widespread 
use of ultrasound [5]. These methods have led to a high detection 
rate of microcarcinomas, which are very common in the general 
population [6]. Overdiagnosis has been shown to be associated with 
50–70% of thyroid cancer cases in Denmark, Norway, Ireland, the 
United Kingdom, and Japan, and 80–95% of cancer cases in the 
Republic of Korea, Belarus, China, Italy, Croatia, Slovakia and 
France [7]. Many countries now have updated thyroid cancer 
screening guidelines. Active monitoring of microcarcinomas is 
recommended [8]. 

Purpose: analysis of trends in morbidity and mortality from 
thyroid cancer in the Sumy region during 2014-2021, a study of the 
prevalence of histological variants and sex-age characteristics, as 
well as their comparison with all-Ukrainian data. 

Research results. From 2014 to 2021, 24,626 people were 
diagnosed with thyroid cancer in Ukraine. Among them were 4556 
men (18.5%) and 20070 women (81.5%). On average, 
3078.25±136.15 people per year. Women were sick 3.8 times more 
often than men. From 2014 to 2021, the average incidence rate in 
Ukraine was 6.5 per 100,000 population, and in the Sumy region - 
8.9 per 100,000 population. 

The average mortality rate was 0.4 per 100,000 population. 
According to this criterion, there were no differences between the 
residents of the Sumy region and Ukraine. Mortality among men in 
the Sumy Oblast was somewhat lower and higher among women 
compared to all-Ukrainian data (0.2 vs. 0.3 per 100,000 population 
and 0.6 vs. 0.4 per 100,000 population, respectively). 

Residents of the Sumy region are most often diagnosed with 
papillary thyroid cancer (from 70.5 to 81.9%). 12.8-19.2% of 
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patients have the follicular variant. Medullary cancer is rare and 
occurs in about 1.5-4.6% of people. Undifferentiated and squamous 
cell carcinoma are diagnosed extremely rarely (0.2-3.3% of cases). 

The highest incidence rates in the Buryn, Veliko-Pysariv, 
Konotop, Krasnopil, Krolevets, Lebedyn, Nedryhailiv, Putivl, 
Sumy, Trostyanets districts, and the city of Sumy. 

Women aged 50-64 and men aged 55-69 are most likely to 
get sick. The highest mortality rates are among men and women 
aged 70-84. 

Conclusions. Analyzing the data for 2014-2021, we confirm 
that the incidence and mortality from thyroid cancer among the 
population of Ukraine remain stable. Since 2017, there has been a 
decrease in the morbidity rate in the Sumy region. The most 
common histological variant is papillary thyroid cancer. The 
incidence among women increases significantly after 50 years and 
among men - after 55 years. The highest mortality rates are among 
patients aged 70+. 
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RESTORATION OF THE RECEPTOR APPARATUS 
OF THE TEETH AFTER THE OPERATION OF 
PREPARATION OF HARD TISSUES FOR THE 

SUPPORTING ELEMENTS OF FIXED PROSTHESES 
IN THE EXPERIMENT 

 
The restoration of the functional activity of the pulp of the 

tooth is important to prevent inflammatory processes in the pulp of 
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teeth, which are used under support of the one-piece-cast non-
removable design of dentures and for increase the period of using 
them. 

There are many methods which directed on reduce sensitivity 
of intact teeth which was use under support of one-piece-cast non-
removable design of dentures. By these methods the stump of the 
prepared teeth was covered with various materials, provisional 
crowns, which were fixed on single and multicomponent paste. But 
not one of the proposed techniques do not lead to the restoration of 
hard tissues and of the processes of odontoblasts of teeth which 
was damage in during of the operations of preparation [1,2,3]. 

We have conducted an experiment on laboratory animals ( 
white rats of the WAG line weighing 220-230 g), of 15 specimens, 
which were preparation hard tissue of teeth under anesthetic 
protection. Then the teeth were covered with domestic light-curing 
adhesive with the addition of specialized complex antihomotoxic 
medication “Traumel-S”.  After that at 5 individuals who had teeth 
treated by the above method the teeth were removed 1 week after 
coating, the other 5 in 2 weeks and the last 5 animals in 1 month. 
Then they were subjected to decalcification by the conventional 
method, made of microscopic environments that studied under an 
electron microscope. 

The results of the study showed that in 1 week after coating 
was observed morphological and functional destruction of the 
dentin, descale, loosening, cavities. Gingival mucosa had mild 
swelling. The cutting edges of the teeth have smooth contours. 
Microscopic examination of treated teeth reveals a narrow 
homogeneous transparent region, in the intercellular substance of 
which is not determined the tubules of dentin. Under this area is the 
demarcation section – narrow basophilic line on the border with 
tubules of dentin. Dentin which located to this area and at a 
distance from the pulp, preserves the characteristic structure – 
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tubules of dentin are clearly visible between them is the 
extracellular matrix of uniform coloring. The diameter of the 
tubules at the areas of uneven – they narrowed towards dentino-
enamel the border. 

After 2 weeks, significant changes have not occurred. 
Microscopically noted the saving of the line of demarcation – 
basophilic line which to separate the dentin from tubules of dentin 
from the amorphous region. On the cut tooth structure the tubules 
of dentin in the main area of the tooth without damage but found 
small areas where the tubes have a wide diameter. The extracellular 
matrix of dentin without pathological disorders. Predentin area of 
the tooth is moderately extended, without pathological changes. In 
the tooth pulp layer of odontoblasts is wide, the cells have a mainly 
prismatic shape. Last detected in high density at the base of the 
layer odontoblasts. 

A distinct positive result was detected after 1 month. 
Macroscopically the edge of the prepared tooth even. Microscopic 
examination revealed a narrow zone of sclerosis, which are not 
defined the tubules of dentin. Adjacent to this area tubules of dentin 
have uneven gaps and blurred contours. On other area the openings 
are uniform, the tubes are arranged in parallel rows. Odontoblast 
form a continuous layer, in a surface part of that identifies singular 
cells with pyknotic nucleus. On other area of the layers to located 
are odontoplasty of prismatic and elongated form with a wide 
limbus of cytoplasm and rounded hypochromic nucleus. 

Thus, the conducted research on studying of influence on the 
structural organization the preparation of tooth and subsequent 
processing of the domestic light-curing adhesive material in 
combination with specialized complex antihomotoxic medication 
“Traumel-S”, showed that the use of these drugs helps to reduce the 
symptoms of the inflammatory process in the pulp. Compared to 
the previous series revealed that the inflammatory process in the 
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early stages of observation has ill-defined character and to 
disappear to 14 days after preparation of the teeth. Changes in 
dentine in the early period of observation (7 days), not progressing 
in the later stages of the study (30 days). Changes in the layer 
odontoblasts are adaptive-compensatory in character, which does 
not lead to the violation of predentine and strengthening the 
destructive irregularities in the dentin.  
The obtained data prove the possibility of recovery of the receptor 
apparatus of intact teeth after operation of preparation of hard 
tissues. 
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УКРАЇНА КАНДИДАТ НА ВСТУП В  
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 

 
Одним із ключових елементів зовнішньої політики 

України є інтеграція до Європейського Союзу та НАТО. В 
1994 році Україна та ЄС підписали угду про партнерство і 
співробітництво. Угода набула чинності після ратифікації. 
Україна офіційно заявила, що прагне стати асоційованим 
членом ЄС.  В 2009 Україна стала учасницею ініціативи 
«Східне партнерство» разом з Молдовою,Ю Грузією, 
Вірменією,Азербайджаном та Білоруссю (зараз членство 
призупинене). Після Революції Гідності ці процеси отримали 
практичний розвиток у підписанні Угоди про Асоціацію з ЄС, 
безвізового режиму з ЄС, а також отриманні статусу члена 
Програми партнерства  з розширеними можливостями            
НАТО. [1] 

Угода про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом була підписана  у 2014 році після того, як низка подій, 
які зупинили її ратифікацію, завершилася Революцією Гідності 
В Україні.   Поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі з 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96
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Україною набула чинності 1 вересня 2017 року після тимчасового 
застосування з 1 січня 2016 року, [2] а Угода про асоціацію 
повністю набула чинності 1 вересня 2017 року. [3] Українським 
громадянам із 11 червня 2017 року було надано безвізовий 
режим для в'їзду до країн Шенгенської зони на термін до 90 днів 
протягом будь-якого 180-денного періоду. 12 жовтня 2021 року 
Україна уклала угоду про Спільний європейський авіаційний 
простір з ЄС у рамках єдиного європейського неба. [4] 

У 2021 році Президент України Володимир Зеленський 
започаткував    процес підписання декларацій про підтримку 
європейської перспективи України з окремими країнами ЄС у 
межах нової тактики зближення України з Євросоюзом. [5] У 
таких деклараціях країнами ЄС декларувалося надання 
допомоги Україні у здобутті повноправного членства у ЄС, 
зокрема фіксувалася європейська перспектива України. Упродовж 
року Україна підписала такі декларації з 8 країнами ЄС.  

28 лютого 2022 року, невдовзі після російського 
вторгнення, Україна подала заявку на членство 
в Європейському Союзі. Президент України Володимир 
Зеленський попросив негайного вступу за «новою особливою 
процедурою», [6] а президенти восьми держав ЄС закликали 
прискорити процес вступу.[7] Голова Єврокомісії Урсула фон 
дер Ляєн заявила, що підтримує вступ України, але для цього 
знадобиться час. 1 березня 2022 року Європейський 
парламент рекомендував зробити Україну офіційним 
кандидатом на членство. 

Європейський парламент 1 березня переважною 
більшістю голосів (637 голосами «за», тільки 13 євродепутатів 
виступили «проти», 26 утрималися) затвердив резолюцію, яка 
рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням 
Україні статусу кандидата на вступ. Утім, голос 
Європарламенту є рекомендаційним.[8]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D1%83_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D1%83_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%9B%D1%8F%D1%94%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%9B%D1%8F%D1%94%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


 
  

          Матеріали XXV-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
       (07 жовтня 2022 року, м. Рига (Латвія), дистанційно)  
 

112 

Процес прийняття рішення: 
• надсилання листа-заяви головуванню Ради ЄС 

(тоді це була — Франція); 
• Рада інформує країни-члени, Європейський 

парламент та національні парламенти про заявку; 
• засідання 27 міністрів приймає рішення, щоб 

офіційно отримати думку Європейської комісії щодо 
заявки (триває від 15 до 18 місяців). 

Підготовка країни-кандидата: 
• адаптація власних інституцій, стандартів та 

інфраструктури для виконання зобов'язань держави-
члена: 

• відповідність критеріям вступу, включаючи 
прийняття та імплементацію законодавства ЄС[. 

16 березня 2022 року Україна приєдналася 
до синхронної мережі континентальної Європи, а 
саме ENTSO-E. [9]  
91% українців підтримують вступ до Європейського Союзу 

під час російського вторгнення в Україну 2022 року, [10] згідно з 
опитуванням, проведеним Соціологічною групою «Рейтинг» 
30-31 березня 2022 року, порівняно з 66,4% підтримки вступу 
в лютому 2015 року.  

29 травня 2022 року із метою підтримки на 
шляху України до європейського майбутнього, зокрема 
отримання статусу кандидата на членство в Європейському 
Союзі 25-26 червня 2022 року,[ урядом України була 
започаткована комунікаційна кампанія «Embrace Ukraine. 
Strengthen the Union». [11] 

17 червня Європейська комісія офіційно рекомендувала 
надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський 
Союз. Про це оголосила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн 
на брифінгу в Брюсселі. "Комісія рекомендує Раді, по-перше, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83#cite_note-42
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/ENTSO-E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%84%D0%A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%84%D0%A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83#cite_note-48
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F_(%D1%81%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Embrace_Ukraine._Strengthen_the_Union
https://uk.wikipedia.org/wiki/Embrace_Ukraine._Strengthen_the_Union
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надати Україні європейську перспективу і по-друге - надати 
статус кандидата. Звичайно, з розумінням, що країна виконає 
певний набір подальших важливих реформ", - сказала фон дер 
Ляєн. "Комісія рекомендує Раді, по-перше, надати Україні 
європейську перспективу і по-друге - надати статус кандидата. 
Звичайно, з розумінням, що країна виконає певний набір 
подальших важливих реформ", - сказала фон дер Ляєн.[12] 

"Комісія рекомендує Раді, по-перше, надати Україні 
європейську перспективу і по-друге - надати статус кандидата. 
Звичайно, з розумінням, що країна виконає певний набір 
подальших важливих реформ", - сказала фон дер Ляєн. 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, 
що Україні ще багато належить зробити на шляху до членства 
в ЄС, зокрема, у сфері верховенства права та антикорупції. 

У документі Єврокомісії окремо уточнюється перелік 
вимог до України: 

1) впровадити законодавство про процедуру добору 
суддів Конституційного Суду України, включаючи процес 
попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та 
професійних навичок, відповідно до рекомендацій 
Венеціанської комісії; 

2) завершити перевірку доброчесності Етичною радою 
кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до 
створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; 

3) посилювати боротьбу з корупцією, зокрема на 
високому рівні, шляхом активних та ефективних розслідувань; 
завершити призначення нового керівника Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури шляхом схвалення визначеного 
переможця конкурсу та розпочати та завершити процес 
відбору та призначення на посаду нового директора 
Національного антикорупційного бюро України; 

4) забезпечити відповідність законодавства про боротьбу 
з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів 
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(FATF); прийняти комплексний стратегічний план 
реформування всього правоохоронного сектору як частини 
середовища безпеки України; 

5) запровадити антиолігархічний закон для обмеження 
надмірного впливу олігархів на економічне, політичне та 
суспільне життя; це має бути зроблено юридично 
обґрунтованим способом, враховуючи майбутній висновок 
Венеціанської комісії щодо відповідного законодавства; 

6) подолати вплив корисливих інтересів шляхом 
прийняття закону про ЗМІ, який узгоджує законодавство 
України з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги та 
надає повноваження незалежному регулятору ЗМІ; 

7) завершити реформу законодавства щодо національних 
меншин, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії. 

Єврокомісія відстежуватиме прогрес України у 
виконанні цих кроків і звітуватиме про них разом із детальною 
оцінкою країни до кінця 2022 року.[13] 

Верховна Рада 19 червня 2022 року на  черговому 
 пленарному  засіданні ухвалила постанову про звернення до 
країн ЄС щодо надання Україні статусу країни-кандидата на 
вступ до ЄС. За це проголосувало 315 нардпепів при 
мінімально необхідній кількості 226 голосів. [14] 

У зверненні зафіксована необхідність подальшого 
надання військової допомоги, як на національному рівні, так і 
в рамках Європейського фонду миру для посилення 
протиповітряної, протитанкової та протикорабельної оборони, 
а також продовження надання гуманітарної допомоги Україні. 

Народні депутати пропонують країнам-членам ЄС 
посилювати санкційний тиск на РФ і Білорусь через введення 
подальших пакетів санкцій, зокрема відключення РФ від 
світової фінансової системи, повне ембарго на найважливіші 
товари російського експорту, а також запровадження 
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персональних санкцій на російських високопосадовців і членів 
їхніх сімей, арешт і подальшу конфіскацію активів у державах 
ЄС. 

Верховна Рада також просить держави ЄС приділити 
особливу увагу гарантуванню світової продовольчої безпеки та 
вжити необхідних заходів для гарантування безпечного та 
безперебійного експорту українських зернових. 

Парламентарі у зверненні вимагають від країн ЄС взяти 
участь у розслідуванні військових злочинів російських 
окупантів на території України, актів геноциду, звірств проти 
українців та покарання винних. "ЄС як регіональний лідер має 
бути залучений до підготовки та створення спеціального 
трибуналу щодо злочину агресії проти України з метою... 
притягнення представників вищого політичного та військового 
керівництва Російської Федерації до відповідальності за 
вчинене", - йдеться у зверненні. 

Верховна Рада також закликає ЄС сприяти відновленню 
української інфраструктури, медичних закладів, житлових 
будинків і шкіл, продовженню процесу модернізації держави 
відповідно до плану ЄС "відновлення України". [14] 

23 червня лідери країн-членів Європейського Союзу 
підтримали надання Україні й Молдові статусу кандидата на 
вступ до ЄС. За надання Україні кандидатства проголосували 
представники усіх 27 країн Євросоюзу. "Це вирішальний момент 
для Європейського Союзу. Це геополітичний вибір, який ми 
зробимо сьогодні", - заявив перед голосуванням голова 
Європейської Ради Шарль Мішель. За надання Україні 
кандидатства проголосували представники усіх 27 країн 
Євросоюзу. "Це вирішальний момент для Європейського Союзу. 
Це геополітичний вибір, який ми зробимо сьогодні", - заявив 
перед голосуванням голова Європейської Ради Шарль Мішель. 

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон назвав 
рішення про європейську перспективу України "сильним 
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сигналом для Росії в поточному геополітичному контексті". 
Водночас він зауважив, що шлях від кандидатства до членства 
в ЄС не буде швидким.[15] 

Висновки.Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав 6 
переваг, які дасть Україні отримання  статусу кандидата у 
члени Євросоюзу. Рух до ЄС дозволить модернізувати нашу 
державу, і ми зацікавлені зробити всі зміни якнайшвидше. 
Україна - це Європа і невдовзі Україна буде членом 
Європейського Союзу.[] 

Також Шмигаль назвав переваги, які має надати Україні 
статус кандидата у члени ЄС. 

"По-перше, це юридичне закріплення європейського 
майбутнього України. Це означає, що Україна не просто 
потенційно колись може приєднатися до ЄС, а що процес 
запущено, і вона відповідає вже значній кількості критеріїв, які 
висуваються до кандидатів. 

Підготовка до членства передбачатиме завершення 
всеохопної трансформації всіх сфер. У цьому Україну постійно 
підтримуватиме Єврокомісія, надаючи необхідну 
консультаційну та іншу допомогу. 

Україна стане повноправним членом програм та ініціатив 
ЄС, відкритих як для країн ЄС, так і країн зі статусом 
кандидата на членство. Україна, як країна-кандидат, матиме 
ширші можливості для того, щоб її голос був почутий під час 
формування політик ЄС. 

Отримавши статус-кандидата та розпочавши рух до 
членства, Україна ставатиме більш привабливою для 
інвесторів. Бізнес-клімат наближатиметься до умов, як у 
країнах ЄС - інвестори діятимуть на ринку, який є 
передбачуваним, а бізнес - захищеним. Привабливість для 
інвесторів також потребуватиме надійних гарантій безпеки 
після перемоги над росією. 
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Україні буде доступна фінансова допомога для країн, які 
готуються до вступу в ЄС (Інструмент передвступної 
допомоги, IPA). Така допомога може надаватися через гранти, 
інвестиції або як технічна допомога. 

Крім того, акумулюючи кошти для відновлення України 
сьогодні через спеціальний Трастовий фонд солідарності, ЄС 
ставитиметься до таких інвестицій не як до післявоєнної 
відбудови третьої країни, а інвестування в добробут 
потенційного майбутнього члена ЄС",- перераховує 
прем’єр.[16] 
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«THE PROBLEMS OF COMPETENCE OF 

ADMINISTRATIVE COURTS OF UKRAINE IN A 
SEPARATE CATEGORY OF CASES”  

 
1. On 18 March 2004, a new Code of Civil Procedure of 

Ukraine was introduced in Ukraine [1], and on 6 July 2005, the 
first in the history of Ukraine -the Code of Administrative Court 
Procedure [2]. In contrast, none of these codes contains chapters on 
the procedure, method and timing of consideration of complaints 
about the actions or inaction of employees of civil registration 
bodies. 

Until 2004, complaints concerning the establishment of 
irregularities in civil status records were dealt in a separate civil 
procedure with according to the norms of the Code of Civil 
Procedure of the Ukrainian Soviet Socialist Republic of 1963 
(chapter 36, art. 266-270) [3]. However, provided that the civil 
status authorities refused to make appropriate changes to the civil 
status file of the citizen.  

The new Code of Civil Procedure of Ukraine (2004) did not 
at all provide for the possibility of considering cases on challenging the 
actions or inaction of employees of civil status bodies in a separate civil 
procedure. In practice, judges continued guided to be by the outdated 
practice of considering this category of cases in a separate civil 
procedure, formed in the code of the Code of Civil Procedure of the 
Ukrainian Soviet Socialist Republic of 1963 [4, p. 78-79].  

This practice existed until the issuance on 29.09.2016 by the 
Plenum of the Supreme Administrative Court of Ukraine of 
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Resolution No. 12 on the generalization of the practice in the 
consideration by administrative courts of causes related to the 
refusal by the bodies of state registration of acts of civil status [5]. 
The issue of demarcation of administrative justice and other forms 
of justice (eg: constitutional, civil, economic) - is one of the 
problematic issues in the implementation and functioning of 
administrative justice in Ukraine [6, p. 5]. 

In my opinion, in order to improve and develop the 
administrative judiciary in Ukraine, it is necessary to make 
additions to the Code of Administrative Court Procedure of 
Ukraine of 6.07.2005 [2], namely: to add an appropriate chapter on 
the procedure and deadlines for the consideration of cases arising 
from the challenge of actions or inaction of civil authorities. 

2. As indicated above, a new Code of Civil Procedure of 
Ukraine introduced was in Ukraine on 18.03.2004 [1] and the Code of 
Administrative Court Procedure Code of Ukraine on 6.07.2005 [2]. 
On the other hand, none of these codes contains any chapters on the 
procedure, method and time limits for consideration of complaints 
about the notary's actions or refusal to perform these actions by the 
notary. 

Until 2004, complaints concerning complaints against 
notaries or refusal to perform notarial acts were dealt with in a 
separate civil procedure according to the norms of the Civil 
Procedure Code of the Ukrainian Soviet Socialist Republic of 1963 
(art. 254.6 and chapter 39 – art. 285-288) [3]. 

Generalization of judicial practice shows that courts often 
make mistakes in determining jurisdiction in cases of this category 
not only between civil and administrative jurisdiction, but also 
between civil and economic. This follows from the content of §4 of 
Resolution №2 of 7.02.2014 of the Plenum of the Supreme 
Specialized Court of Ukraine for the Consideration of Criminal 
and Civil Cases the notarial acts or refusal to perform such acts by 
a notary [7]. 
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It should also be noted that the Supreme Specialized court of 
Ukraine for the Consideration of Criminal and Civil Cases as a 
result of the "Great Cassation Reform" carried out in Ukraine in 
2016 was liquidated, and instead of this judicial institution two new 
judicial institutions were created: the Cassation Court for Civil 
Cases of the Supreme Court of Ukraine and the Cassation Court for 
Criminal Cases of the Supreme Court of Ukraine [8].  

I believe that I should issue a new Resolution of the 
Cassation Court for Civil Cases of the Supreme Court of Ukraine 
and the Cassation Court for Administrative Cases of the Supreme 
Court of Ukraine on the delimitation of the jurisdiction of the 
courts in the category of cases concerning the challenge of notarial 
acts or refusal of notaries to perform notarial acts. 

When deciding on the nature of the legal relations underlying 
the category of dispute under consideration, it should be borne in 
mind that the notary is an official person acting on behalf of the 
state and having made a state certificate of legal status and 
registration of the rights of natural or legal persons. It follows that 
the activity of a notary has a public-law character, since a natural 
person or a legal entity, by directing its request (request) to a notary 
(or quasi-body), enters into public law relations with the state 
through a state body authorized to perform notarial acts. In 
addition, the powers of authority in notarial relations also manifest 
themselves in the official power of notarial acts. 

In my opinion, in order to avoid disputes over jurisdiction in 
the category of cases concerning the challenge of notarial acts and 
the refusal of notaries to perform notarial acts, cases of this 
category should referred to be the jurisdiction of the administrative 
courts of Ukraine. I believe that this category of cases can referred 
to be cases of the nature of administrative-public disputes. To this 
end, it is necessary to add a relevant chapter to the Code of 
Administrative Court Procedure of Ukraine of 6 July 2005 
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concerning the procedure, method and deadlines for the 
consideration of complaints against the decision, actions or inaction 
of notaries. 

3. In accordance with art. 293.1.9 and art. 339 of the Code of 
Civil Procedure of Ukraine of 18.03.2004 (as amended on 
15.12.2017) [1], requests for compulsory psychiatric assistance are 
considered in separate civil proceedings. 

In my opinion, this category of cases referred be can to the 
jurisdiction of administrative courts of Ukraine. When considering 
this category of cases, so-called subjective signs of a dispute 
appear. Namely, the institution of psychiatric care by sending to the 
court an application against a person for his compulsory treatment 
(care) or for his compulsory hospitalization to a psychiatric 
institution enters into a public relations with that citizen, because in 
relation to this from the Citizen can use the power of authority. In 
addition, the prosecutor also participates in such a dispute as a 
representative of the state. 

For example, in Georgia, cases concerning the forcible 
transfer of persons to psychiatric institutions dealt with are in 
courts of general jurisdiction, but within the framework of judicial-
administrative proceedings (art. 21.16-21.20 of the Code of 
Administrative Procedure of Georgia of 23.07.1999) [9]. 

In addition, in accordance with art. 32.1 of the Law of 
Ukraine of 22 February 2000 on psychiatric assistance [10] - 
citizens can challenge decisions, actions or inaction of persons on 
duty of psychiatric institutions that violate their rights, freedoms 
and legitimate interests, namely: in the provision of them 
psychiatric assistance (care), social protection, provision of social 
services or special training. The complaint addressed may be to the 
director of a psychiatric institution, the director of a social 
protection institution for persons with mental disorders and the 
director of a special educational institution, or to a higher authority 
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in relation to these psychiatric institutions, or directly to the court. 
Consideration of such a category of cases carried is out within the 
framework of judicial and administrative proceedings. 

4. In accordance with art. 293.1.10 and art. 343 of the Code 
of Civil Procedure of Ukraine of 18.03.2004 (as amended on 
15.12.2017) [1], a separate civil procedure shall consider 
applications for compulsory hospitalization of patients with an 
infectious form of tuberculosis to anti-tuberculosis facilities or for 
an extension of hospitalization in these facilities. 

In my opinion, this category of cases referred be can also to 
the jurisdiction of the administrative courts of Ukraine. Namely, 
the tuberculosis treatment facility when sending to the court an 
application against a person for compulsory hospitalization to the 
tuberculosis treatment facility and an application for extension of 
hospitalization in this facility enters into a public-law relationship 
with a citizen and in relation to this citizen can use imperious 
powers. 

For example, in Georgia, cases concerning the forced referral 
of persons to a tuberculosis treatment facility dealt with are in 
courts of general jurisdiction, but within the framework of judicial-
administrative proceedings (art. 21.51-21.56 of the Code of 
Administrative Procedure of Georgia of 23.07.1999) [9]. 

 5. In accordance with art. 53.3 of the Code of 
Administrative Court Procedure of Ukraine of 6.07.2005 [2], the 
prosecutor may participate in the judicial-administrative procedure. 
The prosecutor also has the right to appeal to the appeal courts 
against the decision of the courts of first instances, as well as to the 
cassation courts against the decision of the appeal courts and to 
apply to the courts for a re-examination of the case in connection 
with new or exceptional circumstances in the case. 

As it follows from the content of art. 53.4 and art. 53.5 Code 
of Administrative Court Procedure of Ukraine of 6.07.2005 [2] - 
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the prosecutor addressing the court in the interests of the state 
should justify in his claim, application or complaint what exactly is 
the violation of the interests of the state, as well as indicate the 
need to protect the interests of the state and indicate the legal basis 
for the appeal to the court. 

In addition, the prosecutor should indicate the body of the 
state administration, which authorized by is the state to perform the 
relevant functions in the disputed legal relations. If the proceedings 
are initiated based on a lawsuit, application or complaint of the 
prosecutor, as well as the state administration body-they are 
granted the status of plaintiff in the process. 

In the absence of such a body of state administration or the 
lack of legal authority of such a body to go to court with a lawsuit, 
request or complaint-the prosecutor should indicate this in his 
lawsuit, request or complaint and in this case, he himself acquires 
the status of plaintiff. 

In my opinion, in order to develop the administrative judiciary in 
Ukraine and to ensure equal opportunities for each of the parties in the 
judicial and administrative proceedings, it is necessary to resolve the 
issue of the participation of the prosecutor in the judicial and 
administrative proceedings. To this end, it is necessary to introduce an 
appropriate norm in the Code of Administrative Court Procedure of 
Ukraine of 6.07.2005 [2], which concerns the duty of the prosecutor to 
participate in judicial proceedings on behalf of persons for whom the 
independent protection of their rights in court is impeded, namely: 
persons with disabilities, disabled, elderly, pensioners, children, single 
mothers raising minor children. 
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TO THE QUESTION OF THE ADEQUACY OF 

TEMPORAL REGULATION IN THE NATIONAL 
JUDICIARY OF UKRAINE 

 
Legal certainty as an integral element of the rule of law, 

provided for by the Convention on the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms, is inherent in the legal system in the 
field of both law-making and law enforcement, including at the 
stage of judicial proceedings. At the same time, considerable 
importance is attached to the certainty of temporal characteristics 
when creating legal acts and their use to regulate social relations 
and protect the subjective rights of an individual. An important role 
is played by the indicators of the quality of the legal norm in the 
temporal dimension, which guarantees the provision of the 
principle of legitimate expectation of the person, his confidence in 
the stability of legal acts and actions, their irreversibility and 
consistency, the delivery of the norms to the persons to whom they 
concern, and therefore, the comprehensibility and accessibility of 
the law etc. 

In addition to guaranteeing the temporal stability and fairness 
of the legal norm (this shows the importance of the principle of 
legal certainty in the law-making sphere), legal certainty must also 
be achieved in the sphere of law enforcement. In this context, the 
studied principle is widely used in the decisions of the European 
Court of Human Rights. At the same time, it covers several 
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separate manifestations that have different directions, but, 
nevertheless, all of them are aimed at achieving a common result - 
ensuring the certainty of law enforcement and thus - effective 
protection of individual rights. Therefore, when a specific case is 
decided by the European Court, the implementation of the 
theoretical requirement to correct a certain norm, eliminate its 
ambiguity, and provide clarity and comprehensibility of its content 
is achieved. 

The European Court of Justice uses the concept of 
"reasonable period" (part 1 of Article 6 of the Convention on the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) to 
determine the appropriate duration of consideration and resolution 
of legal disputes. At the same time, the shortest period of 
consideration and resolution of a court case, sufficient to provide 
timely (without unjustified delays) judicial protection of violated 
rights, freedoms and interests of a person, is interpreted as 
reasonable. In the national Ukrainian procedural legislation, it is 
also possible to notice the efforts of a normative solution to this 
issue. So, in Part 2 of Art. 210 of the Civil Procedure Code states 
that the court considers the case on its merits within thirty days 
from the day of the commencement of the consideration of the case 
on its merits. Special terms of consideration are established for 
some cases of a separate proceeding, such as an application for the 
provision of compulsory psychiatric assistance (considered by the 
court in the following terms from the day of its receipt to the court: 
for hospitalization of a person in a psychiatric institution - within 
24 hours; for psychiatric examination - within three days; on the 
provision of outpatient psychiatric care, its extension and 
continuation of hospitalization - within ten days (Article 349 of the 
Code of Civil Procedure), on the disclosure by the bank of 
information containing bank secrets (five days from the date of 
receipt of the application (Article 289 of the Code of Civil 
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Procedure), on mandatory hospitalization in an anti-tuberculosis 
facility or continuation of treatment (no later than 24 hours after the 
opening of proceedings in the case (Article 345 of the Code of 
Civil Procedure). 

However, this definition does not fully coincide with the 
European interpretation of the essence and content of "reasonable 
period". After all, according to the principles followed by the 
ECtHR, the concept of consideration of a case within a reasonable 
time is an estimate. It means the time required for the correct and 
fair resolution of each specific case in the procedural form 
prescribed by law. Therefore, a "reasonable period" cannot be 
clearly established for all types of disputes, but to assess whether 
the period in the given circumstances met the parameters of 
reasonableness, one should rely on the factors established in 
precedent practice as the basic criteria of this phenomenon. For 
civil legal disputes, such criteria should include the complexity of 
the case, both factually and legally, the behavior of the plaintiff, the 
judicial institution, state authorities, the importance of the case for 
the interested person [1, c. 15-17]. A subjective factor, such as the 
legality of the decision, is also an important factor. After all, the 
issuance of an unfounded and unmotivated verdict leads to the 
issuance of illegal, from the point of view of the norms of 
substantive law, court decisions. 

In the temporal sense, such a violation of the law leads to a 
delay in the consideration of the case, non-compliance with a 
reasonable period of the process due to the need to review and 
cancel an unfair decision in the appeal or cassation procedure. 
Finally, incorrect justification due to the substitution of concepts, 
distortion and ignoring by national courts of the plaintiff's position 
and the appeal of such actions to the European Court significantly 
distances the moment of reaching the truth from the actual time of 
the offense. For example, in the case of Shapovalov v. Ukraine, the 
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ECtHR established that the applicant tried to obtain information 
about the course and results of the presidential elections of Ukraine 
in 2004, but the territorial election commission refused him this. 
All courts of the national judiciary also denied the applicant the 
protection of his right to information, stating that he was contesting 
the election procedure. Disagreeing with this position, the ECtHR 
noted that in this case the applicant is a journalist and requested 
information for his professional activity, i.e. for publication in 
connection with the elections. Failure to complete this task could 
damage his business reputation and career. Therefore, the European 
Court, recognizing the fact of violation of Clause 1 of Art. 6 of the 
Convention, came to the conclusion that the national courts 
misunderstood the essence of the applicant's complaint, namely that 
he did not raise the issue of the procedure for the election of the 
President of Ukraine in 2004, but the issue of access to information 
[2, paragraphs 49, 55, 57]. 

Such examples of intentional or unintentional distortion of 
the position of a person who applies to administrative or judicial 
authorities in order to obtain proper and fair application of legal 
norms are quite indicative of the domestic legal system. For 
example, a popular violation of a person's right to information is 
recognition of his information request not as an appropriate action 
aimed at obtaining it, but as a citizen's request. The freedom to 
seek, receive and impart information is one of the most important 
political and personal human rights and is included in the Universal 
Declaration of Human Rights (Article 19). Article 34 of the Basic 
Law of Ukraine states that everyone has the right to freely collect, 
store, use and disseminate information orally, in writing or in any 
other way - at their choice. Article 32 of the Constitution also states 
that every citizen has the right to obtain information about himself 
in state authorities, local self-government bodies, institutions and 
organizations that are not state or other legally protected secrets. 
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Special accounts in Ukraine regulate the procedure for accessing 
information, including by submitting an information request. The 
Law of Ukraine "On Access to Public Information" defines the 
procedure for exercising and ensuring everyone's right to access 
information that is in the possession of subjects of authority, other 
managers of public information defined by this Law, and 
information that is of public interest. information means 
information displayed and documented by any means and on any 
media, which was received or created in the process of the subjects 
of authority performing their duties provided for by the current 
legislation, or which is in the possession of subjects of authority 
authorities, other administrators of public information defined by 
this Law. By qualifying an information request sent to an 
information administrator as a citizen's request, the latter in this 
way makes a substitution of concepts for the purpose of using 
inappropriate means of response. 

In Ukrainian law enforcement practice, cases of 
inconsistency in interpretations of individual provisions of the same 
law by different national courts are also indicative. For example, in 
the case "Matsyuk v. Ukraine" [3], the European Court found a 
violation of paragraph 1 of Article 6 of the Convention, taking into 
account the fact that the applicant was deprived of a practical 
opportunity to appeal the refusal of compensation under Article 12 of 
the Law of Ukraine "On the Procedure for Compensation for Damage 
Caused to a Citizen by Illegal by actions of bodies of inquiry, pre-trial 
investigation, prosecutor's office and court" as a result of improper 
registration of the relevant document by law enforcement agencies. 
Therefore, the courts of three instances refused to satisfy the applicant's 
claim for moral damages, which was recognized by the European Court 
as a violation of his right to access to court. 

As we can see, the non-absoluteness of the right to access to 
the court, in circumstances where the state itself is not able to 
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properly eliminate conflicts and disagreements regarding 
procedural issues related to the jurisdiction of individual cases, 
leads to an unjustified denial of access to the court, unlawful delay 
in the consideration of the case, and therefore to arbitrariness and 
violation of the right to a fair trial. Currently, it would be possible 
to solve the issues raised in this work through the normative 
provision of their regulation in the new editions of the legislation 
on the judiciary and procedural codes. Unfortunately, we have to 
note the vagueness of the wording in these laws (an example is 
clause 6) part 2 of art. 36 of the Law "On the Judiciary and the 
Status of Judges"). Therefore, it remains to be hoped that the 
Ukrainian judiciary will more widely apply the practice of 
European law enforcement, and thus ensure the observance of 
human rights to a fair trial. 
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ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ 
ПРОЦЕДУРИ ВІДВОДУ У ДИСЦИПЛІНАРНОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ, ПОРУШЕНОМУ ВІДНОСНО 
ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ 

 
Чинним законодавством України встановлено, що 

відносини, пов’язані із  вступом на державну службу, її 
проходженням та припиненням регулюються Законом України 
«Про державну службу» [1]. Відповідно до статистичних 
даних, оприлюднених Національним агентством України з 
питань державної служби, станом на 01.07.2022 року в Україні 
на посадах державної служби працювало 168140 осіб [2]. Для 
статистики наведена цифра є лише математичним 
відображенням певного процессу, однак для кожного із 
працюючих державних службовців ця цифра є відображенням 
їх професійного життя та щоденної діяльності, під час якої 
трапляються ситуації, коли державний службовець має 
захистити свої права, зокрема у разі порушення відносно нього 
дисциплінарної справи. Саме тому дослідження особливостей 
здійснення процедури дисциплінарного провадження 
(дисциплінарного процесу) є нагальним і таким, що потребує 
наразі додаткової уваги. Принагідно зазначимо, що інтерес до 
інституту дисциплінарної відповідальності останнім часом 
помітно підвищується. Цю тему у своїх роботах досліджують 
такі сучасні вчені як Т.Коломоєць, В..Колпаков, Л.Р.Біла-Тіунова, 
І.Бородін, І.Картузова, О. Новак та ін.  
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Перш ніж перейти до висвітлення питання про 
необхідність запровадження під час дисциплінарного процесу 
можливості заявляти відводи, зазначимо, що чинне 
законодавство, на теперішній час, не містить визначення 
терміну «дисциплінарна відповідальність державного 
службовця». Дисциплінарну відповідальність у загальному 
розумінні можна визначити як категорією, що має 
налаштовувати працівника на невідворотність негативної 
реакції (покарання) з боку адміністрації, тобто фактично 
настання певних юридичних наслідків, за неналежні дії або 
бездіяльність.  

Принагідно зазначимо, що прийняття Закону України 
«Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII можна 
вважати початком самостійного розвитку інституту 
дисциплінарної відповідальності державних службовців в 
Україні, оскільки саме в цей час з’явилось чітке розмежування 
дисциплінарної відповідальності державних службовців та 
дисциплінарної відповідальності працівників і відповідно 
завершився період притягнення державних службовців до 
дисциплінарної відповідальності за нормами трудового права, 
що протирічило самій сутності державної (публічної служби), 
яка має публічно-правову природу. 

Варто наголосити, що дисциплінарна відповідальність 
державних службовців є окремим правовим інститутом, 
оскільки залежно від виду публічної служби існують різні 
особливості як щодо видів покарання, так і щодо видів самих 
дисциплінарних проступків. Відповідаючи на питання щодо 
змісту поняття дисциплінарної відповідальності державних 
службовців, варто зупинитись на кількох тезах:  

– у юридичній і науковій літературі на сьогоднішній день 
відсутній єдиний підхід щодо визначення цього поняття; 

–  дисциплінарна відповідальність державних службовців 
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є одним з видів юридичної відповідності, повністю відповідає 
загальним ознакам та принципам останньої, однак має свої 
процесуальні особливості, пов’язані з колом осіб, які є 
учасниками процесу, і зі специфікою норм законодавства, 
яким регулюються процесуальні питання дисциплінарної 
відповідальності;  

– дисциплінарна відповідальність державних (публічних) 
службовців має виключно адміністративно-правову природу, 
їй не притаманний міжгалузевий характер; 

– дисциплінарна відповідальність державних службовців 
має досліджуватись і функціонувати в рамках дисциплінарно-
деліктного, а не трудового права, як помилково вважалось 
досить тривалий час. 

Враховуючи викладене, а також множинність існуючих 
підходів щодо визначення таких понять як «відповідальність» 
[3,с.236], «дисциплінарна відповідальність» [4,с.244; 5], під 
поняттям «дисциплінарної відповідальності державних 
службовців» ми пропонуємо розуміти інститут дисциплінарно-
деліктного права, який містить особливі юрисдикційні процедури 
та порядок їх застосування, що регулюється нормами, 
заснованими на базі публічного права, застосовуються до 
спеціального суб’єкта відповідальності, який має публічно-
правовий статус, лише при наявності підстав і у спосіб, 
визначений законодавством. Важливими складовими наведеного 
визначення є словосполучення «юрисдикційні процедури» та 
«порядок їх застосування», оскільки лише завдяки належній 
роботі цих правових сполук можливо забезпечити виконання 
головної мети здійснення дисціплінарного провадження - 
визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого 
дисциплінарного проступку державним службовцем. 

На теперішній час, процедури, пов’язані із притягненням 
до дисциплінарної відповідальності державного службовця 
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регулюються нормами спеціального законодавства, зокрема 
Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. 
№ 889-VІII [6] (далі-Закон № 889) та Порядку здійснення 
дисциплінарного провадження, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 № 1039 (далі – 
Постанова № 1039) [7]. Додаткову інформацію з цього питання 
практикуючі юристи і державні службовці можуть отримати зі 
сторінок Практичного посібника, розробленого у 2017 році 
Національним агентством України з питань державної служби 
спільно з Центром адаптації державної служби до стандартів 
Європейського Союзу для керівників служб управління 
персоналом. Метою видання посібника було надання 
методичної допомоги у сфері державної служби з питань, 
пов’язаних із притягненням до дисциплінарної 
відповідальності державного службовця [8]. Однак, 
незважаючи на наведене, все ще залишається низка питань, які 
потребують вивчення та врегулювання на законодавчому рівні. 
На підтвердження цього можна навести той факт, що у серпні 
2022 року Кабінетом Міністрів України були внесені зміни до 
Постанови № 1039, якими додатково врегульовані деякі 
аспекти участі адвоката у дисциплінарному провадженні, 
зокрема надання можливості ознайомлення з матеріалами 
справи в електронному вигляді, визначення місця для 
ознайомлення з матеріалами справи, можливості проведення 
засідання дисциплінарної комісії дистанційно в режимі 
відеоконференції тощо [9]. Проте, на жаль, цими змінами 
абсолютно не охоплене питання можливості заявлення 
державним службовцем відводу членам або голові 
дисциплінарної комісії. Важливість цього питання по-перше, 
тісно пов’язана з правом на захист, гарантованим 
Конституцією України [10], по-друге, цілком співвідноситься з 
тим, що дисциплінарна відповідальність є одним з видів 
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юридичної відповідальності, а відтак має містити в собі всі 
ознаки останньої, та по-третє - з тим, що аналіз нормативно-
правових актів, якими регулюється діяльність дисциплінарних 
комісій в інших сферах публічної служби, дозволяє зробити 
висновок про відсутність відповідних норм у їх змісті також 
(Положення про дисциплінарну комісію Держгеокадастру з 
розгляду дисциплінарних справ [11] та Положення про 
дисциплінарні комісії в Національній поліції України [12]), що 
свідчить про наявність системної прогалини у законодавстві. 

Повертаючись до питання забезпечення права на захист 
державного службовця під час здійснення дисциплінарного 
процесу, зазначимо, що процедура відводу передбачена та 
достатньо детально регламентована чинним законодавством по 
іншим видам процесів, зокрема: до прав підозрюваного, 
обвинуваченого у кримінальному судочинстві віднесено право 
заявляти відводи [13]; у цивільному процесуальному 
судочинстві передбачено, що судді, секретарю судового 
засідання, експерту, спеціалісту, перекладачу може бути 
заявлено відвід учасниками справи [14]; на прикладі положень 
Кодексу адміністративного судочинства України можемо 
встановити, що питання про відвід вирішуються невідкладно, а 
також те, що відвід може бути заявлений не лише судді, а й 
експерту та перекладачу [15]. Про важливість належного 
забезпечення відводу у процедурі судового розгляду справи 
свою позицію висловив також і Верховний Суд по справі № 
826/11409/17 від 20.06.2022 за позовом до Національного 
банку України про визнання протиправним та скасування 
рішення, зобов`язання вчинити дії. Так, Верховний Суд 
зазначив, що головна мета відводу - гарантування 
безсторонності суду, зокрема, щоб запобігти упередженості 
судді (суддів) під час розгляду справи. Безумовно, сторони 
можуть побоюватися, що суддя є небезстороннім, але 
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вирішальним є те, чи можна вважати такі побоювання 
об`єктивно обґрунтованими. Саме тому не може бути 
підставою для відводу судді заява, яка містить тільки 
припущення про існування відповідних обставин, не 
підтверджених належними і допустимими доказами [16]. 

Європейський суд з справ людини наводячи свою 
позицію щодо безсторонності суду у Посібнику зі статті 6 
Конвенції - Право на справедливий суд (кримінально-
процесуальний аспект), зазначає: « 92. Стаття 6 § 1 вимагає, 
аби кожен суд, до якого вона застосовується, був 
«безстороннім». Зазвичай безсторонність визначається як 
відсутність упередження або наперед складеної думки і може 
оцінюватись у різний спосіб. Існування національної 
процедури, покликаної гарантувати неупередженість, а саме, 
правила стосовно відводу і самовідводу суддів, є необхідною 
складовою. Такі правила засвідчують намагання національного 
законодавця усунути будь-які правомірні сумніви в 
неупередженості судді і відповідного суду, а також є спробою 
забезпечити безсторонність, усунувши таким чином причину 
занепокоєння. Окрім гарантування відсутності дійсно 
заангажованого підходу, вони мають на меті усунути будь-яку 
видимість упередженості і, відповідно, зміцнити довіру, яку в 
демократичному суспільстві суди мають викликати у 
громадськості («Мікаллеф проти Мальти» (Micallef v. Malta) 
[ВП], § 99; «Межнарич проти Хорватії» (Mežnarić v. Croatia), § 27; 
«Харабін проти Словаччини» (Harabin v. Slovakia), § 132)» [17]. 

З наведеного можна зробити висновок про те, що відвід є 
однією з необхідних умов для здійснення правосуддя, і 
відповідно цілком може бути застосований у процедурі 
дисциплінарного провадження, адже вирішення питання про 
притягнення до дисциплнарної відповідальності державного 
службовця це фактично таке ж відправлення правосуддя, як і в 
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інших процесах. Ми розуміємо, що питання, які розглядаються 
під час здійснення дисциплнарного провадження у переважній 
кількості випадків є не настільки суспільно небезпечними як 
злочини, однак, цей аспект не має відігравати у даному 
випадку вирішальної ролі, оскільки по-перше, під час 
здійснення дисциплінарного провадження відбуваються 
процедури, які фактично відтворюють судове засідання у 
державному органі - заслуховуються пояснення державного 
службовця та інших свідків подій, забезпечується участь 
експертів, здійснюється розгляд наданих дисциплінарній 
комісії матеріалів тощо, по-друге, державний службовець в 
першу чергу є громадянином України і відповідно має всі 
права, які визначені Основним законом держави для всіх 
інших громадян. Саме тому, з метою наближення українського 
законодавства до європейських стандартів, є необхідним 
внесення відповідних змін до законодавства про державну 
службу, а саме долучення до переліку прав державного 
службовця, які визначені у ст. 7 Закону України «Про 
державну службу», права на заявлення відводу голові або 
членам дисциплінарної комісії. 
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Між фахівцями немає єдиною думки, щодо можливості 

віднесення «технології» до об’єктів права інтелектуальної 
власності.  Так деякі вчені вважають, що технологію не можна 
охарактеризувати, як об’єкт інтелектуальної власності, 
оскільки вона не передбачена в якості такого об’єкту чинним 
законодавством, і відповідно, на технологію не поширюється 
режим виключних прав [1].   

Як аргументацію цієї позиції також наводять думку, що 
зважаючи на те, що жодного згадування про технологію як 
об’єкт права інтелектуальної власності Цивільний кодекс 
України та Господарський кодекс України не містить, 
«технологія» не є об’єктом правового регулювання цивільних 
правовідносин.  Це обґрунтовується тим, що за теорією права 
автором (винахідником) об’єкта інтелектуальної власності є 
фізична особа. Майнові права на об’єкт інтелектуальної 
власності можуть виникати у фізичної особи, юридичної 
особи, держави. Технологія ж завжди формується у суб’єкта 
господарювання під час здійснення ним господарської 
діяльності [2]. 

Інші автори відносять технологію до об’єктів виключних 
прав (тобто, права інтелектуальної власності), вважаючи, що 
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виключне право на технологію належить особі, яка 
організувала її створення.  Право виконавця на технологію є 
виключним і надає його власнику можливість розпоряджатись 
його правом на технологію [3]. 

Є також думка, що за своєю природою технологія є 
складним («складеним») об’єктом, поєднуючи в своєму складі 
різноманітні об’єкти інтелектуальної власності, надає світові 
новий результат, який не можливо досягнути у разі використання 
кожного з об’єктів інтелектуальної власності окремо [4]. 

Варто зазначити, що пункт (viii) статті 2 Конвенції, що 
засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності, 
визначає загальний перелік об’єктів права інтелектуальної 
власності, а саме: «…права, які стосуються: літературних, 
художніх і наукових творів, виконавської діяльності артистів, 
звукозапису, радіо-і телевізійних передач, винаходів у всіх 
областях людської діяльності, науково відкриттів, 
промислових зразків,товарних знаків, знаків обслуговування, 
фірмових найменувань та комерційних позначень, захист від 
недобросовісної конкуренції, а також всі інші права, що 
стосуються інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, 
літературній і художній областях» [5].  Цей перелік не є 
вичерпним та дозволяє відносити до прав інтелектуальної 
власності і права на інші об’єкти, які відповідають зазначеним 
у цій нормі критеріям, тобто, і «технологію» в тому числі. 

Стаття 4 Закону України «Про інноваційну діяльність, до 
об'єктів інноваційної діяльності відносить, серед інших, нові 
знання та інтелектуальні продукти а також організаційно-
технічні рішення виробничого, адміністративного, 
комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують 
структуру і якість виробництва і (або) соціальної сфери [6]. 

На нашу думку, за своєю сутністю «технологія» є 
комплексним об’єктом, що включає у себе: 1) захищені 
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охоронними документами об’єкти (винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки), 2) не захищені охоронними документами 
об’єкти, які в свою чергу можуть бути а) об’єкти, які не є 
патентоспроможними за своєю сутністю та чинним 
законодавством (комерційна таємниця, ноу-хау); б) об’єкти, 
які не є патентоспроможними внаслідок неможливості 
отримання правової охорони внаслідок невідповідності 
умовам патентоздатності; в) об’єкти, які отримують захист 
внаслідок факту їх створення (об’єкти авторського права); г) 
об’єкти, які за своєю сутністю є патентоспроможними, проте, 
не отримали правової охорони патентами або через 
незавершену процедуру розгляду патентної заявки, або 
внаслідок відмови власника від їх патентування; 3) наукові та 
науково-прикладні результати.   Загалом, кожний з цих 
об’єктів самостійно та усі вони у комплексі можуть бути 
названі «новим знанням та інтелектуальною продукцією», 
тобто можуть бути об’єктом інноваційної діяльності.  
«Організаційно-технічні рішення виробничого, 
адміністративного, комерційного або іншого характеру, що 
істотно поліпшують структуру і якість виробництва і (або) 
соціальної сфери» - за своїм визначенням відповідають такому 
об’єкту інтелектуальної власності, як «ноу-хау», або 
«комерційна таємниця». 

Законодавство встановлює, що «технологія» - це 
результат науково-технічної діяльності, сукупність 
систематизованих наукових знань, технічних, організаційних 
та інших рішень про перелік, строк, порядок та послідовність 
виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації і 
зберігання продукції, надання послуг.   Об'єктом технології є 
наукові та науково-прикладні результати, об'єкти права 
інтелектуальної власності (зокрема, винаходи, корисні моделі, 
твори наукового, технічного характеру, комп'ютерні програми, 
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комерційні таємниці), ноу-хау, в яких відображено перелік, 
строки, порядок та послідовність виконання операцій, процесу 
виробництва та/або реалізації і зберігання продукції, надання 
послуг [7].  Власне, усі ці об’єкти, об’єднує одне – усі вони є 
результатом творчої,  інтелектуальної діяльності людини, 
навіть якщо формально вини не є об’єктами інтелектуальної 
власності.  Враховуючи їх спільний зміст, однакову сутність, 
однакові джерела виникнення, ці об’єкти  можуть і повинні 
бути з правової точки зору трансформовані у об’єкти права 
інтелектуальної власності.  Наприклад, наукові та науково-
прикладні результати – у об’єкти авторського права; ноу-хау, 
інформація, знання, рішення – у комерційну таємницю, тощо.  
Відповідно 

Інноваційний продукт, за визначенням законодавства [6] 
є результатом виконання інноваційного проекту і науково-
дослідною і (або) дослідно-конструкторською розробкою нової 
технології (в тому числі - інформаційної) чи продукції з 
виготовленням експериментального зразка чи дослідної партії, 
що є реалізацією (впровадженням) об'єкта інтелектуальної 
власності (винаходу, корисної моделі, промислового зразка, 
топографії інтегральної мікросхеми, селекційного досягнення 
тощо), на які виробник продукту має державні охоронні 
документи (патенти, свідоцтва) чи одержані від власників цих 
об'єктів інтелектуальної власності ліцензії, або реалізацією 
(впровадженням) відкриттів. При цьому використаний об'єкт 
інтелектуальної власності має бути визначальним для даного 
продукту. 

На підставі зазначеного, можна зробити висновок, що 
хоча на нормативному рівні «технології» не названі прямо в 
якості об’єкта інтелектуальної власності та інноваційної 
діяльності проте, враховуючи визначення технології, наданої 
чинним законодавством України, як результату науково-
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технічної діяльності, сукупності систематизованих наукових 
знань, технічних, організаційних та інших рішень про перелік, 
строк, порядок та послідовність виконання операцій, процесу 
виробництва та/або реалізації і зберігання продукції, надання 
послугу нас є усі підстави віднести цей об’єкт до об’єктів 
інтелектуальної власності і, відповідно, розглядати його, як 
об’єкт інноваційної діяльності та змістовну частину 
інноваційного процесу. 

 
Список використаних джерел: 

 
1. Право інтелектуальної власності / підручник. Колектив 

авторів.  Під редакцією І.А.Блізнєца.  Проспект-2015. 
2. Загрішева Н. В.  Господарський договір у сфері трансферу 

технологій. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук ПрАТ «ВНЗ «МАУП». – Київ, 2017.   

3.  Свит Ю.П.  Коммерческое право. Краткий курс 
лекций. Юрайт, М: 2011. 

4. Загрішева Н.В. Щодо сучасних підходів використання 
прав інтелектуальної власності // Законодавство України: 
проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХІІ Всеукраїнської 
науково-практичної конференції (м. Київ, 31 березня 2011 р.). 
Київ: Вид-во Європейського університету, 2011. С. 41–45. 

5. Конвенція, що засновує Всесвітню організацію 
інтелеткальної власності (Підписана в Стокгольмі 14 липня 
1967 року і змінена 2 жовтня 1979 року) 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_169 

6. Закон України «Про інноваційну діяльність» /  Відомості 
Верховної Ради України від 06.09.2002 — 2002 р.,  № 36, стаття 26. 

7. Закон України від  14.09.2006 р. № 143-V «Про 
державне регулювання діяльності у сфері трансферу 
технологій», в редакції Закону № 5407-VI від 02.10.2012. / 
ВВР, 2013, № 47, ст.644} 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_169
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5407-17#n2


 
  

                                                                                                                             Матеріали XXV-ої Міжнародної науково-практичної конференції 
                                                         (07 жовтня 2022 року, м. Рига (Латвія), дистанційно)  

 

                                                             147 

Лимонченко М.С. 
аспірант кафедри конституційного та кримінального права, 

 Юридичний інститут державного вищого навчального закладу  
«Київський національний економічний університет             

імені Вадима Гетьмана» 
м. Київ, Україна 

 
ДОБРОВІЛЬНІСТЬ ШЛЮБУ ТА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРИМУШУВАННЯ ДО 
ШЛЮБУ 

 
Взаємозалежність законодавчих імперативів щодо вимог 

дотримання добровільності шлюбу та відповідної заборони 
примушування до шлюбу знаходить своє відображення на 
рівні міжнародних правових актів та національного 
законодавства. За останні три десятиліття насильство щодо 
жінок, включно із домашнім насильством, привертає 
підвищену увагу з боку міжнародної спільноти, що знаходить 
своє відображення у міжнародному праві. Сьогодні, існує 
потужна міжнародно-правова база в галузі боротьби з 
насильством щодо жінок. Стамбульська конвенція є найбільш 
повним і далекосяжним документом у цій галузі, оскільки у 
ній поєднано кращі світові стандарти та практики. Вона також 
відтворює сучасний погляд на права людини, який передбачає 
розуміння того, що боротьба з насильством стосовно жінок є 
обов'язком держави. Стамбульська конвенція набула чинності 
1 серпня 2014 р. після її ратифікації 10 державами. На 
виконання вимог статті 37 Конвенції було запропоновано 
доповнити КК України новою статтею 1512 «Примушування 
до шлюбу». Необхідно зазначити, що запропонована 
законопроектом редакція в частині встановлення 
відповідальності за примушування «до шлюбу» є значно 
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ширшою, ніж передбачено Конвенцією, положення якої 
вимагають криміналізувати лише «примушування дорослого 
або дитини до вступу у шлюб» [1]. 

Принцип добровільності шлюбу є категорією 
закріпленою у ст. СК України. Водночас, тривалий час у 
правовій системі України були відсутні законодавчі приписи, 
які б визначали відповідальність за примушення до шлюбу, 
тобто за порушення такого принципу. Соціальна 
обумовленість кримінальної відповідальності за 
примушування до шлюбу тісно пов’язана з питаннями 
криміналізації цього діяння. Відомий, ще за радянських часів 
вчений-правник Г. А. Злобін, вирішуючи це питання, вказував, 
що соціальна обумовленість кримінально-правової норми 
визначається як її відповідність об’єктивним тенденціям 
розвитку певної суспільно-економічної формації, вимогам 
справедливості, а також основоположним принципам системи 
права як формально, так і за суттю [2, с. 211]. З цим 
визначенням погоджуються і сучасні українські науковці               
В. П. Брич та В. О. Навроцький [3, с.13]. У цьому ж контексті 
В. С. Д’ячков зазначає, що вона характеризується ступенем 
адекватності відображення в кримінальному законі потреб 
суспільства в кримінально-правовій охороні найбільш 
важливих відносин із урахуванням усіх тенденцій історичного 
розвитку [4, с.11]. Відносини позитивного регулювання, які 
передбачають обов’язкові вимоги повинні супроводжуватися 
заходами юридичної відповідальності, а інакше вони будуть 
лише «декларативними». Саме адекватність відображення в 
кримінальному законі потреб суспільства в кримінально-
правовій зазначеного сімейно-шлюбного правопорядку і 
відображають соціальну обумовленість кримінальної 
відповідальності за примушування до шлюбу. На нашу думку 
такими надважливими суспільними відносинами є прояви 
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права на особисту свободу чоловіка і жінки, які втілюються у 
праві укладати шлюб за взаємною згодою, продовжувати 
сімейне життя у шлюбі або за певних причин та мотивів 
припинити його. 

Право особи на сім’ю визначено і у СК України (ст.4), де 
зазначено, що право на створення сім’ї має особа, яка досягла 
шлюбного віку. Крім того, у окремих випадках на створення 
сім’ї має право особа, яка хоч і не досягла шлюбного віку, але 
це право їй надано за рішенням суду. Право на сім’ю має 
також особа, що народила дитину, незалежно від віку. До 
числа внутрішніх елементів права на сім’ю віднесено і право 
на проживання у сім’ї, а також гарантія щодо можливої 
ізоляції особи від сім’ї у примусовому порядку лише у 
випадках і в порядку, встановленому законом. Органічним 
елементом права на сім’ю, відповідно до ст.4 СК України, є 
право на повагу до свого сімейного життя. Норми сучасного 
вітчизняного законодавства побудовані з урахуванням 
існуючих міжнародно-правових вимог. Наприклад, право на 
сім’ю як самостійне особисте право передбачено у ст.8 
Європейської конвенції про захист прав та основних свобод, 
зокрема це право кожної людини на повагу до її особистого та 
сімейного життя (ст.8 Конвенції). 

Закріплення права особи на сім’ю знаходимо і у 
положеннях Загальної декларації прав людини, де у ст.16 
зазначено, що чоловік та жінка, які досягли повноліття, мають 
право, без будь-яких обмежень за ознаками раси, 
національності або віросповідання, засновувати сім’ю. 
Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації стосовно 
жінок вказує, що держави – учасниці вживають усіх можливих 
заходів щоб сімейне виховання забезпечувало правильне 
розуміння материнства як соціальної функції і визнання 
спільної відповідальності чоловіка і жінки за виховання і 
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розвиток своїх дітей за умови, що в усіх випадках інтереси 
дитини є панівними. У багатьох міжнародно-правових актах 
право на сім’ю органічно поєднане з правом особи на шлюб.  

Отже, шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та 
чоловіка. Це є правова та морально-етична аксіома. Принцип 
вільної згоди визначений у Конституції України при укладенні 
шлюбу деталізовано у положеннях СК України. Так, у  ч. 1 ст. 
24 СК України зазначено, що шлюб ґрунтується на вільній 
згоді жінки та чоловіка; примушування жінки та чоловіка до 
шлюбу не допускається. У ч. 1 ст. 40 СК України вказано, що 
шлюб, який був зареєстрований без вільної згоди жінки або 
чоловіка, визнається недійним за рішенням суду. Згода особи 
не вважається вільною, зокрема, тоді, коли в момент реєстрації 
шлюбу вона страждала тяжким психічним розладом, 
перебувала у стані алкогольного, наркотичного, токсичного 
сп’яніння, через що не усвідомлювала сповна значення своїх 
дій і (або) не могла керувати ними, або якщо шлюб було 
зареєстровано в результаті фізичного чи психічного 
насильства. Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не 
допускається. Однією з основних засад сучасного сімейного 
права є свобода шлюбу. Це поняття є достатньо широким і має 
кілька складових. Зокрема особа має право вільно вирішувати 
питання щодо укладення шлюбу та його збереження, а також 
розірвання шлюбу та припинення шлюбних відносин. 

В юридичному розумінні вільна згода жінки та чоловіка 
на укладення шлюбу означає, що кожен з них розуміє значення 
своїх дій та їхні наслідки і свідомо приймає рішення утворити 
сім'ю. Для того, щоб особа могла сформувати своє внутрішнє 
бажання щодо укладення шлюбу та свідомо і чітко висловити 
його зовні, вона має досягти певного рівня психічної та 
вольової зрілості.  

Будь-який тиск на свідомість людини, примушування 
жінки та чоловіка до шлюбу у будь-якій формі (загроза, обман, 
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психічний тиск тощо) не допускаються. Члени сім'ї та родичі 
можуть надавати поради або висловлювати свою думку щодо 
майбутнього шлюбу та особистих якостей нареченої 
(нареченого). Проте такі поради не можуть набувати характеру 
примусу. У другі частині вказаної статті визначаються вимоги 
до психічного стану особи, яка укладає шлюб. У зв'язку з тим, 
що шлюб ґрунтується саме на вільній згоді жінки та чоловіка, 
не допускається реєстрація шлюбу з особою, яка визнана 
недієздатною, а також з особою, яка не усвідомлювала 
значення своїх дій і (або) не могла керувати ними.  

Таким чином, на рівні Конституції України, СК України 
та ЦК України сформовано правові засади укладення вільного, 
на взаємній згоді шлюбу між чоловіком та жінкою, закріплено 
право на припинення сімейно-шлюбних відносин, сімейно-
правові наслідки визнання шлюбу недійсним. Відповідно, 
діюче законодавство містить істотні для суспільства 
відносини, які повинні підлягати юридичній охороні у тому 
числі і кримінально-правовими засобами. 

У підсумку наголосимо, що як противники так і 
прихильники запровадження кримінальної відповідальності за 
примушування до шлюбу визначають соціальну важливість 
свободи укладення шлюбу. Правда дають при цьому різні 
оцінки практичному механізму захисту цих суспільних 
відносин. Для посилення аргументації необхідності 
запровадження цієї правової норми проаналізуємо у 
наступному підрозділі нашого дослідження іноземний дослід у 
частині позитивного правового регулювання у кримінальному 
праві відповідальності за примушування до шлюбу.  
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м. Київ, Україна 
 

СПЕЦИФІКА КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ 
ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО 

ОРГАНУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ 
 

Індивідуальний доступ до органу конституційного 
контролю на сьогодні запроваджено більшості європейський 
країн. За загальним правилом, під таким доступом розуміють 
процесуальний механізм, що передбачає звернення до 
конституційного суду у випадку порушення, передбачених 
конституцією, основних прав. В контексті зазначеного 
предмета регулювання  - конституційних прав, виникає і 
особливий суб’єкт, який забезпечує захист такого об’єкта 
охорони, - конституційний орган з конкретним набором 
повноважень щодо перевірки певного акта на його 
відповідність конституції. Співвідношення об’єкта та предмета 
такого доступу до органу конституційного контролю лягли в 
основу терміну «конституційна скарга», запровадженого 
німецьким теоретиком Seidel [1]. Поряд з цим, на сьогодні 
конституційна теорія розробила репрезентативний набір 
термінів, що використовується для позначення цього 
механізму, зокрема, action popularis, amparo, habeas corpus, 
habeas data, mandato de suguranca, індивідуальна 
конституційна скарга [2, с. 79]. Кожен з цих термінів містить 
певний набір характеристик, що відокремлює той чи інший 
механізм один від одного як за формою та к і за змістом. 



 
  

          Матеріали XXV-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
       (07 жовтня 2022 року, м. Рига (Латвія), дистанційно)  
 

154 

У римському праві actio popularis розглядалася як 
діяльність особи в інтересах суспільства. Наприклад, actio de 
positis et suspensis міг бути пред'явлений будь-яким 
громадянином проти власника будинку з будь-яким 
предметом, який може завдати шкоди третім особам. На 
сьогодні, actio popularis подається з метою захисту суспільних 
інтересів та стосується оскарження загальних норм, які, на 
думку заявника, порушують чи можуть порушити положення 
про конституційні права. В юридичній літературі такий 
механізм вважається правом «на захист кожного» або народна 
скарга [3, с. 835]. Однак, існує певна невизначеність щодо 
того, чи виключає це визначення можливість того, що 
індивідуальний інтерес суб’єкта може існувати поряд із 
колективним, чи за деяких обставин індивідуальний правовий 
інтерес можна розглядати як неявний у колективному. Останнє 
розуміння, здається, краще відображає походження [4], 
оскільки індивід є частиною суспільства в інтересах якого 
вчабається необхідний конституційний контроль.  

У кінці XVII – на початку XVIII століття в Англії було 
прийнято «Habeas Corpus Act», який на законодавчому рівні 
забороняв довільні арешти та встановлював судовий контроль 
над затриманими та передбачав відповідальність за свавілля 
при арештах, відтак Habeas Corpus Act став гарантією 
особистої свободи і засобом проти незаконного позбавлення 
волі [5, с. 255]. У сучасному праворозумінні з процедурою 
habeas corpus позивач може звернутися до суду із оскарженням 
окремих положень кримінального закону на підставі їх 
неконституційності та з проханням звільнення від позбавлення 
волі. 

Науковці стверджують, що habeas data є похідним від 
habeas corpus  в умовах інформаційного суспільства і є одним з 
інструментів захисту особистих прав і свобод, що передбачає 
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право будь-якого громадянина (або навіть будь-якої людини) 
вимагати в судовому порядку ознайомлення з будь-якими 
даними, що стосуються його особи, незалежно від того, в яких 
архівах чи установах їх зберігають, зокрема й архіви служб 
державної безпеки [2, с. 78]. 

Процедура mandato de suguranca передбачає, що судовий 
орган видає спеціальний ордер, яким призупиняє застосування 
акта адміністративної влади чи розпорядження адміністрації з 
метою забезпечення прав громадян [3]. Такий механізм 
застосовується у випадках, на які не розповсюджуються 
процедури habeas corpus, habeas data. 

У контексті зазначеного habeas corpus, habeas data, 
mandato de suguranca набувають значення елементів або 
принципів конституційної скарги та в сутності охоплюються 
сукупним поняттям в межах певних видів правовідносин. 

Що стосується процедури amparo (від італійського 
«amparar» - охороняти, захищати), то вона з’явилась у Мексиці 
наприкінці XIX століття та передбачала право верховного суду 
країни захищати осіб, права яких порушені законом або 
актами влади. У сучасному вигляді процедура amparo є 
універсальною та традиційною формою судового захисту 
конституційних прав фізичних і юридичних осіб від 
протиправних дій або актів органів влади в правових системах 
іспаномовних країн [6]. Для процедури amparo характерним є 
те, що конституційний контроль здійснюється судами 
загальної юрисдикції, правом ініціативи щодо застосування 
конституційного контролю наділені лише учасники судового 
провадження, метою скарги про перевірку на конституційність 
законів чи інших правових актів є звільнення особи від 
застосування до неї цього акта, а рішення суду обов’язкове 
лише для учасників спору й не містять загальних норм для 
аналогічних справ. 
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Однак, одним із найбільш поширеним способів захисту є 
індивідуальна конституційна скарга. Зазначений механізм 
конституційного контролю передбачає спосіб захисту 
індивідом своїх конституційних прав від їх порушення актами 
чи діями органів та посадових осіб публічної влади. Такий 
спосіб захисту спрямований безпосередньо на перевірку 
конституційності правозастосовних актів органів державної 
влади та опосередковано – на забезпечення конституційності 
правозастосовчої практики. Особливість такого механізму 
полягає в спеціальному суб’єкті права на звернення, об’єкті, 
умовами, що передують зверненню до органу конституційного 
контролю та умовами прийнятності, а також юридичними 
наслідками за результатом їх розгляду [2, с. 77].  

З огляду на зазначених категоріальний апарат можна дійти 
висновку про те, що особливості різновиду термінологічного 
позначення механізму захисту особою своїх конституційних прав 
та германевтичні особливості їх виникнення, реалізація кожного з 
них є передумовою для здійснення органом конституційної 
юрисдикції конституційного контролю за актом, який, на думку 
скаржника порушує основні права людини. 
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ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО  
ЯК МЕХАНІЗМ ВІДНОВЛЕННЯ ЗРУЙНОВАНОЇ 

ВІЙНОЮ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 
 

Внаслідок реформи концесійного законодавства у               
2019 році, державно-приватне партнерство (надалі – «ДПП») в 
Україні вийшло на новий етап свого розвитку. Наслідком 
реформи стали уніфікація концесійного законодавства та 
приведення його у відповідність до кращих світових практик, а 
також – успішне укладення концесійних договорів щодо 
цілісних майнових комплексів ДП «Стивідорна компанія 
«Ольвія» та ДП «Херсонський морський торговельний порт». З 
врахуванням отриманого досвіду, вдосконалення законодавства 
з питань ДПП продовжилося, зокрема, щодо забезпечення 
прозорості процесу відбору приватного партнера, взяття 
довгострокових зобов’язань державним партнером тощо. 

Однак, повномасштабна війна, яку Російська Федерація 
розв’язала 24 лютого 2022 року проти України, перешкодила 
реалізації нових конкурсів щодо проєктів ДПП. Тим не менш, 
навіть під час активної фази війни, інструменти державно-
приватного партнерства не втрачають своєї актуальності. 
Навпаки, державно-приватне партнерство є одними з 
ключових інструментів Плану модернізації України, що був 
представлений Прем’єр-міністром України на Міжнародній 
конференції з питань відновлення України (URC 2022) у місті 
Лугано, Швейцарія 4-5 липня 2022 року [1]. Так, у зв’язку з 
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військовою агресією Російської Федерації станом на 22 серпня 
2022 року інфраструктура України зазнала прямих збитків в 
розмірі 113.5 мільярдів доларів США [2]. Відповідно, 
залучення приватного капіталу до відновлення інфраструктури 
є правильним кроком. 

Враховуючи нові реалії, державно-приватне партнерство 
потребує більш радикальної реформи, щоб стимулюти 
приватних партнерів до участі в проєктах ДПП в країні у стані 
війни шляхом максимального спрощення існуючих процедур 
та державних гарантій щодо інвестицій приватних партнерів. 
Національна інвестиційна рада при Президенті України 
ініціювала нову реформу ДПП [1]. Завданням реформи є 
пришвидшення відновлення зруйнованих війною об’єктів та 
будівництва нових об'єктів, пов’язаних з післявоєнною 
перебудовою економіки України. 

Як зазначають в пояснювальній записці автори 
законопроєкту №7508 [7], що є рамковим для цієї реформи, 
основними нововведеннями, що допоможуть виконати 
завдання реформи, є: 

• спрощення процедури підготовки проєктів ДПП, 
зокрема, щодо проєктів з відновлення інфраструктури 
та проєктів з очікуваною вартістю об’єкта до 5 382 000 
євро (так звані «малі проєкти»); 

• впровадження електронної торгівельної системи 
для проєктів ДПП за стандартами ЄС; 

• впровадження типових кваліфікаційних вимог до 
претендентів щодо однотипних галузевих проєктів; 

• розширення сфер застосування державно-
приватного партнерства, наприклад, щодо сфери 
безпеки і оборони [3, C. 2-3]. 

Крім цього законопроєкту також подано пов’язані 
проєкти №7537 щодо розширення відповідальності за 
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порушення законодавства під час планування і забудови 
територій та №7538 щодо комплексу заходів, спрямованих на 
вдосконалення механізму передачі в користування земельних 
ділянок для цілей проєктів ДПП [4]. 

Спрощення процедури підготовки проєктів з відновлення 
інфраструктури полягає в формуванні Переліку об’єктів 
відновлення, що готуються за спрощеною процедурою ДПП. 
Як для таких проєктів, так і для «малих» проєктів не 
розробляються концептуальні записки, техніко-економічні 
обґрунтування та не проводиться аналіз ефективності [3, C.2].  

Варто зазначити, що якщо для проєктів з очікуваною 
вартістю об’єкта до 5 382 000 євро такі заходи є виправданими, 
враховуючи рівень ризиків для державного партнера, то щодо 
проєктів з відновлення інфраструктури такий крок є 
дискусійним. Адже за допомогою згаданих заходів 
забезпечується належний баланс взаємних зобов’язань та 
прогнозованість для сторін договору, а також формуються 
очікування щодо повернення інвестицій приватним партнером. 

В загальному, Головне науково-експертне управління 
апарату Верховної Ради України у своєму висновку 
наголосило на необхідності доопрацювати проєкт №7508, 
враховуючи не лише технічні зауваження, але й істотні 
недоліки, наприклад, відсутність належного фінансово-
економічного обґрунтування з відповідними розрахунками, 
ризики зловживань при застосуванні неконкурентної 
процедури при обранні концесіонера в окремих випадках, 
недоліки механізму державної гарантії для приватного 
партнера тощо [5]. 

Окремо слід наголосити, що законопроєкт №7508 
вносить зміни і в загальні положення щодо ДПП, наприклад, 
щодо форм здійснення державно-приватного партнерства. 
Чинна редакція Закону України «Про державно-приватне 
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партнерство» передбачає такі форми здійснення ДПП як 
концесійний договір, договір управління майном (виключно за 
умови передбачення у договорі інвестиційних зобов'язань 
приватного партнера), договір про спільну діяльність та інші 
договори. Законопроєкт №7508 [7] пропонує визначити 
формами здійснення ДПП концесійний договір та договір 
державно-приватного партнерства. Очевидно, що підхід, 
запропонований в чинній редакції закону є дещо загальним, 
оскільки не передбачає виключний перелік форм. Однак, 
вбачаємо, що запропонований новий підхід є хибним, оскільки 
ознаки договору державно-приватного партнерства відсутні, а 
концесійний договір за свою суттю є видом договору 
державно-приватного партнерства. Слід зазначити, що згідно з 
кращими міжнародними практиками, договори ДПП 
категоризуються в залежності від предмету договору і 
відповідних функцій приватного партнера, а саме – 
проєктування («Design»), будівництво, або відновлення 
(«Build, or Rehabilitate»), фінансування («Finance»), 
обслуговування («Maintain»), управління («Operate») [6, C. 6]. 
В залежності від предмету договору визначається рівень 
залученості приватного партнера. Наприклад, предмет 
концесійного договору може передбачати проєктування, 
будівництво, фінансування, обслуговування та управління 
об’єктом концесії, а може передбачати лише відновлення, 
фінансування та управління. Відповідно, є сенс не передбачати 
перелік договірних форм здійснення ДПП в законі, оскільки є 
велика кількість можливих комбінацій предмету договору, а, 
натомість, передбачити загальне положення про предмет 
договору ДПП та ознаки, згідно з якими відповідний договір 
вважається формою здійснення ДПП.  

В загальному, заходи щодо спрощення процедур ДПП 
справді допоможуть скоротити час, необхідний для визначення 
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приватного партнера та укладення договору в рамках окремих 
проєктів ДПП. Це є дуже важливим з точки зору масштабів 
потреби відновлення інфраструктури та темпів такого 
відновлення. Як наголошують автори законопроєкту №7508, 
для проєктів відновлення та «малих» проєктів час реалізації 
може бути скорочено з 18-24 місяців до 10-12 [3, C. 4]. 
Однозначно позитивними заходами є стандартизація підходів 
до окремих проєктів, підготовка рекомендацій щодо 
конкурсної документації та використання електронної 
торгівельної системи, що збільшить прозорість процедури.  

Автор однозначно підтримує ідею створення та 
передання управління інфраструктурних об’єктів приватним 
партнерам. ДПП є саме тим механізмом, який в умовах 
обмежених держаних ресурсів може допомогти швидко 
відновити пошкоджену або знищену війною інфраструктуру 
України. Однак, при реформуванні законодавства щодо ДПП 
слід забезпечити інтереси держави в частині ефективності 
проєкту та зобов’язань держави в разі недосягнення 
мінімально гарантованого державним партнером рівня попиту 
в результаті реалізації проекту ДПП.  
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ПІД ЧАС 

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОЇ 
АМНІСТІЇ В ПЕНСІЛЬВАНІЇ: 

 ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 
 
Розвиток науки та техніки, з одного боку, та криза 

Західної демократії з іншого, зумовлює необхідність 
комплексного вирішення проблем, що в свою чергу потребує 
застосування інформації та методів, що зазвичай перебувають 
поза межами одної конкретної сфери діяльності. Західна 
юридична спільнота завершує перехід від традиційних 
доктринальних методів науки та все більше покладається та 
міждисциплінарний підхід. Ефективність Західного стилю 
вирішення проблем та входження України у європейський 
правовий простір зумовлюють необхідність запозичення 
міждисциплінарності і українськими науковцями.  

Яскравий приклад міждисциплінарності у правовому 
регулюванні податкової амністії демонструє США. Перші 
спроби застосування інших наук під час нормотворення у 
сфері податкової амністії датовані ще 1998 роком та 
стосуються економічного дослідження. Аналіз можливості 
запровадження податкової амністії, виражений у нормативно-
правовому акті, був проведений Загальним комітетом з 
оподаткування (Joint Committee on Taxation) США. Головним 
аргументом проти став саме економічний розрахунок: «в 
стандартній економічній моделі запровадження одної тільки 
податкової амністії не вплине на поведінку платника податків, 
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тому що ухильник вже зробив свій вибір оцінюючи 
раціональне співвідношення вигоди. Якщо співвідношення 
вигоди та ризиків не змінено, платник не змінить своєї позиції. 
Якщо ж покарання посилено, раціональний платник можливе її 
перегляне у зв’язку з переоцінкою своєї вигоди від             
ухилення» [1]. Стандартна економічна модель у чистому 
вигляді згодом продемонструвала свою хибність, і 
міждисциплінарний підхід у цій сфері був доповнений 
дослідженнями соціокультурного характеру [2].  

Сучасні програми податкової амністії в США 
врегульовані таким чином, що дозволяє врахувати всі 
необхідні елементи, що можуть вплинути на її успішність. 
Задля досягнення вказаних цілей законодавець користується 
широким колом інформації та досліджень інших наук та 
зважає на попередній досвід. До прикладу, закон щодо 
податкової реформи від 13 липня 2016 року № 84 (надалі – 
Закон №84) [3] містить, зокрема, і норми регулювання 
податкової амністії в Пенсільванії, та передбачає положення 
щодо: 

1) Відсутності адміністративного та кримінального 
переслідування та зменшення пені на 50%. Жодних 
податкових послаблень при цьому передбачено не було; 

2) Амністія застосовувалася лише до податку, що 
не був сплачений до кінця 2015 року; 

3) Широкий вибір способів якими можна було 
погасити заборгованість; 

4) Цільова спрямованість отриманих коштів. 
Визначальним є те, що Закон №84 передбачав 

необхідність публікацій, що пов’язані з податковою амністією. 
Оприлюднення інформації передбачалося для широкого кола 
осіб, в першу чергу для потенційних учасників програми. 
Використовуючи офіційний інформаційний бюлетень 
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«Pennsylvania Bulletin», законом встановлена необхідність 
публікувати дані щодо вимог та умов участі в амністії, строк 
проведення програми, проект декларації та оцінку доходів від 
програми. Вся інформація публікується протягом 60 днів після 
прийняття закону (секція 2910-G, пункт а Закону №84).  

В бюлетені також зазначається інформація щодо доходу 
від Основного Фонду, Фонду сформованого від 
автомобільного акцизу, та акцизу на паливо (стаття XXIX-G, 
секція 2911-g, пункт б-1 Закону №84), що дає можливість 
суспільству ознайомитися з джерелами коштів. Визначальною 
також є законодавчо встановлена необхідність протягом                   
45 днів з дати прийняття закону опублікувати всі коментарі до 
закону та офіційні відповіді до них. (стаття XIX-E, секція 
1904-Е. пункт g Закону №84). За таких умов суспільство 
отримує не лише можливість висловитися стосовно закону, але 
і отримати офіційну відповідь з поясненнями. Вказані 
положення відображають не лише знання щодо вимог 
успішності податкової амністії [4], але і роблять внесок у 
функціонування громадянського суспільства, що може, за 
таких умов, працювати адекватно та прозоро. Загалом, закон 
свідчить про бажання законодавця не лише витягнути з 
платника кошти, але і про високий рівень звітності та 
прозорості, орієнтацію на «сервісну» державу та 
людиноцентризм у державній політиці. Для досягнення цих 
цілей був застосований міждисциплінарний підхід, а саме 
економічний аналіз та врахування соціокультурних факторів. 

Даний приклад проведення податкової амністії 
відображає загальну тенденцію минулих років щодо вказаної 
програми у США, а саме, орієнтацію на дані, отримані в 
результаті дослідження в інших науках під час нормотворення. 
Регулювання програми завжди стосується не тільки юридико-
технічної відповідності тексту закону, а і економічної 
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доцільності та соціокультурних умов. Суспільні відносини у 
цій сфері складаються не лише з податково-правових, а 
поширюються і на рекламну кампанію, способи полегшення 
участі (як частина держави «сервісної»), демонстрацію 
цільового використання коштів, прозорого розрахунку витрат 
та надходжень тощо.  

Запровадження податкової амністії в Україні не 
супроводжувалося вказаними особливостями. В 
пояснювальній записці до проекту Закону України "Про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової 
культури громадян шляхом запровадження добровільного 
декларування фізичними особами належних їм активів та 
сплати одноразового збору до бюджету" в якості 
обґрунтування запровадження програми вказані боротьба з 
тіньовою економікою та репатріація капіталів [5]. Жодного 
кількісного та якісного аналізу необхідності проведення 
податкової амністії не проводилося, не дивлячись на те, що 
програма була запроваджена в тому числі і в країнах пост-
радянського простору та інших країнах зі схожим 
соціокультурним та економічним кліматом. 

В той же час, Висновок Головного науково-експертного 
управління від 16.03.2021 містить критику запропонованого 
законопроєкту. Тут поверхнево згадується досвід інших країн, 
можливе погіршення податкового комплаєнсу, необхідність 
проведення рекламної кампанії [6], однак більшість положень 
все ще стосуються формальної узгодженості норм права, тобто 
виключно юридико-технічного підходу у правотворенні. 
Таким чином, серед пропозицій підтриманих Комітетом 
Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 
митної політики немає жодного питання щодо аналізу 
соціокультурної доречності та економічної обґрунтованості 
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податкової амністії. У відповідному законі, що регулює 
проведення податкової амністії такі положення також відсутні.  

Для отримання даних, що якісно відрізняються від 
«права навмання» та, відповідно, адекватного правового 
регулювання, необхідно застосувати міждисциплінарний 
підхід за прикладом нормотворення в США.  

 
Список використаних джерел: 

 
1. Joint Committee on Taxation, Tax Amnesty (JCS-2-98), 

January 30, 1998. Електронний доступ URL: https://www.govinfo.gov/ 
content/pkg/CPRT-105JPRT46030/html/CPRT-105JPRT46030.htm 

2. Alm, James & Sanchez, Isabel & Juan, Ana Economic and 
Noneconomic Factors in Tax Compliance. Kyklos. 1995. Vol. 48. P. 3-18.  

3. TAX REFORM CODE OF 1971 - OMNIBUS 
AMENDMENTS Act of Jul. 13, 2016, P.L. 526, No. 84 Електронний 
доступ URL: https://www.legis.state.pa.us/cfdocs/legis/li/ uconsCheck.cfm? 
yr=2016&sessInd=0&act=84 

4. Pommerehne & Weck-Hannemann. Tax Rates, Tax 
Administration and Income Tax Evasion in Switzerland Werner W 
Pommerehne and Hannelore Weck-Hannemann Public Choice, 
1996, vol. 88, issue 1-2, 70 pages 

5. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf 
3511= 71231 (дата звернення: 16.08.2022) 

6. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf 
3511=71231 (дата звернення: 16.08.2022) 

 
 



 
  

                                                                                                                             Матеріали XXV-ої Міжнародної науково-практичної конференції 
                                                         (07 жовтня 2022 року, м. Рига (Латвія), дистанційно)  

 

                                                             169 

СЕКЦІЯ 7. 
 

ПЕДАГОГІКА, ОСВІТА, ФІЛОСОФІЯ ТА 
ФІЛОЛОГІЯ 

 
 

Gasanova A.A. 
History teacher №102, 

Secondary school 
Azerbaijan, Baku 

 
THE IMPORTANCE OF PERFORMING OUT-OF-

CLASS LESSONS IN TEACHING THE HISTORY OF 
AZERBAIJAN 

 
One of the main goals in the direction of education in the 

Republic of Azerbaijan is the adaptation of the education sector to 
the educational system of the countries of the world and the 
preparation of students for life in society. To regulate this, there are 
many adopted laws and documents adapted to the norms. 

Bringing everything that exists in society in line with the 
requirements and proposals of a market economy is one of the main 
directions of our country's policy. Therefore, in order to be able to 
more successfully realize the set goal, it is necessary to properly 
educate society from school. It is important to involve students in 
activities based on information and facts about historical figures 
reflected in school curricula and textbooks, and to educate them in 
accordance with modern requirements. At the same time, it is 
necessary to instill in students respect for national and moral values 
and engage in their propaganda. In this case, students will 
understand the responsibility placed on them and will be ready for 
life in society. Students and teachers of history, who are among 
those who are involved in their training, education and upbringing, 
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should show the personality and its role in history in the foreground 
of teaching in the classroom, and students should be directed to 
acquiring the necessary knowledge and skills [1]. 

Of course, in the learning process it is necessary to use 
pedagogical resources adapted to the conditions of the school, to 
refer to historical sources and facts. In addition to the educational 
process, one of the other points is the organization of 
extracurricular work, during which it is necessary to know the 
correct procedural rules. One cannot be satisfied with the education 
of children formed in the school environment and the organization 
of educational work through this education. Satisfaction with one 
lesson leads to the inefficiency of labor invested in pedagogical 
activity. At the same time, in order to increase students' interest in 
school and teaching, it is necessary to rationally and expediently 
organize students' free time, hold various kinds of events so that 
they spend their free hours after the end of the lesson in an 
interesting, fun and meaningful way. Naturally, it is important to 
carry out each of the organized extracurricular activities in 
connection with the processes implemented in education. 

Extra-curricular activities, distinguished by their distinctive 
features in the learning environment, are based on the voluntary, 
and not mandatory, participation of students. When organizing 
these events, participants in the work are not only students of the 
same class, but also representatives of different classes and ages. If 
the bulk of the lessons are held in the classroom, there are no 
restrictions on the venue and space for extracurricular activities. 
Each organized event should be planned in advance, and the school 
and its management should be considered in determining the work. 
Each organized extra-curricular activity should contribute to a high 
level of development of students and create conditions for their 
stimulation. Any activity should enrich the morale of students and 
influence their worldview. 
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Conducting extracurricular activities related to historical 
figures should be attractive, interesting and mandatory, and should 
also create conditions for the event to be fun and not monotonous. 
Conducting extra-curricular activities about historical figures is 
also considered as a form of education, it is aimed at developing 
students and educating them at a high level. Although these 
activities are not assessed in the journal and student notebook, this 
is work related to the activities of the school, aimed at acquiring the 
necessary knowledge about the knowledge, thinking, and life of 
students [2]. 

There are various forms of extracurricular activities related to 
the study of historical figures and important historical events. 
Sometimes students have individual extra-curricular activities in 
schools. They independently organize student conferences, for 
example, speaking at the conference “The Path of a Great Leader”, 
preparing an article for a wall newspaper about our personalities, 
reading poetry at creative evenings and other event. 

History circles were also organized in schools, such as 
“Cheerful and resourceful”, “Young scientists”, “Young 
researchers”, etc. Organized discussions, meetings, excursions, 
olympiads, etc. are aimed at creating an educational environment 
using the example of outstanding personalities. In connection with 
the organization of extracurricular work of students, it is possible to 
organize extracurricular activities related to the heroes of the 
Karabakh war, as well as dedicated to the heroes of the Patriotic 
War, the national heroes of our people and those people who wrote 
our heroic history. 
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THE SIGNIFICANCE OF SPORTS GAMES 

 
At the present stage of development of our country, the 

strategic goal is to achieve a comprehensive and sustainable 
development of the system of physical education and sports in the 
country, strengthening the health of children, adolescents and youth 
with its help, solving urgent social and economic problems in 
society, and organizing activities in accordance with the 
requirements of modern era. 

The main directions in this area are the formation in the 
minds of schoolchildren and students of physical culture and sports 
activities as a healthy lifestyle, the achievement of a high level of 
physical education through the improvement of the abilities 
necessary for their physical development and physical 
improvement, and the upbringing of the creative thinking of a 
citizen and personality. 

The purpose of scientific research carried out in the field of 
physical culture and sports is to address the issue of expanding 
everyone in the field of sports activities, regardless of age, ethnicity 
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and health status, creating a dynamic network of youth sports 
organizations, clubs, societies, as well as involving in social 
activities of trainers and volunteers. Ensuring the mass character of 
physical culture and sports games is one of the important issues of 
our time. The mass of sports games is important for the moral and 
physical development of the younger generation. 

Despite the fact that sports games are different in their system 
and form, the same physical and moral-volitional qualities are 
instilled in people. In these games, athletes develop both physical: 
speed, strength, flexibility, speed, endurance, and will: courage, 
courage, as well as high human and moral qualities, such as 
camaraderie, friendship, collectivism, internationalism, patriotism. 

The physiological processes in the body of those who 
regularly play sports are accelerated, the flexibility and mobility of 
the limbs and joints of the bones increase. Sports games differ from 
fast-paced games in terms of team composition, game rules, goals 
and objectives, and technical and tactical efforts. Modern sports 
games require a high level of physical fitness, technical and tactical 
skills, as well as skilful skills and fighting character. 

In the system of physical education in Azerbaijan, a wide 
place is given to sports games, which are the most popular sport 
among the population. They are included in the curriculum of 
general education, higher and secondary specialized educational 
institutions. These games are played in institutions and enterprises, 
military units, recreation areas, boarding houses, courtyards and 
quarters, and in other places. However, the teaching of sports 
games is carried out on the basis of a special system and an 
appropriate program at the Academy of Physical Education and 
Sports, technical schools, specialized faculties and sports 
departments of other higher educational institutions. 

The study of sports games at the Academy of Physical 
Culture and Sports differs from the study of them in other 
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educational institutions by the volume of educational material. The 
main goal here is to prepare a full-fledged specialist in physical 
education. 

Sports games such as volleyball, basketball, football, 
handball are the most common games. Mentioned sports games are 
team games. 

Tennis, table tennis, towns and badminton games are 
competitive. Sports games differ from each other in structure, 
system, content and rules of the game. Each game has its own 
tricks and tactics. Nevertheless, in team games, each of the team 
members has his own technical and tactical flexibility, skill and 
other qualities. But all this is subject to the correct execution of the 
playing technique by the common team. Therefore, in team games, 
each player must coordinate all his efforts: technique, tactics, 
knowledge and skills, creative initiatives with his teammates and 
try to direct them to the success of the game. Competitions increase 
the responsibility of individual athletes and the whole team, reveal 
physical, moral qualities, their good and bad sides. During the 
competition, the personal interest of each athlete becomes the 
interest of the team. Mutual respect, strict discipline, which have 
arisen among the players, activate their combat capability and 
strengthen in each person a sense of responsibility and patriotism. 

Thus, all sports, including sports games, are very important 
for the health of those involved. Sports games increase the vital 
capacity of the lungs, regulate the activity of the heart, increase the 
flexibility and performance of muscles and joints, and calm the 
nervous system. Sport restores the health and performance of those 
engaged in both physical and mental labor. 

The physical preparation of those involved is one of the main 
aspects of training. The main goal of training is the comprehensive 
development of the athlete's health, physical fitness, and body 
performance. At the same time, such physical qualities as speed, 
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strength, endurance, speed, flexibility, mobility are developed. 
These skills have a great influence on the formation of people as 
individuals in public life, work, and military service. General 
physical training provides one-sided physical development in 
sports, high sports performance and harmonious development of 
the body. When solving this problem, many means are used, 
including the labor complex, gymnastics, light and heavy athletics, 
acrobatics, as well as natural factors. 
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FORMATİON OF CREATİVE THİNKİNG AND  

PROBLEM SOLVİNG İN THE CLASSROOM 
 

The changes occurring in modern society require the rapid 
improvement of the educational field, the determination of new 
educational goals that take into account state, socio-economic and 
personal interests. In this regard, the priority direction is to ensure 
the development potential of new educational standards. The 
system-active approach, which is the basis of the development of 
new educational standards, allows to determine the main results of 
education and upbringing and to develop the program of 
development of educational activities of students, to form their 
knowledge in the field of information and communication 
technologies, teaching-research and project activities. The 
foundation of students' readiness for life, work and creativity is laid 
in general education schools. Therefore, the teacher's work today 
changes its shape somewhat and differs from traditional forms of 
education and upbringing due to its methodology. For this, the 
teaching methodology should be designed in such a way that it is 
possible to involve students in free creative activities in order to 
master new knowledge and successfully apply it in practice. 

The 21st century is characterized as the age of intelligence. 
The formation of a personality with creative thinking and high 
scientific abilities is the main strategic goal of the modern 
education system. It is clear that this goal cannot be achieved by 
traditional educational methods. New approaches, new semantic 
tasks are needed to develop students' intellectual skills. As a result, 
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this means a change in the method of education, that is, a transition 
from imparting knowledge to acquiring that knowledge by the 
students themselves. 

Acquisition of new knowledge by students takes place on the 
basis of their experience and knowledge. The teacher's role here is 
to organize thought-provoking activities that lead students to 
qualitatively new knowledge and develop their creative thinking 
and research abilities. The learning process itself is a cognitive 
process and passes through 3 main stages: assimilation, adaptation 
and adjustment. In itself, the process of formation of thinking is a 
complex, long-term and contradictory process. The formation of 
creative thinking is a complex process related to the cognitive 
activity of a person, which directs him to a deeper and more 
detailed understanding of the world around him. Such thinking 
appears in the learning process, during scientific searches and 
research activities. Thus, a person constantly tries to have the 
secrets of nature and society, and the attempt to acquire knowledge 
evokes different feelings in him. 

The starting point of thought processes is usually related to 
the problem situation. When a person understands something, he 
begins to think. Thinking usually begins with a question, a 
reflection on a problem, and wonder. This problem-situation is 
determined by the involvement of the personality in thought 
processes, it is related to the solution of any theoretical and 
practical issue. According to the ancient Greek philosophers Plato 
and Aristotle, the beginning of all innovation is surprise. What 
great cognitive importance this word of theirs has. So, when a 
person is surprised, there is a need for important mental work that 
provokes him to serious search and motivates him. Applying them, 
it is very important to focus modern training on the development of 
creative and logical thinking of students, on the formation of 
independent thinking, analysis and mental conclusion abilities. 
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Developing students' oral and written communication skills is 
closely related to revealing their creative abilities. The student's 
independent thinking, even the simplest attitude to events within 
his own worldview, should be supported by teachers. 

In the pedagogical process, the development of students as 
personalities depends, first of all, on the skillful use of the 
opportunities of the taught subjects. The main task of the teacher in 
the lessons of all taught subjects is to direct the students to mental 
results in accordance with the standards and goals. It guides the 
students to think about the teaching material, ensures the 
development of their thinking on understanding and thinking, and 
encourages them to draw mental conclusions. 

However, there are cases when a person with highly 
developed thinking wants to solve problems that are not similar to 
each other and require different methods of solution. At this time, a 
person effectively uses the potential of his creative thinking. 

For example, while K.E.Siolkovsky had no objective 
information about space flights, he determined the rocket's flight 
speed in space on the condition that the earth's gravity did not roll 
over, or it is known that dogs salivate their mouths when they see 
food. But for the first time, I.P.Pavlov investigated this 
phenomenon through his creative thinking and research ability and 
brought the theory of conditioned reflexes to the science of human 
physiology. Many people have witnessed cases of objects falling 
from a height. But only Isaac Newton, based on his creative 
thinking and research ability, discovered the law of attraction of the 
earth in this problem [6]. 

Characteristics such as creative thinking and research ability 
are often necessary in gifted children. Currently, general education 
schools have the task of providing education to learners in such a 
way that they can quickly adapt to changing conditions and solve 
the problems that arise with the help of research methods. Such 
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education can only be provided by developing creative thinking 
and research skills [4]. 

The basis of the education policy in our republic is 
characterized by the increasing attention of the state to children 
with special talent, creative thinking and research abilities. As a 
clear example of this, “The State Program for the Development of 
Children's Creative Potential” which is approved the Decree No. 
1414 dated April 17, 2006 by the President of the Republic of 
Azerbaijan, Mr. Ilham Aliyev can be mentioned [2]. It is very 
important to successfully implement these issues and to determine 
the talent potential in the educational institutions of the republic in 
a timely manner. To ensure the development of their inclination, 
interest, creative thinking and research ability, the main goals are to 
develop multi-variant educational programs, create a network of 
new-type educational institutions, and direct the attention of the 
country's public to the solution of this important issue. Also, 
strengthening the state concern for taking appropriate measures to 
increase the efficiency of this work is set as the main goal of the 
State Program [5]. 

Currently, there is a serious need to identify talented children 
(youths) in general education schools and to organize educational 
work with them in a scientific-pedagogical and psychological 
direction and to solve the problem in a complex way. There are 
many unsolved problems in general education schools in the field 
of identifying children (youth) with special talent, high creative 
thinking and research abilities, organizing training and education 
for their harmonious development. Despite the fact that there are 
approaches to the solution of these problems from various aspects 
in the pedagogical-psychological literature, there are still a large 
number of problems that await their solution in this field. In 
modern times, it would be advisable to effectively use new 
pedagogical and training technologies in order to comprehensively 
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solve the problem of identifying children (youths) with special 
talent, high creative thinking and research abilities and organizing 
educational work with them. 
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APPLICATION OF A BALANCED SCORE IN THE 

STRATEGIC MANAGEMENT OF A HIGHER 
EDUCATIONAL INSTITUTION 

 
Today, when evaluating the effectiveness of the university, 

along with material indicators, the use of non-material indicators is 
relevant. Many higher education institutions still use more 
“traditional” assessment systems in their practice [1]. Such 
assessment systems cannot provide comprehensive information 
about the activities of the enterprise, because: 

- primarily focused on the analysis of the financial activities 
of the company; 

- there is little traceability between the individual goals for 
each employee and the overall strategy; 

- attention is paid to the results of the previous activities of 
the enterprise itself; 

- the results obtained are not long-term. 
 It becomes more and more necessary to review and develop 

concepts aimed at financial management, the development of new 
concepts, including both financial indicators and indicators aimed 
at assessing the quality of development of the entire enterprise. 
There are many different concepts used by international companies, 
applying these concepts to education can lead to effective results-
oriented management in educational institutions. The Balanced 
Score Card (BSC) model can be used as a model that includes 
indicators that allow for a comprehensive analysis of the 
performance of higher education institutions, as well as for its 
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measurement. The Balanced Scorecard is a strategic planning and 
management system that aligns business operations with a 
company's strategy, tests a company's performance against its 
strategic goals, and regulates internal and external communications. 
The system, developed by Robert Kaplan and David Norton of 
Harvard Business School in the early 1990s, involves adding non-
financial measures to traditional financial measures to manage 
company performance in a balanced way. 

This system allows: [2] 
- link the strategic goals set for the university with the main 

activities and individual goals of each employee; 
- evaluate the results of the activity itself in terms of the 

implementation of the developed strategy, as well as the 
effectiveness of individual employees and the activities of the 
university, as well as the activities of the university as a whole; 

– predict more accurately, as well as strategically avoid 
possible problems. 

The use of the Balanced Score Card (BSC) has a significant 
positive foreign experience. The use of the Balanced Scorecard 
(BSC) is significantly positive. The model itself is considered 
unique due to its ability to combine both financial and non-
financial performance indicators of the enterprise. The use of 
quantitative indicators of the Balanced Score Card allows not only 
to measure the individual, group and overall performance of the 
entire educational institution, but also to more accurately determine 
the amount of incentive payments, respectively, through leading 
indicators of the company. 

Optimization of the motivation system of higher educational 
institutions covers all issues, including state regulation of wages. It 
follows that when developing a motivation system, the following 
should be taken into account: 

- characteristics of the university - financial and economic 
indicators; 
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- a clear vision of the university's strategy, the goals of all 
departments and a clear setting of individual tasks for each 
employee, which leads to the systematic creation of motivation 
programs; 

- characteristics of the teaching staff, tk. the human factor, 
indicators of the "movement" of the teaching and technical staff of 
the university, the level of competence and learning, indicating the 
level of mobility and readiness for innovation and change, are 
decisive. 

The importance of these indicators for the development of 
each university; 

- when developing optimal motivation programs, one should 
consider the higher education institution itself as a system, what 
and to what extent will be influenced by certain incentive 
measures, as well as a single idea of the effectiveness of the 
implementation of planned activities that can provide them. 
Building an optimal motivation system based on the Balanced 
Score Card will allow not only to build the system itself, but also to 
justify it in terms of economic efficiency for the university. 

At present, the problem of building an optimal motivation 
system is very relevant, especially in the manufacturing sector, as a 
factor that ensures competitiveness for a number of reasons. At the 
heart of the Balanced Scorecard system is the establishment of 
company goals and building directions for 4 main perspectives. The 
four main aspects of this model are as follows: 

1. Financial perspective - reflects the indicators of operating 
profit and profit of the enterprise. 

2. Client perspective - reflects the results that must be 
achieved in order to achieve financial goals. 

3. Internal strategic processes - shows which strategic line 
the company must work effectively in order to achieve results. 

4. Training and development - defines indicators that 
ensure the adjustment of the infrastructure of an educational 
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institution to achieve its long-term goals, increasing the potential of 
teaching and technical staff. 

In Azerbaijan, enterprises mainly focus only on financial 
indicators. The financial figures do not provide any support for a 
performance orientation of enterprises. The use of the Balanced 
Score Card is of great importance for achieving long-term goals 
and results-oriented development in higher education institutions in 
Azerbaijan. The Balanced Scorecard is considered to be the most 
popular management model used for this purpose in the world. The 
use of this model in educational institutions, in addition to 
measuring past results, also creates a balanced fit between the 
various deans, departments, departments and teaching and technical 
staff in the overall strategy of the institution. With the Balanced 
Scorecard, you can build a broader and more comprehensive 
strategic management system. In this way, management can obtain 
the structured basic information needed for decision making and 
management.  
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EUPHEMISM AS A MAIN TOOL OF EXPRESSING 

POLITICAL CORRECTNESS 
 

 It should be noted that language, as the main unit of 
communication, determines the image and culture of people 
relations based on the historical experience of a certain nation or 
people. 

Euphemisms as a basic part of the English language attracted 
linguists and scientists of various fields relatively recently, which, 
in turn, is gaining more topicality and requires a more detailed 
study of this phenomenon. Euphemisms are an important part of 
communication in any language community. 

An important factor should be highlighted: nowadays a 
special criterion that characterizes favorable and efficient relations 
(both in the international arena and within one's own state among 
civil society) is a high degree of tolerance and a fairly proper way 
of expressing one's position to life activities from one or another 
aspect. In this short article of mine, all the advantages of the 
euphemia process are emphasized. 

First of all, the consensus is that euphemisms and politically 
correct units are entirely identical concepts. Euphemism is 
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considered to be one of the most effective means of expressing 
politically correct vocabulary. The very concept of ‘euphemism’ is 
of Greek origin. According to professor Helena Halmari, humans have 
always turned to euphemisms, that are vague and indirect expressions, 
in order to avoid and conceal life’s harsh realities [1, p. 828]. They 
usually replace offensive or too straightforward words and 
expressions in speech and are used to express an opinion, but at the 
same time not to hurt the feelings of a certain social or age group, 
to avoid too aggressive and rude expressions, to express themselves 
allegorically. 

Furthermore, as Allan Keith mentions in his paper, that it is 
truly polite to avoid ‘dysphemistic locution’. He calls it a language 
that is perceived as discriminatory ‘against a variety of 
disadvantaged groups’ [2]. 

It should be concerned that the scope of euphemisms is really 
wide – from diplomatic discourse to private sections in newspapers. 
Here are some examples of common euphemisms: Unwanted call 
— courtesy call. – Небажаний дзвінок – дзвінок (візит) 
ввічливості. If you need to visit public lavatories, you usually 
don't mention toilet or bathroom, but say restroom or washroom, 
which is essentially the same thing, but sounds more correct. 
Another variant: gents' room (little boys' room) and ladies' room. 
If you buy a car that has already been used for some time it is 
called a pre-owned vehicle [3]. 

Secondly, the methods of euphemisms’ formation are quite 
diverse. The most common way is metonymic transfer, that is an 
expression of the concept itself by one certain feature. For example, 
Black – темношкірий; Jewish person – єврей; member of the 
African diaspora – член африканської діаспори; non-whites – 
«небілі» (representatives of another race). Also, euphemisms can 
be formed by means of word-formations (affixation, word 
combinations, conversion, etc.). For example, unseeing – 
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незрячий, сліпий (preffixation); Pro-life – рух, що виступає 
проти абортів (conversion); Afroamericans – 
афроамериканці, американські представники негроїдної 
раси (word combination). 

Another example of political correction may be observed as 
the use of word ‘deficiency’. This former euphemism which soon 
became a dysphemism, underwent through numerous changes and 
finally, having acquired too many negative connotations, was 
replaced by ‘retardation’. One good example is the change of 
journal’s Mental Retardation name to Intellectual & 
Developmental Disabilities. As the editor says, that the new term is 
simply less stigmatizing than mental retardation or mental 
deficiency [4]. According to various investigations in the fields of 
education and psychology, such phrasal changes were made in 
order to show respect and dignity as well as a more sensitive 
attitude toward the disabled. 

In addition, all politically correct vocabulary, which is 
descriptive, i.e. is a paraphrase, can be classified as so-called non-
figurative phraseology or phraseological expressions. Their 
constituent elements retain the meaning, but are combined only 
with certain words, so it is impossible to change them arbitrarily. 
For example, refuse collectors – сміттєприбиральна машина; 
first nation – індійці Канади; undocumented immigration – 
нелегальна імміграція; hair-disadvantaged – той, хто 
страждає через нестачу волосся [5]. 

Furthermore, when using inaccurate politically correct 
designations, violations of relationships within semantic and 
morphosemantic fields, conceptual systems are possible. This can 
lead to the total destruction of the system connections of the world 
linguistic picture. And as a result, it will leave an imprint on the 
culture, especially on its unity and systematicity. Some examples of 
such inaccurate politically correct euphemisms to be provided, 
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namely: persons with difficult-to-meet needs – серійні вбивці; 
horizontally challenged – товстий, повний [6]. 

In conclusion, when using new imprecise politically correct 
names, a false linguistic picture of the world is formed. This leads 
to distortion of concepts and lexicon pollution, requiring 
considerable attention from linguists and scientists around the 
world. Therefore, it is necessary to stick to all lexical and 
grammatical norms, not forgetting about political correctness as an 
integral element of today’s etiquette. 
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DOES AN OPERATOR NEED REAL MILITARY 

EXPERIENCE TO CONTROL A MILITARY DRONE? 
 
In 2020, during the local conflict between Armenia and 

Azerbaijan, something happened that changed the idea of warfare, 
as well as the methods of using military equipment in territorially 
small countries with a small number of military personnel.  

The peculiarity of the armed confrontations was the massive 
use of heavy weapons by both sides and the rapid increase in the 
intensity of hostilities. It follows from this that the opponents in the 
framework of the confrontation were preparing in advance for such 
a development of events. “Modern local military conflicts with the 
use of UAVs show that the coordinated control of UAVs can play a 
key role in the battle zone, however, so far, the control algorithms 
for these devices are far from perfect, which causes a number of 
difficulties in teaching the task assigned to UAVs.” [1]  Since the 
development of unmanned aircraft, it was believed that the best 
UAV operator would be former and current Air Force pilots. 
However, as the demand for this category of specialists grew, it 
turned out that the Air Force could not provide UAV crew 
operators.  

In practice, it turned out that young people with extensive 
experience in online battles in computer games could provide more 
efficient and effective maintenance of a military drone. In this 
concept, having experience in the Air Force is not a key factor. 

«In 2004, this was confirmed by an American researcher led 
by Kaisar Varaich. They found that pilots with more experience 
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flying conventional aircraft made more errors in remote control of 
the aircraft than users of artificial intelligence computer 
technology».[2] Taking into account the features and specifics of 
the training of unmanned aircraft operators, which were described 
above and communication with the artificial intelligence of the 
simulator, special importance in the effectiveness of the 
development of training methods is given to the interactive format 
of communication between the operator and Artificial Intelligence. 
In other words, the question-answer form or “understanding” of the 
asked questions of artificial intelligence by the operator in natural 
language. 

Let's consider this model of learning the question-answer 
form of learning in more detail in order to analyze its necessity in 
more detail: 

1. The question-answer method of training is necessary for a 
more detailed and detailed understanding of the external 
environmental conditions by the operator. In order to fulfill this 
request with the least errors, the author considered the method of 
immersing artificial intelligence in conditions as close as possible 
to various weather conditions with pre-loaded data on the current 
situation in the process of performing the task. 

2. The question-answer method of training an operator with 
artificial intelligence using natural language recognition is an 
integral part of communication between the vehicle and a person, 
regardless of the UAV model, its task and role in combat 
operations, the operator’s personal professional experience and the 
nature of the performance of a particular standard or emergency. 

3. The algorithm for building a dialogue form of learning by 
means of the NL is universal in nature and is used by all parties to 
the military conflict, so the form of question and answer between 
artificial intelligence and the operator is fundamental. 
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4. The method of maximum simulation of the terrain on 
simulators is also impossible without a dialog form with clarifying 
data on the terrain. 

5. The speed of reaction of both the operator transmitting data 
to artificial intelligence and the device itself is decisive in a 
situation of delay in transmitted data in real battles during the 
participation of UAVs in hostilities. It follows from this that the 
interactive method of learning and contact between the neural 
network of the drone and its operator must be synchronous in order 
to minimize erroneous actions. 

6. To obtain intelligence on the ground, the interactive form 
of training also plays a key role in obtaining the most reliable and 
accurate data for further use in completing the task. 

7. A question-answer form of training is necessary when the 
artificial intelligence of the drone switches from the state of 
autopilot to the form of manual control, and this, in turn, can be 
decisive in emergencies involving a swarm of drones during battles 
with the enemy. 

8. The interactive method of communication is necessary for 
the operator to search for the stored data in the memory of artificial 
intelligence in text or graphic form as quickly as possible, as well 
as to correct data, add data or delete data. 

9. Taking into account the fact that during the execution of 
the assigned task, the operator can physically be several kilometers 
from the UAV. It is direct communication through natural language 
with the artificial intelligence of the drone. That is the main tool in 
performing the assigned tasks with the synchronous accuracy of 
receiving them from the management. 

10. The speed of maintenance of the UAV directly depends 
on its artificial intelligence system and the speed of analyzing the 
technical characteristics of the device, therefore, communication 
through natural language by the operator with the artificial 
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intelligence system in order to identify malfunctions in operation 
greatly simplifies the process of troubleshooting and repairing the 
drone. 

Taking into account all the above functions of the dialogue 
method of training and the results of early research provided, the 
paper concludes that the presence of real military experience in the 
past of the operator is not the main characteristic in the training of 
the operator. 
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THE IMPORTANCE OF THE FORMATION OF 
MORAL AND AESTHETIC CONSCIOUSNESS 

AMONG STUDENTS AT THE LESSONS OF THE 
HISTORY OF AZERBAIJAN 

 
Education, like the subject of history, plays an exceptional 

role in the education of high-level intellectuals. Thus, the problem 
of didactic and educational significance has not yet been chosen as 
an object of study. In order to partially fill this gap in the 
pedagogical literature, we will determine the methodological ways 
of raising the cultural level of students in teaching the history of 
Azerbaijan.  

True, articles and books devoted to the formation of moral 
and aesthetic education have been published. However, the issues 
of forming the moral and aesthetic education of students in the 
lessons of the history of Azerbaijan have not yet been 
systematically studied. 

As for the problem, the national moral norms are sufficiently 
reflected in the content of the relevant subjects in the history 
textbooks of Azerbaijan taught in general education schools. From 
the analysis of teaching materials on history, it can be seen that the 
5th content line of the subject of history is devoted to culture. 
Teaching cultural issues motivates the formation of students' moral 
and aesthetic consciousness. Of exceptional importance is the 
implementation of a meaningful line on culture in historical 
education. Thus, obtaining knowledge about the culture of 
individual historical periods in historical education makes it 
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possible to see and evaluate the relationship between the formation 
and development of culture and political, socio-economic life. The 
study of the history of culture also plays a fundamental role in 
assessing the role of peoples and civilizations in the enrichment of 
Azerbaijani culture, in determining the impact of intercultural and 
intercivilizational relations on the further development of mankind. 
Aesthetics (from the Greek aistethikos - sensitive, feeling) - the 
science of the nature and forms of creativity, based on the laws of 
beauty and aesthetic exploration of the world by man. Aesthetics 
originated 2.5 thousand years ago in a slave-owning society - in 
Egypt, Babylon, India and China. Widely developed in Ancient 
Greece and Rome [2]. 

When teaching the history of Azerbaijan at school, the 
aesthetic and ethical worldview regulates the peculiar aspects of 
human interaction with reality, ethics is good and evil, justice and 
injustice, duty and responsibility, etc. reflects moral relations with 
concepts, evaluates the behavior of people and groups of people. 
Aesthetics are objective social relations that contribute or do not 
contribute to the harmonious development of the individual, the 
creation of beauty by him, the fight against ugliness and 
imperfection. 

When we talk about high culture, we mean that all human 
actions in life are carried out at a high level. We must be sure that 
we live our lives with meaning, we live with understanding of the 
world, and we live for the benefit of society. We envisage the 
formation of forms of social consciousness among the younger 
generation that make up a person's worldview. To do this, we 
consider it necessary to master the following forms of social 
consciousness, which are very necessary when teaching social and 
humanitarian subjects: 1) scientific consciousness; 2) economic 
consciousness; 3) aesthetic consciousness; 4) political 
consciousness; 5) legal awareness; 6) moral consciousness;                    
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7) philosophical consciousness; 8) ecological consciousness;                  
9) theological consciousness. 

In the scientific literature, there are more than 250 definitions 
of the concept of "culture". Two of the many definitions of culture 
are directly related to the topic of the thesis. 

1. Culture "is a set of human achievements in the production, 
social and intellectual aspects." For example, the history of culture, 
ancient Greek culture, etc. [2]. 

2. Culture is a high level of something, high development. 
For example, the culture of staging, the culture of the speaker's 
speech, the culture of the singer's stage, the culture of physical 
culture, the culture of the actor's stage, the culture of the leader's 
artistic reading, the culture of behavior. 

From the examples from the review literature, it can be seen 
that the bearers of culture are either the individual (the managerial 
culture of civil servants) or the human community (the culture of 
the ancient Chinese). So, in this case it is very easy to see that in 
both cases culture itself is regarded as an activity, precisely as the 
highest stage of its development. However, in the first case, culture 
is assessed globally and the aspect of the result (a set of 
achievements) comes to the fore, and in the second case, the 
procedural level (high development, skills) or the way of 
organizing activities comes to the fore. 

“However, the process of formation itself has a different 
character: there are questions of the development of personal 
qualities, gaining experience, actualization and awareness of one’s 
own spiritual world in the “coexistence” of “I” and “You” [3]. 

As you know, at the beginning of the 21st century, we have 
witnessed a change in the factors of cultural development. The 
most important factors include the following: a) the transformation 
of the value field of the individual - a shift in priority in the field of 
material values; b) reducing the influence of school education and 
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family education on the process of socialization of the student; c) 
strengthening the role of screen culture, mass media and 
information technologies. 

Education includes training and education as part of the 
process of cultural development, which is carried out in the 
interests of the individual and society and ensures the cultural 
heredity of generations, the readiness of a person to perform their 
sociocultural functions. The content of education includes not only 
knowledge, skills and abilities, but also the experience of creative 
activity, emotional and value attitude to the world. 

In conclusion, we can say that the family, school, social 
environment have an important influence on the formation of a 
high cultural level among students. If they join forces and act 
adequately, we will be able to gradually implement our plans. 
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ATTENTION DEFICIENCY AND HYPERACTIVITY 
SYNDROME 

 
Hyperactivity can also be called involuntary movement 

syndrome or attention deficit disorder. Inattention/hyperactivity 
refers to a condition in which a person finds it difficult to sit still, 
control their behavior, and be attentive. These difficulties usually 
begin before the child is 7 years old. In any case, such behavior is 
observed after this age. But what is the reason? 

In general, doctors do not know the causes of attention deficit 
hyperactivity disorder. Now, however, brain researchers are getting 
closer to understanding the possible causes of attention deficit 
hyperactivity disorder. They believe that some people with ADHD 
have a deficiency in certain chemicals (called neurotransmitters) in 
their brains. These chemicals help the brain control behavior. 
Recently, children who move more and play around are also 
diagnosed as "hyperactive children". In order to avoid such errors, 
it is useful to know some information. Thus, there are three main 
signs or symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 

They are listed below: 
- problems of inattention 
- excessive activity (a sign of hyperactivity) 
- act without thinking (a sign is called involuntary) 
Based on these symptoms, there are three types of Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder: 
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1. Carelessness. During this time, the person cannot 
concentrate or remain focused on any problem or activity; 

2. Excessive activity-involuntariness. At this time, the 
person becomes very active and often acts thoughtlessly. 

3. Combined type. At this time, a person is both inattentive 
and impulsive and overly active. 

Many children with Attention Deficit Disorder have 
problems with inattention. Children with Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder often: 

- do not pay close attention to details; 
- can't focus on entertainment or schoolwork 
- do not pay attention to instructions or do not follow the 

lessons; 
- they do not organize work and do not complete tasks; 
- are easily distracted; 
- lose toys, notebooks and books and other belongings. 
The most common symptom of hyperactivity - Excessive 

activity is the most common symptom of Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder. Too active children are always restless and 
constantly in a hurry, with age this can become relatively weaker. 

Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
often: 

- always running around, climbing somewhere, etc.; 
- can not play quietly; 
- they talk too much 
- answer questions without listening to the end; 
- they do not have the patience to wait for their turn; 
- often interrupt others. 
Most teachers and parents should see and know these 

characteristics of hyperactive children. If a child shows signs of 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), they should be 
seen by a qualified professional. Such a person may work in the 
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education system or in the private sector as a professional. It is 
important for a child to undergo a complete examination in order to 
know for sure whether the child has attention deficit disorder or 
hyperactivity disorder. It is true that there is no quick cure for 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder. However, management of 
these symptoms is possible. It is important that the child's family 
and their teachers: 

- learned more about Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder; 

- learned to help the child control their behavior; 
- were able to develop an educational program that meets 

the individual needs of the child; 
- if parents and doctors believe that treatment will help the 

child, they should provide it. 
Schooling can be difficult for children with Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder. Because success in the classroom 
requires attention, the ability to control behavior and actions. 
Unfortunately, children with Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder often lack these qualities. 

   There are some things that parents and teachers need to 
know to help these children. 

- Reward your child when he does something good. 
Develop your child's abilities. Talk about his strengths and talents, 
praise him. 

Exercises and activities organized together can be of great 
help to hyperactive children. Some games (eg chess, puzzles) also 
have a positive effect on their concentration and regulation of their 
rapid movements. Both educators and parents must have high 
hopes that they will be more successful in the future, convince and 
encourage children, so it is necessary to constantly look for and use 
new interesting means. 
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THE POSSIBILITIES OF CULTUROLOGY IN THE 
EDUCATIONAL PROCESS AT THE ESTABLISHMENTS 

OF HIGHER EDUCATION OF UKRAINE 
 

The practice testifies that the factor of national culture 
becomes the symbol of the social changes, because the triumph and 
future of the Ukrainian national idea are embodied in it most of all. 
Culture is the phenomenon that plays a great role in forming and 
strengthening the democratically oriented society, developing the 
creative abilities of a human, forming the legal society. It 
influences all the spheres of the social and individual vital activity 
– labour, everyday life, leisure, mode of life of the society and 
personality. Neither social progress, nor self-improvement of the 
personality is possible without bringing culture and the spiritual 
treasury within the reach of the people. Today nobody doubts that 
the further social progress is closely connected with the level of 
spirituality of every person. That is why, the modern state must 
encourage studying culture in all its forms in order to orient the 
cultural potential towards solving the political, economic and social 
tasks.  

Ukrainian culturology is a relatively new branch of 
humanitarian knowledge; it began to develop several dozens of 
years ago. Culturology today is relatively new science that 
develops dynamically and investigates the most universal laws of 
culture development as a system with a complex inner structure 
that is constantly developing and in the relationship with the other 
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systems and society in general [1]. For a long time culturology 
existed in the frames of the Soviet ideological tradition, developing 
a particular cultural and historical direction. Because of the socio-
political circumstances the history of Ukrainian culture acquired 
some features of sketchiness, doctrinairism, ideologization, and it 
lagged behind the scientific achievements of the West-European 
culturological thought to some extent. The absence of the new 
original culturological concepts is the example of the negative 
heritage of the previous period. But today Ukrainian culturology is 
out of the crisis state and develops according to the way of the 
synthesized studying the problems of culture combining knowledge 
of various sciences into an integral system.  

There are several directions of the research in Ukrainian 
culturology. First of all it is a traditional historical culturological 
school. Its main task is to give actual knowledge about the various 
types of culture. The subject ‘History of culture’ embraces world, 
national or regional culture or a certain cultural and historical 
epoch, for example, the period of the Middle Ages, of the 
Renaissance, etc. This school tries not only to explain but to reveal 
and describe the facts, events and achievements of culture singling 
out the most famous events, names of the authors and creators. 
Linguistic culturology that studies culture through the prism of 
language and literature is closely connected with historical 
culturology. 

The second direction is philosophy of culture. It is the general 
theory of culture because its task is to comprehend and interpret 
culture through its most general and significant features. 
Philosophy of culture researches the essence of culture, its 
difference from nature, correlation with the civilization and other 
phenomena. The subject of its studies is the structure, functions and 
role of culture in the life of a human and society. Philosophy of 
culture is oriented towards showing up the main tendencies in the 
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evolution of culture, revealing the causes of its flourishing and 
crisis phenomena, etc. 

The third direction is sociology of culture. It researches the 
functioning of culture in the whole and its subcultures – mass, elite, 
urban, rural, female and youth, etc. subcultures. It is interested in 
the changes that take place in culture, their dynamics, reaction on 
these changes of various strata of society and social institutions.  

Psychology of culture is closely linked with sociology of 
culture. It studies the personal attitude to culture, peculiarities of 
the spiritual satiation of a human in the frames of the certain 
cultural space. Psychology of culture singles out the cultural and 
historical types of a personality, which are typical of the particular 
society on the basis of the socio-psychological researches. 

Thus, culturology is the science that is formed on the border 
of social and humanitarian knowledge about the human and 
society; it studies culture as an integrity, as a specific function and 
model of the human existence. Culturology is an empirical science 
that analyzes the concrete historical phenomena of culture and 
reveals the universal regularities of the origin, functioning and 
changes of the cultural phenomena. 

Because culturology is based in the joint of many sciences, 
the spectrum of the methods and principles that are used by it 
towards the cultural objects is rather broad; from the universal 
scientific to the specific approaches. The diachronic method 
concerns the depiction of the phenomena, facts, events of the world 
and national culture in the chronological consequence. The 
synchronous method foresees the comprehensive comparative 
research in one chosen period of time without addressing the 
historical retrospective of perspective. The comparative method is 
used in the culturological researches of two or several national 
cultures. It also foresees the revealing of the general and peculiar 
regularities, tendencies of the development, and spheres of mutual 
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influence, thus setting the level of the originality or likeness of 
cultures. The essence of the typological method is in the analysis of 
the cultural phenomena from the abstract to the concrete and 
defining the typological proximity of the historical and cultural 
processes on this basis.  

Among the specific methods the archeological one is the 
most common. It gives the possibility to the scholar to come to the 
conclusions about the general state of culture on the basis of the 
analysis of the material objects which are extracted during the 
excavations. The semiotic method that is based on the doctrine of 
signs gives the possibility to study the sign system (structure or 
text) of any artifact. The psychological method orients the 
researcher towards studying the subjective mechanisms of the 
culture activity, individual features, and unconscious mental 
processes. This method is very important for investigating the 
peculiarities of national cultures. The biographical method is 
mostly used in literature-study as treating literature through the 
reflection of the biographies and personalities of the writers. This 
method was first used by the French critic Charles Augustin de 
Sainte-Beuve in scientific literature-study, as one of the important 
principles of the investigation. Its peculiarities are in the work with 
the texts. But its absolutization can lead to leveling the role of the 
spiritual historical atmosphere, style of the epoch, influence of the 
traditions. 

The civilization approach occupies a particular place. Its 
essence is in the comprehension of the history of the humanity 
development through the integrated braches of specialized 
humanitarian and nature knowledge in the context of the cultural 
epoch. All the above mentioned approaches to studying the cultural 
and historical phenomena are concentrated in this approach. 

The subject “Culturology” has been taught as a basic 
academic discipline at the establishments of higher education of 
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Ukraine since 2003. This subject broadens the historical aspect of 
culture by the philosophical, anthropological, sociological 
approaches to the analysis, studying and generalization of the 
theoretical problems of the course and phenomena of culture. 

The subject of culturology as an academic discipline is the 
historical and social experience of a human which is fixed in the 
traditions, norms, customs, laws, etc. Studying its contents, 
structure, dynamics, technology of functioning and the mechanisms 
of the preservation, transmission, mastering and changing the 
traditions, valuables, and norms form the scientific world outlook 
that helps to understand the plurality of the ways of the socio-
cultural development, tolerant perception of other cultures and 
deeper realization of the national cultural achievements. 
Culturology can be defined as one of integration directions in 
socio-humanitarian scientific knowledge alongside with the 
pedagogical, sociological and psychological sciences. Culturology 
must know not only the origin of culture and where it moves but to 
stand on guard of the spiritual needs of a human           [2, с. 74.].  

Thus, the role of culturology in the system of humanitarian 
knowledge rises and it is explained by its peculiarities of the 
esthetic and anthropological character. Culturology has great 
possibilities to influence a human. It is the basis of the 
humanitarization of modern education. 

 
References: 

 
1. Зеленська О.П. Культурологія в системі сучасної вищої 

освіти в Україні. Вища освіта України у контексті інтеграції 
до європейського освітнього простору. К.: Гнозис, 2012. 
Додаток 1 до Вип. 27. Т. VIII (41). С. 43-51. 

2. Пагутяк Галина. Культурологія епохи глобального 
потепління. Вища школа. 2005. № 3. С. 73-75. 



 
  

                                                                                                                             Матеріали XXV-ої Міжнародної науково-практичної конференції 
                                                         (07 жовтня 2022 року, м. Рига (Латвія), дистанційно)  

 

                                                             207 

Бабійчук І.В. 
викладач кафедри інновацій,  

інформаційної діяльності в освіті  
на навчання за міжнародними проєктами,  

Інститут державного управління та  
наукових досліджень з цивільного захисту 

м. Київ, Україна 
 

Романюк Н.М. 
викладач кафедри інновацій,  

інформаційної діяльності в освіті  
на навчання за міжнародними проєктами,  

Інститут державного управління та  
наукових досліджень з цивільного захисту 

м. Київ, Україна 
 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ЦЕНТРІВ 

СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
 
Однією з глобальних цілей сталого розвитку є 

забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та 
заохочення можливості навчання впродовж усього життя для 
всіх [1]. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
являє собою цілеспрямований процес, орієнтований на 
безперервне вдосконалення професіоналізму, розвиток 
майстерності та формування нових навичок педагогічної 
діяльності. А в сучасних умовах воєнного стану винятково 
важливого значення набуває підвищення рівня підготовки 
висококваліфікованих фахівців у сфері цивільного захисту [2].  
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Впродовж останніх років удосконалення професійної 
компетентності педагогічних працівників навчально-
методичних центрів сфери цивільного захисту за 
спеціальністю здійснюється шляхом проходження підвищення 
кваліфікації на базі Інституту державного управління та 
наукових досліджень з цивільного захисту. 

Інститут державного управління та наукових досліджень 
з цивільного захисту, відповідаючи вимогам сьогодення, 
впроваджує новітні інформаційні технології для покращення 
якості підвищення кваліфікації слухачів.  

З 2021 року педагогічні працівники навчально-
методичних центрів сфери цивільного захисту підвищують 
свою кваліфікацію в Інституті за оновленою навчальною 
програмою «Цивільна безпека» підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників навчально-методичних центрів 
сфери цивільного захисту у галузі знань 26 – Цивільна безпека. 
Програма спрямована на удосконалення професійної 
підготовки педагогічних працівників з метою реалізації у їх 
професійній діяльності вимог нормативно-правових актів з 
питань цивільного захисту, організації та проведення навчання 
з цивільного захисту. Тематичне наповнення та зміст програми 
задовольняє потреби слухачів з удосконалення їх професійної 
компетентності щодо виконання посадових обов’язків, 
пов'язаних з навчанням населення діям у надзвичайних 
ситуаціях, поглиблення і розширення їхніх професійних вмінь 
і навичок тощо. Значна увага приділяється удосконаленню 
знань із використання інформаційних, цифрових технологій та 
інформаційної безпеки. Передбачені також заходи щодо 
розвитку мовленнєвої компетенції. 

Заключним етапом підвищення кваліфікації є проведення 
круглих столів, що по своїй суті являються формою 
публічного висвітлення певних питань із залученням до 



 
  

                                                                                                                             Матеріали XXV-ої Міжнародної науково-практичної конференції 
                                                         (07 жовтня 2022 року, м. Рига (Латвія), дистанційно)  

 

                                                             209 

роботи максимальної кількості учасників. За допомогою такої 
форми проведення практичного заняття слухачі висловлюють 
особисті думки з приводу тих чи інших актуальних і 
проблемних питань, що виносяться для обговорення на 
круглий стіл. Слухачі завдяки індивідуальним доповідям 
мають змогу поділитись передовим досвідом та знаннями, 
висловити особисту думку з приводу проблеми, що 
обговорюється. 

Особливістю сучасної освіти є її доступність, яка 
забезпечується широким використанням нових освітніх 
технологій, зокрема запровадження елементів дистанційної 
освіти, самоосвіти із застосуванням інтелектуальних, 
інформаційних і телекомунікаційних технологій.  

Враховуючи виклики сьогодення, що виникли через 
карантинні обмеження та воєнний стан, зокрема і підвищення 
кваліфікації відбувається онлайн, із застосуванням сучасних 
інформаційних технологій. Найбільш зручним сервісом, як 
засобом навчання, виявилась платформа Zoom для проведення 
онлайн-конференцій, тренінгів та вебінарів. Завдяки цьому 
інструменту заняття проходять досить продуктивно, оскільки 
сервіс дозволяє не тільки слухати, а й брати активну участь в 
обговоренні актуальних питань [3]. 

Інформаційно-комунікаційні технології відкривають 
широкі можливості для удосконалення, урізноманітнення та 
підвищення ефективності освітньої діяльності. І хоча онлайн 
форма навчання не замінить офлайн, вона стає ефективним 
інструментом, що сприяє розвитку творчого потенціалу 
слухачів, саморозвитку та самоосвіті, допомагає оволодіти 
новими професійними компетентностями у короткі терміни.   

Отже, основний аспект підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників навчально-методичних центрів 
сфери цивільного захисту ґрунтується на реальних потребах і 
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знаннях, забезпечуючи при цьому отримання та досягнення 
найкращих результатів. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОСОБЛИВОСТІ 
КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ 

 
Креативне мислення – важлива особливість не тільки 

творчих людей. Така риса необхідна в бізнесі, психології, 
медицині, фармації та інших видах діяльності. Життя в  
соціумі — це насамперед процес спілкування, взаємодія з 
іншими людьми. 

Проблема креативності займає важливе місце у розвитку 
та вдосконаленні людини. Креативність особистості 
передбачає її існування в сприятливому середовищі, вміння 
знаходити оригінальне рішення в нестандартній ситуації, 
творче ставлення до дійсності. Загроза і небезпека від 
оточення змушують особистість замикатися в собі, страх 
вільно висловлювати свої ідеї, постійно бути обачними. І 
навпаки, відчуття гармонії й безпеки з навколишнім світом 
створює комфортні передумови для розквіту індивідуальності. 
За цих умов підвищуються вимоги до якостей особистості. 

Питання розвитку психології вивчали українські вчені           
Л. Виготський, В. Дружинін, Г. Костюк, В. Давидов,                         
С. Каплан, А. Матюшкін, Я. Пономарьов М. Холодна та інші. 
А також присвячено чимало наукових доробок, які вивчали 
критерії - творчі здібності, що  виявляються у створенні чогось 
нового і оригінального серед зарубіжних вчених Дж. Гілфорд, 
К. Роджерс, Маслоу, Е.-М. Фромм, Р. Арнгейм, І. Бентлі,                  
Б. Гіделін, Ж. Гофруа, А. Дрейяр, Р. Холлмен та ін. 
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Різні автори визначають здатність до творчості по-
різному, але загальним у понятті є те, що творчі здібності 
виявляються у створенні чогось оригінального, нового, 
процесів, які активізують творчу продуктивність. Це і є 
креативність. 

У цих дослідженнях викладені принципово нові важливі 
результати, як в теоретичному, так і в практичному аспекті.  

З метою сприяння формуванню креативності у майбутніх 
фармацевтів, необхідно сприяти розвитку інституційної 
культури, рефлексії та особистісного розвитку, не 
обмежуватись традиційними формами академічного розвитку 
як викладачів так і студентів. Викладачі повинні мати доступ 
до інформації про фактори впливу на креативне 
самовираження студентів. На етапі професійної підготовки 
майбутнього фармацевта було б доцільно передбачити в 
навчальному плані дисципліни, що сприяли б набуттю ними 
навичок креативного мислення, для вираження свого 
креативного потенціалу в майбутній професійній діяльності. 

У своїй діяльності необхідно визначати проблеми, 
аналізувати їх,  оцінювати інформацію з професійних джерел і 
не тільки, робити свідомий вибір, обирати спосіб розв’язання 
проблем, пропонувати власні позиції,  обґрунтовувати свої 
погляди, висувати альтернативи. Але для розвитку творчих 
здібностей необхідно ще й стимулювати один одного.  

Для стимуляції творчої активності та розвитку 
креативності в процесі навчання фармацевтів необхідно 
прийняти до уваги рекомендації, для збагачення стимуляції 
креативності, а саме: 

- забезпечувати доброзичливу атмосферу; 
- забезпечувати середовище новими предметами і 

стимулами з метою розвитку творчих здібностей;  
- використовувати особистісні приклади творчого 

підходу до розв’язання проблем; 
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- сприяти висловлюванню оригінальних ідей; 
- використовувати ділові ігри та виконання ролей в них; 
- вирішувати ситуаційні задачі впродовж заняття; 
- розв’язувати проблемні питання на заняттях; 
- застосовувати комп’ютерні технології;  
- застосовувати дистанційні форми викладання, із 

застосуванням проведення вебінарів, тощо; 
- передбачати розв’язання завдань «відкритого типу», 

які дозволяють сформувати вміння вирішувати проблемні 
ситуації;  

- формувати навички та методи дослідницької діяльності; 
- забезпечувати збагачення інтелектуально-освітнього 

середовища за рахунок створення навчально-практичних 
центрів, підготовки спеціальних посібників і практикумів; 

- формувати професійні вміння публічного захисту та 
обговорення власних ідей; 

- сприяти саморозвитку та самопізнання студента 
фармацевта; 

- «мозковий штурм», який передбачає отримання від 
групи студентів в короткий час великої кількості варіантів 
відповідей; 

- дискусія, основний принцип – міжособистісного 
спілкування, що є провідною діяльністю в сучасному 
освітньому процесі; 

- кейс-метод, метод активного проблемно-ситуативного 
аналізу, заснований на навчанні, шляхом вирішення 
конкретних завдань – ситуацій (кейсів);  

- метод малих груп – дозволяє студентам набути 
навичок співпраці, комунікації, формує навички прийняття 
рішень, лідерські навички та вміння. 

На сьогодні творчість стає основним джерелом, 
рушійною силою і цільовою функцією успішного розвитку 
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особистості. Тому створивши певні умови по збагаченню 
програм креативним змістом є можливість підготувати 
вільних, творчих та здібних спеціалістів у сфері фармації. 
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НЕТРАДІЦІЙНИ КУЛЬТИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА 
СВІДОМІСТЬ ЛЮДИНИ 

 
Як засвідчує практика, наші сучасники не завжди 

обізнані в тонкощах теології, тому не готові відразу оцінити 
дійсну і показову сутність новітніх релігій. А будучи вибитими 
із звичної колії буття, люди в пошуках істини часто готові 
повірити кому завгодно і притулитися туди, де обіцяють 
оперативне здійснення їхніх надій і планів. В цій ситуації 
динамічні секти вміло перехоплюють клієнтів у 
ортодоксальних релігій (таких як православ’я), адже останні не 
дуже схильні до модернізму, введення різних новацій тощо. 

Людина має здатність піддаватися впливу іншої людини 
або групи людей, частково втрачаючи при цьому 
індивідуальність, відчувати почуття, що не відповідають 
реальності, але будучи переконаним в їх існуванні. При цьому 
відомий і феномен посилення навіюваності, коли окремі люди 
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об'єднуються в натовп, що починає підкорятися іншим 
закономірностям, ніж індивіди. 

Розглянемо перелік типових технологій характерний для 
більшості деструктивних культів і тоталітарних сект:  

1. Технологія "Step by step" – невелика поступка, на яку 
погоджується вербуємий, тягне за собою все більш і більш 
істотні поступки: «приходь до нас – проведи у нас вихідні – 
залишся ще на тиждень – віддай нам свої гроші». 2. Новачка 
постійно запевняють, що прийняття ідеології секти найкращим 
чином вирішить будь-які його особисті проблеми.  

3. Сила групової динаміки. Тут мають значення і 
кількість, і особиста чарівність, і ввічливість членів громади, 
що вступають в особистий контакт з присвяченим. Важливе 
значення має сексуальність – часто до новачків спеціально 
приставляються привабливі представники протилежної статі.  

4. Відсутність можливості протестувати або сперечатися: 
новачка постійно годують все нової і нової інформацією, 
займають різними заходами, він ніколи не залишається 
наодинці з власними думками.  

5. Позитивне підкріплення: посмішки, смачна їжа, увага і 
турбота, яку приділяють гостю громади тощо. 

Існують чотири основні способи, якими здійснюється 
контроль над свідомістю. Перше – контроль поведінки. Друге – 
контроль мислення (думок). Третє – контроль емоцій 
(почуттів). Четверте – контроль інформації. 

Деструктивні релігійні організації несуть небезпеку на           
4-х рівнях: на рівні особистості, сім’ї, суспільства і держави. 

Так, на рівні особистості, секти позбавляють людину 
свободи, контролюють і експлуатують її свідомість, 
насаджують зовсім інший, чужий набір стереотипів поведінки. 
Людина, перебуваючи під впливом тоталітарної чи іншої 
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екстремістської секти, не належить собі, її воля і розум 
розділені. 

Секти руйнівно діють на родинні зв’язки. Вони самі 
подають себе у вигляді сім’ї. Будь-яка інша прихильність 
людини поза сектою являє для такої організації реальну 
загрозу – загрозу того, що її члени можуть вийти з неї. 

Секти нічого корисного не дають суспільству. На відміну 
від традиційних релігій, які постійно здійснюють взаємообмін 
із суспільством, морально і психологічно оздоровлюють 
прихожан, вони смокчуть із суспільного організму сили, 
гроші, ресурси. Їхня основна мета – зруйнувати 
загальнолюдські і національні цінності. 

Яким богам молитися – це особиста справа кожної 
людини. Але державна влада не може стояти осторонь того, 
хто і, особливо, яким чином поклоняється своїм богам, які 
наслідки такого поклоніння для особистості та суспільства. 
Адже свобода релігій і свобода віросповідання – це не 
вседозволеність та не безконтрольність. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

КЕЙС-СТАДІ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ 
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
 
У нинішній час, коли в українському суспільстві гостро 

піднімаються проблеми моральності й компетентності осіб, які 
перебувають на державній службі, особлива увага 
приділяється професійній діяльності правоохоронців. Отже 
підготовка майбутніх поліцейських вимагає постійного 
удосконалення з метою формування їх професійних 
компетентностей, враховуючи різні специфічні чинники їх 
умов праці.  

Навчання курсантів у закладах вищої освіти зі 
специфічними умовами навчання передбачає не лише 
отримання високого рівня теоретичних знань, а й набуття 
досконалих навичок їх практичного застосування, наприклад, 
уміння визначити проблему, проаналізувати її, виробити 
варіанти її розв’язання й ухвалити відповідні рішення, що 
неможливо без здатності мислити критично й нетривіально, 
виявляти творчий підхід до розв’язання суперечливих питань, 
якісно спілкуватися в будь-якій ситуації. Разом із цим, під час 
навчання, необхідно враховувати специфічні чинники, які 
негативно впливають на ефективність  професійного 
спілкування правоохоронців, як от: тривожність й агресивність 
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у розмові, високий рівень  нервово-психічної напруги під час 
взаємодії, непередбаченість виникнення конфліктних ситуацій, 
нестійка емоційна сфера.  

Все це потребує ретельного вивчення й вироблення 
навичок протидії таким ситуаціям і стану як правоохоронця 
так і громадян відповідно до яких відбувається професійна 
діяльність і спілкування. Процес навчання  у якому 
використовуються активні методи і форми  моделюванням 
професійних ситуацій сприяють формуванню власного стилю 
професійного спілкування у курсантів. 

Одним із перспективних дидактичних засобів навчання, 
що може забезпечити формування широкого кола 
компетенцій, виділяють кейс-метод, який виступає основним 
елементом педагогічної технології кейс-стаді, що передбачає 
аналіз і розв’язання реальних проблемних ситуацій. 
Проблемну ситуацію зазвичай створює викладач, а спосіб її 
розв’язання виникає під час спільної діяльності педагога і 
студентів. На думку С. Канівець [1], вищим ступенем 
проблемності характеризується така ситуація, коли студент: а) 
сам формулює проблему; б) сам знаходить спосіб її 
розв’язання; в) розв’язує її; г) сам контролює правильність 
цього рішення. 

У нашому випадку, навчання, із застосуванням кейсів на 
заняттях, дозволяє курсантам пізнати й оцінити власну 
особистість, усвідомити необхідність взаємодії в професійній 
поведінці, скерувати їх на співпрацю, навчити орієнтуватися в 
інформаційному просторі.  

У науковій літературі визначають такі різновиди кейсів: 
кейс-вправа (аналіз проблеми, синтез знань для прийняття 
рішення), кейс-випадок (акцент на процесі отримання 
інформації, яку студенти мають знайти для розв’язання 
проблеми), кейс-ситуація (викладач чітко визначає проблему, а 
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студенти розробляють й обговорюють варіанти її розв’язання), 
кейс-визначена проблема (викладач наводить готові варіанти 
розв’язання проблеми, а студенти мають обрати один із них, 
обґрунтувати свій вибір або знайти альтернативне розв’язання) [2]. 

Оскільки професійне спілкування характеризується 
стійким характером усвідомлення ролі й значущості 
підготовки до професійного спілкування для розв’язання 
конфліктних ситуацій із потерпілими й правопорушниками, 
дотримання етики професійного спілкування; прагнення 
вдосконалювати комунікативний потенціал засобами 
мовленнєвої культури; повноцінними знаннями про специфіку 
професійного спілкування поліцейських, індивідуальні можливості та 
способи їх реалізації, необхідні для комунікацій, сформованими 
вміннями професійного спілкування на продуктивному 
творчому рівні; наявністю адекватної самооцінки виявлених 
моральних якостей і професійної етики, то вважаємо, що на 
заняттях з української мови професійного спрямування 
доцільно використовувати наведені типи кейсів. Наприклад, 
для розвитку комунікативної компетентності майбутніх 
поліцейських буде виправданим  моделювання кейс-ситуації, у 
якій під час затримання громадянин провокує працівника 
поліції або намагається ним маніпулювати. Крім того, що 
курсанти мають здійснити повний аналіз, чому така ситуація 
склалася, які бар’єри у спілкуванні її спричинили, вони 
повинні дібрати відповідні фрази, які допоможуть уникнути 
розгортання небажаного конфлікту й водночас засвідчать 
належне виконання службових обов’язків поліцейського. 
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СПОСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 
Річ, яка споконвічно перебуває в центрі уваги викладачів, 

коли мова стосується вивчення іноземних мов, це питання: 
«Як спонукати студента використовувати структури і 
граматичні форми, що вивчаються?» Адже нерідко студенти 
ігнорують використання певної форми, незважаючи на те, що 
вона була презентована і ретельно відпрацьована під час 
занять. 

Подекуди  інтуіція є свого роду трігером, який запускає 
інше бачення вирішення проблеми. Наприклад, момент в 
практиці, коли маємо презентувати матеріал, що подекуди 
здається студентам елементарним і нудним, скажімо, 
розповісти про себе… В подібному випадку вбачається сенс 
йти від зворотнього: запропонувати ситуацію, де учні мають 
«прорекламувати» себе ймовірному представникові відділу 
кадрів, що займається підбором персоналу на певну позицію, 
на співбесіді під час прийому на роботу. Студенти вибирають 
«представника відділу кадрів», визначають профіль компанії 
згідно їхньої спеціалізації, посаду, проговорюють, що може 
бути найбільш привабливими моментами в біографії та 
особистості претендента. Яким щирим буває подив студентів, 
коли їхні презентації виходять прісними, монотонними, 
повторюваними і абсолютно нецікавими з точки зору 
«роботодавця». Наступним кроком  пропонується прослухати 
приклад автентичної презентації, оцінити, чи відповідає вона 
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можливим очікуванням як претендента на посаду, так і 
роботодавця. Прослухане, без виключень, дуже позитивно 
оцінюється і завжди характеризується, як ефективне, доцільне 
і конкурентне. Далі, під час самостійного аналізу, студентами 
визначається, що саме робить його ефективним і  привабливим 
для можливого наймача. Вони самі фіксують перелік фраз, які 
потребують, порядок і структуру викладення інформації, 
емоційний посил. З урахуванням всіх прослуханих і 
обговорених аспектів учні переосмислюють свої особисті 
презентації.  

Зрозуміло, що такий підхід працює, до того ж вельми 
продуктивно. Після вище описаного явно позитивного досвіду 
стає цікаво, чи існує подібна практика як окремий підхід до 
навчання іноземній мові. Виявляється, що так. Цей підхід 
називається TBLT (Task-based language teaching) – Навчання на 
основі задач. Метод був вперше запропонований в 1980их і 
1990их (Long, 1985; Long & Crookes, 1992, 1993; Nunan, 1989; 
Robinson, 1994,1998; Skehan, 1996). Наразі зацікавленість в 
TBLT поступово зростає завдяки його доведеній дієвості. 
Можливо, методика не є абсолютною панацеєю в процесі  
навчання, але неймовірно корисно і цікаво розуміти, як 
працює, і мати в персональній обоймі навичок і прийомів. 

Об’єктивно, традиційне викладання  не ініціюється 
учнем. Викладач – це та особа, яка вирішує, чому і як навчати, 
керуючись програмою і підручником.  Розділи підручників, що 
на них базується навчання, є максимально логічними та 
структурованими таким чином, щоб підвести студентів до 
обговорення та аналізу запропонованого матеріалу, який 
вважається  необхідним, після чого наступає черга 
контрольованого відпрацювання і завершується  все більш 
вільним застосуванням опрацьованого на практиці.  
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На противагу, в TBLT тематична робота ініціюється 
учнями за їхніми потребами.  Це має основне, отже 
вирішальне, значення. І вже виходячи зі вказаного, 
визначається  викладачем конкретніша тема і завдання (Task).  
Воно вимагає від студентів використання  наявного досвіду, 
міркування, вираження особистої думки. В цьому випадку 
мова, що має значення, це та, яка допомагає висловити цю 
думку, виконати завдання, і визначається вона практично 
самими студентами. Тобто загальний перелік завдань може 
стати результатом аналізу потреб, або підбору складних і 
цікавих тем за необхідним рівнем складності. Таким чином 
задовольняються індивідуальні потреби учнів, створюється 
унікальний шлях подолання комунікативних проблем. Це 
означає набуття певних мовленнєвих знань і вмінь, потребу в 
яких  відчуває сам студент. 

Особистий досвід свідчить, що навіть окремо взята 
вправа з класичного підручника може бути розглянута через 
призму TBLT. Наразі зовсім не мається на увазі чисте 
використання методу, з усіма притаманними йому фазами, що 
повністю займе заняття. Це зміна, назвімо це так, фокусу 
окремо взятої вправи. Не  ускладнюючи, розглянемо тему 
«Кольори». В багатьох випадках вона йде в співдружності зі, 
скажімо, темою «Предмети гардеробу». Нам, наприклад, 
пропонується  наступне: а).подивіться на малюнки і 
б).визначте, якого кольору і які предмети одягу зображені. 
Таким чином, що логічно, паралельно з кольорами 
повторюється  лексика предметів гардеробу, а з 
комунікативної точки зору відпрацьовується  питання: «Якого 
кольору…?».  

Застосовуючи ж техніки TBLT, виставляємо акцент 
завдання дещо по-іншому. До прикладу, озвучуємо задачу 
наступним чином: компанія планує запустити в виробництво 
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нову модель одягу і має визначитись з виграшною кольоровою 
гамою. Тож послідовність кроків така: 

а). подивіться на (ті самі) малюнки, б). визначте, які 
кольори є виграшними  в такому типі одягу, а які ні, в). 
опитайте одногрупників, визначте, хто з вами погоджується, 
визначте процентне співвідношення. 

Порівнявши всі вищенаведені приклади, бачимо що в 
першому випадку ми просто намагаємося запам’ятати нові 
слова, особливо не прив’язуючи їх до певного контексту чи 
життєвої ситуації, тоді як в другому випадку ми вирішуємо 
комунікативну задачу, при цьому, як запам’ятовуємо, так і 
відпрацьовуємо лексику і комунікативну формулу, 
застосовуючи  їх на практиці, в можливій життєвій ситуації. 
Що найголовніше, учні самі ініціюють впровадження нової 
лексики чи структури, оскільки потребують її для вирішення 
поставленої комунікативної задачі. 

 Комунікативні задачі забезпечують дуже зручний, 
мобільний і гнучкий  майданчик для навчання. В 
розпорядженні викладача  вся широта вибору, як перед 
виконанням, так і під час і після виконання завдань. 
Різномаїття  варіантів стосовно кожного з етапів спонукає до 
явного,  або прихованого  процесу набуття знань. 
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РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ПРОЦЕСІ 
РЕІНТЕГРАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 
 
В сучасних реаліях громадські організації це «третій 

сектор», який паралельно функціонує поряд з державою та 
бізнесом та, які є незалежними в своїх діях та працюють без 
втручання держави в їх діяльність.  

Одним із пріоритетних завдань громадських організацій є 
створення та забезпечення умов для задоволення потреб як 
окремого члена суспільства так і суспільства вцілому. 
Громадські організації з’являлися поступово і в певні 
історичні періоди розвитку суспільства, коли виникає нагальна 
потреба у вирішенні актуальних проблем окремої групи 
населення. Громадські організації як інститути громадянського 
суспільства відіграють важливу роль в процесі реінтеграції 
ветеранів. Нами проаналізовано статистичні дані Міністерства 
статистики України щодо кількості громадських організацій в 
Україні. Ми можемо спостерігати тенденцію щодо збільшення 
кількості зареєстрованих громадських організацій з 2014 року, 
коли в Україні відбувалася антитерористична операція. Отже, 
в 2014 році кількість зареєстрованих громадських організацій 
становила 67155 [4], а в 2021 році- 160000 [2]. Тенденція щодо 
збільшення кількості громадських організацій пов’язана з 
викликами, які постали перед українським суспільством. 
Розглянемо деякі громадські організації, які функціонують в 
Україні і сприяють успішному процесу реінтеграції ветеранів 
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гібридної війни.  
Отже, громадські організації, які створюють умови для 

успішного процесу реінтеграції ветеранів та одним із напрямів 
яких є задоволення потреб ветеранів та їх підтримка є: 

- громадська організація «Чернігів Європейський». 
Місією даної організації є сприяння перетворенню Чернігова 
на європейський регіон, привабливий за своєю формою та 
стійкий за змістом, заснований на принципах сталого 
розвитку. Одним із важливих проєктів, які реалізовує дана 
громадська організація є проєкт «Норвегія-Україна. 
Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» 
(NUPASS)». Проєкт складається з професійної перепідготовки 
ветеранів на цивільні спеціальності, що користуються попитом 
на ринку праці України; з соціальної адаптації ветеранів до 
умов життя у громадянському суспільстві; з правової 
адаптації, психологічної адаптації та з заходів, які сприяють їх 
працевлаштуванню та організації власного бізнесу. Вже понад 
500 ветеранів пройшли перепідготовку в рамках даного 
проєкту та отримали послуги з психологічної та правової 
адаптації [3]. 

- громадська організація «Спілка Учасників АТО 
України». Головною метою даної організації є консолідація і 
координація зусиль учасників АТО, а також їх сімей для 
ефективного використання існуючих можливостей при 
забезпеченні захисту своїх прав та наданні допомоги будь-
якого рівня [6]. 

- громадська організація «Асоціація ветеранів АТО 
України». Головною метою діяльності даної організації є 
консолідація та координація зусиль ветеранів АТО, сімей 
загиблих чи їх об’єднань задля використання в повній мірі 
захисту їх політичних, економічних, соціальних прав, 
створення умов для їх реабілітації, повернення до умов 
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нормальної життєдіяльності, надання психологічної, 
моральної, медичної, допомоги [1]. 

- громадська організація «Всеукраїнська асоціація 
ветеранів війти та служби цивільного захисту». Об’єднує 
ветеранів війни, учасників бойових дій, інвалідів війни, 
учасників війни та ветеранів на добровільних засадах з: праці, 
служби цивільного захисту, військової служби, органів 
внутрішніх справ, державної пожежної охорони та дітей війни 
і пенсіонерів – інвалідів органів та підрозділів цивільного 
захисту системи ДСНС України. Асоціація приймає участь у 
суспільно-політичному житті держави, співпрацює з органами 
державної та виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування у взаємодії із всеукраїнськими організаціями 
ветеранів України, профспілковими, екологічними, 
оздоровчими організаціями, юридичними і фізичними 
особами, з іншими об’єднаннями громадян, у тому числі й 
іноземними. Основна мета даної організації – захист прав 
ветеранів.  

Також, існує перелік громадських організацій, які беруть 
активну участь у створенні реінтеграційного середовища для 
ветеранів та членів їх родин: ГО «Бюро розвитку, інновацій та 
технологій» (Івано-Франківськ); ГО «Освітні та соціальні 
інновації» (Тернопіль, Бережани, Підгацйці); ГО «Одеський 
Чорноморський центр конверсії військових кадрів» (Одеса); 
ГО ГО «Майcтерня добра» (Миколаїв); ГО «Нове суспільство 
України» (Львів, Дрогобич); ГО «Центр громадської освіти» 
(Луцьк, Володимир-Волинський); ГО «Центр економічного 
розвитку та соціальної адаптації» (Чернівці); ГО «Центр 
соціальної адаптації та розвитку «Європейська ініціатива» 
(Вінниця); ГО «Наше рідне Закарпаття» (Ужгород); ГО 
"Європейський шлях 4.0" (Кропивницький); ГО 
«Всеукраїнське об’єднання ветеранів війни та учасників 
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антитерористичної операції «Національна дія» (Дніпро); ГО 
«Кам’янець-Подільське об’єднання товариства «ПРОСВІТА» 
ім. Тараса Шевченка» (Кам’янець-Подільський); ГО «ЦЕНТР 
КОНВЕРСІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ» (Житомир); ГО 
«4.5.0 Україна» (Умань); ГО «МЕЖА.ЮА» (Черкаси) [5]. 

Зазначені громадські організації здійснюють заходи з 
соціальної, психологічної та правової адаптації ветеранів; 
заходи, які сприяють їх працевлаштуванню та створенню 
власного бізнесу. Тобто, на сьогоднішній день громадські 
організації займають надважливе місце в процесі реінтеграції 
ветеранів, створюючи умови, які сприяють їх успішному 
процесу повернення з зони бойових дій до сучасного 
суспільства. 
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СПЕЦИФІКА СУРЯДНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ 

КОМБІНОВАНОГО РЯДУ 
 

У дослідженні синтаксису словосполучення останнім 
часом відбулися кардинальні зміни, які можна назвати 
еволюційними: у минулому столітті словосполучення 
розглядали у вузьких рамках, які вибудувалися на аксіомі про 
головне й залежне слово як компоненти словосполучення, 
однак глобалізаційні й інтеграційні процеси, що відбуваються 
не лише в повсякденному житті, а й у науці, дали можливість 
мовознавцям подивитися на цю синтаксичну одиницю з 
іншого, нового, ракурсу. Відтак у працях В.  Бабайцевої, І. 
Вихованця, П. Дудика, О. Мельничука, О. Пономарева,  М. 
 Степаненка, К. Шульжука, І. Ющука та ін. знаходимо 
аргументовані доводи про необхідність виділення сурядних 
словосполучень поряд із підрядними. Надання сполукам 
повнозначних слів на основі сурядного зв’язку статусу 
словосполучення, хоч і не загальновизнаного (однак це лише 
питання часу), відкриває перед лінгвістами нові горизонти 
якісного дослідження й типологізації цих синтаксичних 
одиниць.  

Під сурядним словосполученням розуміємо 
синтаксичну одиницю, утворену з двох чи більше 
повнозначних слів-компонентів, які перебувають у зв’язках 
відносної незалежності та, будучи складниками речення, 
виконують одну синтаксичну функцію. Без глибинного аналізу 
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ці словосполучення можна розглядати як елементарне 
поєднання слів за допомогою сурядних сполучників, на зразок: 
молоко і сметана; холодний, але смачний; квіти, ще й 
цукерки тощо. Однак їхня формально-граматична організація 
має багато специфічних особливостей і тісно пов’язана із 
семантикою. З одного боку, наприклад, один із 
найуживаніших засобів поєднання конституентів сурядного 
словосполучення сполучник і потенційно уможливлює 
поєднання будь-яких слів разом: штани і знання; холодний, 
але мертвий; цікавий і нудний. Проте такі поєднання не 
можна вважати словосполученнями через семантичну 
неузгодженість. Особливістю сурядних словосполучень є той 
факт, що за відносної незалежності компонентів, їхній зв’язок 
зумовлюється граматично-семантичною залежністю, яка є 
кардинально іншої природи у порівнянні із підрядними 
словосполученнями.  Хоч конституенти сурядного 
словосполучення залишаються відносно рівноправними, їхній 
зв’язок формується на основі валентності, в основі якої 
сполучувальні можливості слова. Саме «незалежна 
координація як різновид координації» [1, с. 33], що функціонує 
всередині сурядного словосполучення уможливлює сполуки 
слів охайний і брудний; здоровий, ще й мертвий; кавуни і 
замки тощо, однак на рівні значення вони є асемантичними. 
Отже, для сурядних словосполучень характерною є реалізація 
між конституентами семантичної узгодженості за формальної 
рівноправності.  

На формально-граматичному рівні, що є об’єктом 
нашого дослідження, сурядні словосполучення утворюють 
ряди чотирьох типів: 1) розширений; 2) звужений; 3) 
синкретичний; 4) комбінований. Останній вирізняється тим, 
що в організації компонентів беруть участь сурядні 
сполучники різних семантико-синтаксичних груп. Відтак у 



 
  

          Матеріали XXV-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
       (07 жовтня 2022 року, м. Рига (Латвія), дистанційно)  
 

234 

словосполученні функціюють різні семантико-синтаксичні 
відношення, які не нівелюються й не асимілюються, подібно 
до синкретичних рядів, а вступають у тісну взаємодію, 
породжуючи комбіновані значення (єднально-протиставні, 
єднально-приєднувальні, протиставно-приєднувальні тощо).  

За своїм складом комбіновані сурядні словосполучення 
є складними, тобто полікомпонентними. Вони утворюють 
моделі гомогенної (конституенти належать до одного класу 
слів) та гетерогенної (конституенти – різнокласові слова) 
природи. Кожне подібне словосполучення має фіксовану 
кількість компонентів, зумовлену комунікативною ситуацією, 
яка, у свою чергу, є вирішальним чинником генерування таких 
словосполучень. Як й інші сурядні словосполучення, на 
абстрактно-синтаксичному рівні ці одиниці можуть бути 
звужені до простих двочленних словосполучень або розширені 
з додаванням нових конституентів за допомогою відповідних 
асиндетонних чи синдетонних засобів.  

Комбіновані сурядні словосполучення, зважаючи на 
засоби зв’язку, поділяємо на дві великі групи: сурядні 
словосполучення з однотипним зв’язком та сурядні 
словосполучення з різнотипним зв’язком з подальшим їхнім 
поділом на підтипи.  До перших  належать ті сурядні 
словосполучення розширеного ряду, у яких засобом зв’язку є 
розділові, єднальні сполучники та безсполучниковість: 
Навколо тільки дрімучий тютюн, мак та кукурудзяні тополі 
й соняшники [2, с. 157].  У залежності від того, як взаємодіють 
засоби конекції, словосполучення цієї групи поділяємо на: 1) 
сурядні словосполучення з єднальними та розділовими 
сполучниками (Вітальню можна прикрасити картинами і 
статуетками або лише квітами); 2) сурядні 
словосполучення із єднальними сполучниками й 
безсполучниковістю (Чорнобривці, айстри і жоржини 
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завжди прикрашали її осінній сад); 3) сурядні 
словосполучення із розділовими сполучниками та 
безсполучниковістю (У цьому магазині можна купити каву з 
Італії, Бразилії або Франції); 4) сурядні словосполучення із 
одночасним функціюванням єднальних, розділових 
сполучників та безсполучниковості (На новій грядці можна 
посадити перець, помідори і баклажани або кабачки). 
Диференційна ознака, яка об’єднує усі ці  види комбінованих 
сурядних словосполучень першої групи, полягає в тому, що 
конституенти розташовуються лінеарно й зберігають 
семантику єднальних відношень із різними відтінками 
послідовності, одночасності, чергування чи вибірковості.  

Другу велику групу комбінованих сурядних 
словосполучень формують ті, в утворенні яких беруть участь 
сполучники різних семантико-синтаксичних груп. Ці 
синтаксичні одиниці вирізняються не лише ускладненістю на 
формально-граматичному рівні, а й на семантико-
синтаксичному, оскільки ті різнопланові відношення, що 
функціюють між конституентами, не втрачають свою 
диференційну семантику, а вступають у тісну взаємодію і 
породжують комбіновані значення: Ні сердилися, ні 
гнівились, / Ні лаялися і не бились, / А всі жили тут 
люб’язно [3, c. 93]. Подібно до попередньої групи ці 
словосполучення поділяємо на декілька підгруп: 1) 
комбіновані сурядні словосполучення із засобами зв’язку 
розширених та звужених рядів (Ми часто готуємо лате, 
мокко, але не капучино, еспресо); 2) комбіновані сурядні 
словосполучення із засобами конекції розширених і 
синкретичних рядів (Сьогодні на морі було похмуро, хмарно 
та ще й вітряно); 3) комбіновані сурядні словосполучення із 
засобами звужених та синкретичних рядів (У дідуся в садку 
росли жовті, а також червоні, але кислі яблука); 4) 
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комбіновані сурядні словосполучення із засобами конекції 
розширених, звужених та синкретичних рядів (У розважальну 
програму можна додати конкурси на кращий малюнок, 
пісню, ще й гасло, але без танцювальних конкурсів).  

Прикметно, що для більшості словосполучень із 
різнотипним зв’язком характерна тенденція групування 
конституентів у лівобічні й правобічні блоки. Під блоком 
розуміємо елемент комбінованого словосполучення, який 
складається з компонентів, поєднаних одним засобом конекції, 
до того ж їхній кількісний склад необов’язково дорівнює двом, 
і який вступає у взаємодію з іншим елементом на основі 
нового зв’язку, що формує нові відношення між ними: 
веселий, радісний, але насторожений і знервований; ніжний 
і духмяний, соковитий і солодкий (фруктовий пиріг). Тексти 
різних дискурсів й живе спілкування засвідчують й випадки, 
коли блок конституентів пов’язаний не з іншим, подібним за 
кількісним складом блоком, а з монокомпонентом, який 
називаємо урізаним блоком: сонячно і тепло, але вітряно (на 
вулиці); ароматний, запашний, ще й зі шкоринкою (хліб). 

Комбіновані сурядні словосполучення репрезентують 
багатство й неординарність живого спілкування, є свідченням 
специфічного способу мислення комуніканта. Як одиниці мови 
ці синтаксеми показово засвідчують, що словосполучення на 
основі сурядного зв’язку можуть мати не лише елементарну 
організацію (мама і тато; яблука або груші), а й являти 
собою складне утворення із комбінацією декількох семантико-
синтаксичних відношень.  
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ПОНЯТТЯ ДОБРА  І ЗЛА В ТВОРАХ К.С.ЛЬЮЇСА  

(ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД) 
 

Сучасна людина часто відчуває себе беззахисною в 
умовах зростаючого впливу секуляризму, що особливо 
актуально в контексті нових викликів сьогодення, які 
змушують знову віднаходити стійкі основи буття, звертатися 
до вічних цінностей, морально-духовних надбань людства. 
Вагомий внесок у цю скарбницю зробив відомий англійський 
письменник, філософ, християнський апологет XX cтоліття 
К. С. Льюїс. 

Теолог і філософ Пітер Кріфт підкреслював, що всупереч 
пророцтвам про “згасаючу зірку» видатного оксфордського 
професора спостерігається «феномен популярності, що 
триває», який пояснюється блискучими перевагами його 
творів, серед яких: радість, чесність, ясність, уява, 
об’єктивність, ортодоксальність, конкретність, аналогії з 
загальним досвідом, стислість [5]. Дослідник творчості 
К. С. Льюїса Алістер Макграт відзначає помітно зростаючий 
інтерес до творчості письменника і в наші дні [14].  

Твори К.С.Льюїса є предметом наукового дослідження 
культурологів, філологів, психологів, психіатрів, мовознавців. 
Порівняльному аналізу світоглядної позиції автора (теїстичної) 
та психоаналітика З.Фройда (атеїстичної) присвячена робота 
відомого психіатра, проф. Гарвардської медичної школи 
А.Ніколі [15]. Філософські аспекти циклу повістей «The 
Chronicles of Narnia» розглянуто в збірнику робіт зарубіжних 
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філософів (під ред. Г. Басшам). Крізь призму «Хронік Нарнії» 
автори намагаються знайти відповіді на морально-етичні 
питання: чи повинні існувати моральні норми, обов’язкові для 
всіх? Чи повинна людина керуватися ними в своєму житті? Чи 
можливо самостійно відрізнити правду від ілюзії? [4]. 

Окремим аспектам мовної картини світу К.С.Льюїса 
присвячені дослідження вітчизняних філологів: 
лінгвокультурологічні особливості поетонімії  (Глюдзик Ю.В., 
2014) [1], різнорівневі засоби реалізації казкового світу 
(Головко О.М., Зінченко М.І., 2013) [2], дослідження вживання 
зоопоетонімів у контексті повісті “Prince Caspian. The Return to 
Narnia” (Іваненко Ю., 2011) [3] та ін. Необхідність 
комплексного опрацювання морально-етичних аспектів мовної 
картини світу в творах К. С. Льюїса зумовила актуальність 
дослідження.  

У мовній картині світу К. С. Льюїса лексичні 
репрезентації дихотомії «добро і зло» мають свою специфіку, 
що зумовлено християнською спрямованістю творів автора. 
Найбільш детально дихотомія «добро/зло (good /evil) 
представлена в роботі «Mere Christianity” (1952). Поняття 
добра і зла виступають основними критеріями розуміння 
Всесвіту, пошуку свого призначення в ньому Автор 
намагається знайти загальне ціннісне поле для побудови 
захисту від морального релятивізму, пануючого у світі. 
Головний аргумент К.С.Льюїса – це існування Бога як 
об’єктивної норми, уособлення абсолютного добра [7]. 

Уявлення про добро і зло в творах Льюїса поглиблюється 
за допомогою понять радості (joy), любові (love), 
страждання/болю (pain/suffering), скорботи (grief). Так, у своїй 
духовній автобіографії «Surprised by Joy» автор актуалізує 
євангельський зміст поняття «joy» і деактуалізує його 
секулярне значення («насолода»). Радість як критерій істини 
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захищає та застерігає від зла [6]. У трактаті «The Problem of 
Pain» (1940) перелічуються уроки, які можливо видобути із 
проблеми страждання. Біль може сигналізувати нам, де саме 
зроблено неправильний вибір. Страждання нагадує про 
крихкість та минущість людського життя. Біль як своєрідний 
«моральний інструмент» допомагає зробити правильний вибір, 
стати кращими [11]. Ці ідеї поглиблюються в одній із останніх 
робіт «A Grief Observed” (1961), в якій замість звичної для 
автора раціональної аргументації переважає досвід 
переживання втрати близької людини [14]. 

У художньому дискурсі 1930-1940 років поняття добра і 
зла займають особливе місце. Автор репрезентує їх через вибір 
моральної позиції людини, розмірковуючи про причини 
людського страждання. Льюїс замислюється над походженням 
зла, його деструктивною дією у світі. Він убачає ірраціональну 
природу зла, неможливість «перевести його в добро» [14]. У 
художній прозі зазначеного періоду важливий сюжетно-
композиційний прийом – моральний вибір героїв. Роман-
алегорія «The Piligrim’s Regress» (1933) – своєрідна топографія 
шляху людини від темряви до світла, істинної мети та 
морального призначення. Випробування, які проходить 
архетипічний герой твору в пошуках справжніх джерел 
людських бажань, «неправильні повороти», слизькі стежинки 
різноманітних спокус, кружні шляхи, зображені за допомогою 
яскравих алегорій – це дієва спроба з’ясувати, що є чеснотами 
і безчестям, правдою і неправдою, добром і злом [10].  

«The Screwtape Letters (1942) – зображення механізму дії 
зла у світі». Форма роману – листи-повчання досвідченого 
біса Screwtape (Крутеня) до молодого бісика Wormwood 
(Гнусика). Домінанта всього твору – алегоричне зображення 
протистояння сил Добра і Зла в духовному світі. Автор 
нагадує: хоча особистість є вільною у своєму виборі вплив 
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агентів «сил зла» може схилити її на деструктивний шлях. У 
цьому аспекті наголошується на відповідальності самої 
людини [12]. 

Змальовано пекло як стан душі, яка не змогла знайти 
згоду з Богом, у повісті-притчі «The Great Divorce» («Велике 
розлучення»). Зовнішнє зображення такого стану зображується 
за допомогою метафори сірого міста, в якому постійно йде 
дощ і весь час починаються сутінки, які не можуть перейти в 
ніч. Такий душевний стан близький до стану небуття (людина 
знаходиться за межами добра і зла). Вона неспроможна 
здійснити моральний вибір, тому вимушена блукати в сутінках  
жалюгідними вуличками сірого міста. Але автор надає 
жителям міста («грішникам») шанс «побувати на екскурсії» в 
раю і, можливо, залишитися там [9].  

«Space Trilogy» - морально-богословська фантастика 
або книга про мандри в просторі. «Космічну трилогію»  часто 
відносять до жанру наукової фантастики. У всіх трьох романах 
події відбуваються на тлі постійної  боротьби сил добра і зла. 
У першій частині «За межі мовчазної планети» (1938) автор 
особливу увагу приділяє моральним пошукам людини, яка 
знаходиться в складних життєвих обставинах. Дихотомія 
«добро і зло» розкривається у зв’язку з темою спокути [14].  

Найпопулярніший твір Льюїса – фентезійний цикл «The 
Chronicles of Narnia». Хоча події відбуваються в уявному світі, 
автор за допомогою яскравої алегорії ставить морально-етичні 
питання, які потребують нагального розв’язання в повоєнній 
дійсності [14]. Вічне питання боротьби Добра і Зла – наскрізна 
тема цієї книги. Письменник блискуче створює морально-
етичні дилеми, для вирішення яких персонажі твору виходять 
на битву з силами Зла і стають безперечними переможцями в 
цій нелегкій боротьбі. Автор чітко розділяє персонажів на 
«добрих» та «злих». Використовуючи мовні засоби 
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атрибутивного плану, що виступають частиною комплексних 
іменувань, надає їх власну моральну оцінку [1].  

Книга-сповідь, роман-міф «Till We Have Faces: a Myth 
Retold» (1955) – останній великий твір Льюїса. В ній автор 
розкриває своє власне уявлення про взаємостосунки між Богом 
і душею людини. Поняття «добро» і «зло» розглядаються у 
зв’язку з поняттями любові, самопожертви, віри, прощення від 
щирого серця. Необхідно відзначити, що поняття любові в 
мовній картині світу Льюїса дуже тісно пов’язане з поняттям 
добра. На думку автора, любити – означає бажати добра [15].  

 Семантичне наповнення понять «добро» і «зло» в творах 
К.С.Льюїса має свою специфіку, що зумовлено християнською 
спрямованістю творів автора. Ці аксіологічні поняття 
виступають основними критеріями розуміння Всесвіту, 
пошуку свого призначення в ньому. Разом з тим, добро 
виступає в одному синонімічному ряду з поняттями «любов», 
«радість», «світло», «Бог». Найбільш репрезантивним у цьому 
ряду є поняття «Бог» як абсолютне добро. Протилежне 
«поняття «зло» співвідноситься зі словами «егоїзм», «лінощі», 
«спокуса», «гріх», «пекло», «темрява».  

Таким чином, аналіз творів К. С. Льюїса засвідчує: 
поняття добра і зла тісно взаємопов’язані, але не рівнозначні. 
Добро – самоцінне, незалежне. Зло, навпаки, залежить від 
добра, черпає свої ресурси з нього. 

Переосмислюючи з позицій сьогодення творчість 
англійського письменника, можна сказати: за допомогою 
дихотомії добра і зла автор пропонує чіткі ціннісні орієнтири в 
складних реаліях сучасного світу. 

 
Список використаних джерел: 

 

1.Глюдзик Ю. В. Лінгвокультурологічні особливості 
поетономії К.С. Льюїса "The Chronicls of Nаrnia": автореф. 
дис…. канд. філ. наук : 10.02.04. Львів, 2015. 21 с. 



 
  

                                                                                                                             Матеріали XXV-ої Міжнародної науково-практичної конференції 
                                                         (07 жовтня 2022 року, м. Рига (Латвія), дистанційно)  

 

                                                             243 

2. Головко О.М. Особливості реалізації казкового світу у 
романі К.Льюїса "Лев, Чаклунка та Шафа". Нова філологія. 
2013. №57. С. 14 - 16. 

3.Іваненко Ю.В. Зоопоетоніми в контексті повісті “Prince 
Caspian. The Return to Narnia” К.С.Льюїса. Сучасні 
дослідження з іноземної філології: зб. наук. пр. ; [відп. ред.          
М. Фабіан]. Ужгород : Графіка, 2011. Вип. 9.  С. 197-201. 

4. Bаssham G., Wall L.J.[ed.]. The Chronicles of Narnia and 
Philosophy: the Lion, the Witch and the Worldwiew. Chicago. Il: 
Open Court, 2005. 356 p. 

5. Kreeft P. C.S. Lewis for the Third Millennium: Six Essays 
on the Abolition of Man. San Francisco: Ignatus Press, 1994.            
193 p. 

6. Lewis C. S. Surprised by Joy: The Shape of My Early Life. 
New York: Harper One; Reissue edition, 1955. – 304 p. 

7. Lewis C.S. Mere Christianity. London: HarperCollins 
Publisher, 2012. –234 p.  

8. Lewis C.S. The Chronicles of Narnia. London: Harper 
Collins Publisher, 2011. –768 p.  

9. Lewis C.S. The Great Divorce. London: Harper Collins 
Publisher, 2012. – 148 p.  

10. Lewis C.S. The Piligrim’s Regress. London: Harper 
Collins Publisher, 2018 – 256 p.  

11. Lewis C.S. The Problem of Pain. London: Harper Collins 
Publisher, 2012. – 164 p.  

12. Lewis C.S. The Screwtape Letters. London: Harper 
Collins Publisher, 2012. – 212 p.  

13. Lewis C.S. Till We Have Faces: a Myth Retold. London: 
Harper One, 2017. – 368 p.  

14. McGrath A. C.S.Lewis – A Life: Eccentric Genius, 
Reluctant Prophet. Illinois: Tyndale House Publisher, 2013. –         
432 c.  



 
  

          Матеріали XXV-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
       (07 жовтня 2022 року, м. Рига (Латвія), дистанційно)  
 

244 

15. Nicholi A.M. The Question of God; C.S.Lewis and 
Sigmund Freud Debate God, Love, Sex, and the Meaning of Life. 
New York: Free Press, 2003.  – 304 p. 

 
 



 
  

                                                                                                                             Матеріали XXV-ої Міжнародної науково-практичної конференції 
                                                         (07 жовтня 2022 року, м. Рига (Латвія), дистанційно)  

 

                                                             245 

Красавіна В.В. 
 доцент кафедри української мови і літератури,  

Національний університет  
 «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

м.Чернігів, Україна 
 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ В УМОВАХ 
ВОЄННОГО СТАНУ (НА ПРИКЛАДІ 

ПЕДАГОГІЧНОГО ВИШУ) 
 

В умовах спочатку пандемії коронавірусу, а тепер 
воєнних дій на території України більшість учасників 
освітнього процесу змушені перейти на  дистанційну форму 
навчання, що стала доступною завдяки  новим комп'ютерним 
та інтернет-технологіям, які  активно впроваджуються в 
навчальну сферу. Дистанційна освіта зараз  –   це 
єдиноможливий спосіб набуття знань для більшості 
українських школярів і студентів.  

Інтернет успішно інтегрувався в усі сфери нашого життя, 
а сьогодні  максимально взяв на себе ще й освітню функцію.  
Навчання з використанням сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій - це не тільки повідомлення певної 
науково-методичної інформації студентам, координація їх 
діяльності,  а й розвиток у них пізнавального інтересу, 
прагнення до самостійного пошуку й збагачення знань, 
удосконалення умінь і навичок, які вони зможуть реалізувати у 
своїй практичній діяльності. У процесі навчання й виховання  
формуємо в майбутніх учителів низку універсальних основних 
компетенцій, які стануть складником професійно-педагогічної 
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компетентності. Крім того, актуальним на  сьогодні  є розвиток 
ще однієї ключової компетентності особистості – 
інформаційно-цифрової, оскільки сучасному суспільству 
потрібен спеціаліст, який  здатен критично й творчо мислити, 
аналізувати, ухвалювати розумні рішення, розв'язувати 
нагальні проблеми, самостійно здобувати нові знання, 
оперувати та управляти інформацією тощо.   

Цифрові технології надають нам великі можливості для 
використання:  1) інтернет-сервісів (веб-павутини, електронної 
пошти, чатів,  служби швидких повідомлень, аудіо- та 
відеоконференцій, голосових повідомлень тощо);                             
2) здійснення роботи в мережі (використання пошукових 
систем, бравзерів, перегляду сторінок); 3) доступу до 
інформаційних ресурсів (веб-сторінок, інтернет-порталів, 
електронних бібліотек тощо). Завдяки ІКТ можемо створювати 
й використовувати: 1) навчальні програми (електронні 
підручники, тренажери, лабораторні практикуми, тестові 
системи); 2) інтелектуальні й навчальні експертні системи;               
3) розподіл баз даних тощо. 

У процесі дистанційного навчання використовуємо  
синхронні інструменти (платформи для проведення занять у 
режимі відеоконференції: Zoom, Skype, MS Team, MOODLE, 
Google Classroom,  Quizlet тощо) й асинхронні (електронна 
пошта, блоги, матеріали для опрацювання у вигляді аудіо- та 
відеофайлів тощо). Онлайн-платформи дають можливість 
транслювати  будь-які навчальні й презентаційні матеріали,   
записувати лекції, заняття на відео,  у чат,   крім цього, мають 
інтерактвну дошку, функцію “підняти руку” тощо.  На 
платформі  можна створити групу, через яку підтримувати  
зв’язок зі студентами та поширювати домашні завдання, 
корисні посилання на відеоресурси для повторення й 
закріплення матеріалу, а також самостійної роботи.  
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Треба відзначити також  потенціал  використання  
соціальних мереж для більш ефективної взаємодії та співпраці 
викладача й студентів під час  навчального процесу.  
Месенджери практично миттєво передають інформацію в 
будь-якому форматі (текстовому, аудіо, відео тощо). 

Серед дидактичних принципів використання 
інформаційних технологій та комп'ютерних засобів навчання,  
які підвищують ефективність освітнього процесу можна   
назвати такі: • інформативність - можливість надання 
необхідної й додаткової інформації в зручній для студентів 
формі;• інтегративність - можливість розгляду досліджуваного 
об'єкта як частинами, так і  цілісно;• компенсаторність - 
полегшення процесу навчання, зменшення витрат часу на  
вивчення матеріалу;• достовірність - можливість підготовки 
якісного й актуального навчального матеріалу; • наочність у 
презентації матеріалу;• інтерактивність - можливість 
індивідуалізації навчання, оперативного зворотного зв'язку;      
• незалежність - можливість використання в зручний час і в 
зручному місці;• збереження інформації в пам'яті комп'ютера 
протягом певного часу, • технологічність - можливість 
отримання й обробки результатів навчання й контролю.  

Отже, інноваційні комп'ютерні й інтернет-технології 
стали  невід’ємною частиною освітнього процесу на сучасному 
етапі, які допомагають безпосередньо здобувати знання,  
індивідуалізувати  й диференціювати процес навчання, 
здійснювати  контроль зі зворотним зв'язком,    поліпшувати 
рівень надання навчальної інформації тощо. Для майбутніх 
педагогів актуальним завданням є формування професійної 
компетентності, складником якої є інформаційно-цифрова -  
уміння здобувати інформацію, аналізувати, критично 
оцінювати її, а також здатність і готовність ефективно й 
безпечно використовувати ІКТ у своїй професійній діяльності.  



 
  

          Матеріали XXV-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
       (07 жовтня 2022 року, м. Рига (Латвія), дистанційно)  
 

248 

Список використаних джерел: 
 

1. Кухаренко В. М., Бондаренко В. В. Екстрене 
дистанційне навчання в Україні: Монографія / За ред.                     
В. М. Кухаренка, В. В. Бондаренка – Харків: Вид-во КП 
«Міська друкарня», 2020. – 409 с. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 



 
  

                                                                                                                             Матеріали XXV-ої Міжнародної науково-практичної конференції 
                                                         (07 жовтня 2022 року, м. Рига (Латвія), дистанційно)  

 

                                                             249 

Кузнецова Т.Г. 
кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри спеціальної педагогіки та інклюзії, 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Україна 
 

Кривяник В. М. 
викладач  біології та географії, 

Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Західно-Дніпровський центр професійно-технічної освіти» 

м. Дніпро, Україна 
 

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ  
НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ І ЕКОЛОГІЇ ТА В 

ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС 
 
Екологічне виховання молоді є важливою складовою у 

підготовки до взаємодії суспільства з природою. Треба 
прагнути до формування у підростаючого покоління 
екологічної свідомості, відповідального ставлення до 
навколишнього середовища.  

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. 
передбачає систему безперервної екологічної освіти та 
виховання дітей та молоді. «Концепція екологічної освіти», 
яка прийнята в нашій державі, орієнтує державну політику в 
цій галузі на дотримання принципу «розповсюдження системи 
екологічної освіти і виховання на всі верстви населення з 
урахуванням індивідуальних інтересів, неперервності процесу 
екологічного навчання в системі освіти» [1]. 

У зв’язку з цим виникає необхідність проведення системної 
роботи з формування екологічної компетентності учнів.   

Екологічна компетентність передбачає інтегральний 
розвиток особистості, що об’єднує нормативний, когнітивний, 
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емоційно-мотиваційний і практичний компоненти та 
забезпечує здатність виокремлювати, розуміти, оцінювати сучасні 
екологічні процеси, спрямовані на забезпечення екологічної 
рівноваги та раціонального природокористування [2]; 
характеристику, що дає змогу сучасній особистості 
відповідально вирішувати життєві ситуації, підпорядковуючи 
задоволення своїх потреб принципам сталого розвитку [3]; 
підготовленість і здатність людини до практичного вирішення 
екологічних завдань, наявності в неї ряду особистісних 
якостей у поєднанні з необхідним запасом знань і умінь 
ефективно діяти у проблемних ситуаціях, що виникають 
у різних сферах діяльності, та знаходити правильні шляхи їх 
вирішення [4]. Саме це визначає рівень екологічної культури і 
екологічної свідомості. 

Екологічні освіта та виховання значною мірою 
реалізуються на уроках біології і екології, на яких учні 
отримують теоретичні знання, у них формується екологічне 
мислення, цілісний світогляд, система переконань, екологічна 
складова наукової картини світу.  

Важливою проблемою стає переведення теоретичних 
знань в практичний досвід учнів, урозуміння ними життєвої 
необхідності та значимості цих знань. Ефективним засобом 
рішення цього питання можна вважати позаурочну роботу, під 
час якої є можливість не тільки розширювати екологічні 
знання учнів, але й формувати вміння і навички їх практичного 
застосування, виховувати правильне відношення до природи. 

Найбільш ефективними у позаурочній роботи ми 
вважаємо інтерактивні методи, які заохочують всіх учнів до 
активного набуття знань, умінь та навичок. Ми робили аспект 
на методах екологічної ідентифікації, екологічної емпатії та 
екологічної рефлексії. 
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Метод екологічної ідентифікації полягає в педагогічній 
актуалізації особистої причетності людини до того чи іншого 
природного об'єкта, ситуацій, обставин, в яких цей об'єкт 
перебуває. У позаурочну годину учні отримували завдання 
олюднювати живих істот, прочути, як вони почуваються у різних 
умовах навколишнього середовища. Наприклад, треба уявити себе 
рибою у водоймищі, яке повністю покрито льодом та зробити 
висновки, навіщо взимку в ньому треба робити лунки, через які 
буде поступати кисень. Створення ситуації причетності до 
проблем екології дає можливість учням краще зрозуміти ці 
проблеми, поглиблює уявлення про об’єкти та явища природи, 
формує правильне ставлення до екологічних проблем [5]. 

Метод екологічної емпатії передбачає актуалізацію 
співпереживання людини за стан природних об’єктів та 
співчувати їм. Метод передбачає перенесення власних станів 
на природні об’єкти і навпаки шляхом ототожнення з ними. 
Якщо учні виконували завдання на ідентифікацію з тваринами, 
птахами, рослинами, то наступним завданням є саме 
відтворити їх емоційний стан. На цьому етапі ставляться 
питання: «Як, на вашу думку, почуваються риби у водоймищі, 
покритому льодом?». Такі запитання стимулюють появу 
емпатії до живого і формують суб’єктивне сприйняття 
природних об’єктів [6].  

Метод екологічної рефлексії полягає в стимулюванні 
самоаналізу людиною своїх дій і вчинків з погляду їхньої 
екологічної доцільності. Цей метод дає можливість 
усвідомити, як сприймають людину, її поведінку природні 
об’єкти, яких вона торкається. З цією метою аналізуються різні 
життєві ситуації, пов’язані з природою, зокрема доглядом за 
рослинами, тваринами, або ситуації викликані екологічними 
проблемами. Наприклад треба визначитись, як допомогти 
рибам краще дихати взимку, та спитати в учнів: «Що риби 
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подумають про ваш вчинок? А що вони подумають, якщо 
відмовите їм у допомозі?»    

Для набуття учнями практичного досвіду ми створили 
екологічну стежку, яка дає можливість застосовувати всі 
методи активної екологічної освіти і виховання. Основними 
завданнями було ознайомлення учнів з   екологічними 
об’єктами рідного краю, набуття практичного досвіду 
спілкування з природою, підведення висновків про загальний 
екологічний стан природних об’єктів. В основні об’єкти 
стежки увійшли лісонасадження, соняшникові поля, струмок, 
ставок, зона місцевого парку. Учні мають можливість 
спостерігати за рослинним, тваринним світом рідного краю, 
природними ландшафтами, виконувати практичні завдання 
щодо захисту природи.  

Підсумком роботи учнів у позаурочну годину ми 
вважаємо створення екологічного проекту з проблеми захисту 
природи рідного міста. Учні працюють групами з різним 
кількісним складом, залежно від власних відносин та бажань, 
що дає можливість створювати позитивний психологічний 
клімат в колективі та досягати кращих результатів. Високу 
активність було проявлено при створенні проектів з організації 
території місцевого парку і проекту щодо утилізації відходів. 

Таким чином використання активних методів екологічної 
освіти і виховання в позаурочну годину підвищує самостійну 
пізнавальну діяльність учнів, створює умови для колективного 
рішення екологічних проблем, орієнтує учнів на пошукову та 
дослідну роботу, яка сприяє прояву власної активності, 
удосконалює практичні навички поводження у природі. 
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ДІДЖИТАЛ – КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПРОВІДНА 
СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА 
ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ 

 
Технології стали важливою частиною нашого 

повсякденного, особистого та професійного життя, а також 
значно покращили комунікацію та продуктивність роботи у 
будь-якій галузі. Однак використання інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) також породило новий тип 
соціальної нерівності між тими, хто має доступ до технологій і 
знання про них, і тими, хто не має (тобто цифровий розрив), 
що ще більше поглиблює існуюча соціальна нерівність. Цей 
новий тип нерівності в першу чергу ґрунтується на 
економічних та освітніх факторах. Соціальну нерівність, 
пов’язану з економічними факторами, можна пом’якшити, 
використовуючи недорогі пристрої та обираючи сучасну 
тенденцію, відому як «Принеси свій власний пристрій» (Bring 
Your Own Device – BYOD) [2], що робить використання 
технологій в класі більш доступними для всіх студентів ніж 
купувати дорогі цифрові дошки та проектори. 

Майже кожен студент ВНЗ має смартфон, планшет або 
ноутбук за допомогою якого він або вона можуть 
відтворювати аудіовізуальний матеріал, працювати над 
завданнями та отримувати доступ до лекцій та практичних 
занять он-лайн, без додаткових витрат або використання 
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додаткових пристроїв. В Інтернеті можна знайти багато 
безкоштовного контенту для вивчення іноземних мов, 
наприклад на YouTube або Ted Ed. Більше того, освітні заходи 
та політика в даний час сприяють використанню ІКТ у класі 
он-лайн та офф-лайн. Дозволяючи студентам використовувати 
свої смартфони через ініціативу BYOD, підвищується їх 
мотивація працювати над завданнями та полегшується доступ 
до навчальних програм та інформації в Інтернеті. 

Питанням  формування педагогічної  майстерності  в  
умовах  діджиталізації  займались багато вітчизняних 
науковців, зокрема таких, як Є.Барбіна, М.Елькін, В. Ковальчук, 
Л. Загородня,  О.Бартків  та  ін. Більшість з них прийшли  до 
висновку, що діджитал-компетентність є основною вимогою 
до сучасного викладача ВНЗ та передбачає розвиток його або  
її інформаційної і дослідницької компетентності, що зумовлена 
викликами від  цифровізованого, високотехнологічного  
освітнього  простору. Діджитал-компетентність – це  сукупність  
окремих,  проте  взаємозалежних компетенцій  особи.  Кожна  
компетенція  відображає  вміння  особистості застосовувати  свої  
знання  та  навички  відповідно  до  різних  напрямів  та  сфер 
діяльності.[1] 

Отже, нашим ВНЗ Одеською національною музичною 
академією ім. А.В. Нежданової були розроблені різнорівневі 
програми та створено навчальне середовище у Google 
Classroom для вивчення іноземних мов, щоб допомогти 
зробити нові технології доступними для всіх студентів, 
магістрів та аспірантів незалежно від їх форми навчання 
(стаціонар або заочна), що потенційно може сприяти 
подоланню цифрового розриву та нерівності між ними. Мета 
діджитал грамотності полягає в тому, щоб сприяти включенню 
студентів в інформаційне суспільство, щоб отримати нові 
знання  з використанням ІКТ. 
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Освітня політика по всьому світу шукає шляхи 
зменшення діджитал розриву між студентами. Справді, ІКТ 
вважається важливим і широкомасштабним питанням, що було 
включене в цілі європейської навчальної програми «Обрій 
2020». Дві європейські організації the United Nations Literacy 
Decade (UNLD) та the United Nations Decade of Education for 
Sustainable Development (UNDESD) спрямовані на скорочення 
безграмотності та покращення здоров’я та якості життя та 
обізнаності населення в галузі освіти. Ці дві ініціативні 
організації розглядають освіту як важливий внесок у 
досягнення цих цілей і ґрунтуються на вірі в те, що технології 
можуть допомогти в покращенні та полегшенні цього процесу. 
Незважаючи на переваги, які ІКТ приносять суспільству в 
галузі освіти і не тільки, діджитал-компетенція заснована на 
діджитал грамотності, а діджитал грамотність досягається 
шляхом набуття набору навичок і знань. 

Згідно з проведеним опитуванням у ЄС «Підтримка 
зростання та робочих місць, програма модернізації 
європейських систем вищої освіти», понад дві третини 
студентів і випускників вважають, що існує невідповідність 
між їхньою підготовкою та навичками, яких вимагає ринок 
праці. Майже половина викладачів ВНЗ дотримуються такої ж 
думки і вважають, що необхідно сприяти інноваціям 
сьогодення. Проте, незважаючи на те, що викладачі визнають 
важливість ІКТ, більшість стверджує, що вони мають лише 
середні особистісні навички користувача та нижчі за середні 
навички цифрового викладання. Існує розрив між діджитал-
компетенціями, які розвиваються в контексті неформального 
навчання, і тими, які набуваються в офіційних навчальних 
установах, таких як університети. Загалом, українські ВНЗ не 
інтегрують використання ІКТ та діджитал грамотності у своїх 
навчальних модулях. 
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Деякі освітні програми, пропонують спеціальні курси з 
ІКТ, але це не стосується всіх програм, незважаючи на те, що 
нові технології використовуються в усіх галузях науки та 
освіти [3]. У свою чергу, підтримка академічних адміністрацій 
сприймається як обмежена, і більшість прогресів досягається 
на індивідуальній основі. Це питання є особливо важливим з 
огляду на потенційний вплив ІКТ на інтеграцію діджитал 
компетенції. Тому підготовка викладачів має життєво важливе 
значення для успішного впровадження нових технологій у 
ВНЗ. 

Також нажаль, існує невідповідність між навичками, які 
викладачі вимагають для розвитку діджитал-компетентності 
своїх студентів, і їхніми власними реальними навичками. 
Педагоги не можуть розвинути діджитал- компетентність своїх 
студентів, якщо вони самі не володіють цими навичками. Вони 
також не зможуть ефективно викладати предмет, подолавши 
ізольовані осередки знань у сфері технологій, змісту чи освіти 
без оволодіння навичками ІКТ. Звернемо увагу на те, що 
терміни «компетентність» та «навички» використовуються для 
позначення різних понять. Навички часто є необхідною 
вимогою для досягнення компетенцій. Треба наголосити на 
деякі з причин, чому необхідно розвивати діджитал-
компетентність викладачів, і окреслимо деякі пов’язані з цим 
переваги.  

По-перше, застосування ІКТ в освіті дає багато освітніх 
переваг. ІКТ полегшують навчальний процес для студентів, 
мотивують і допомагають їм стати більш автономними. Крім 
того, ІКТ можна адаптувати до їхнього рівня, що особливо 
корисно для студентів з особливими потребами. У свою чергу, 
використання ІКТ дозволяє інтегрувати активні методики. 

По-друге, наразі через глобальну пандемію COVID-19 
зросло використання активних методик, наприклад 
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віртуального навчання. Активні методики зосереджені на 
студентові в процесі викладання-навчання. Інноваційні 
методики мають довгу історію чудових результатів у 
багатьох навчальних закладах по всьому світові, зокрема і в 
Україні. Деякі з найвідоміших методики включають 
навчання в перевернутому класі (Flipped-classroom) та 
навчання на основі онлайн методик, які вже довели свій 
успіх серед провідних, світових методик в галузі освіти. 
Також, ІКТ є дуже потужним мотиватором, який допомагає 
студентам ВНЗ розвинути відповідальність за своє 
навчання, а також дає можливість інтегрувати студентів з 
особливими потребами. 

Ми дійшли висновку, що у набутті діджитал-
компетентності, мотивація є ключовим фактором і рушійною 
силою для покращення досягнень студентів будь-яких 
спеціальностей. Використання ІКТ також сприяє спільному 
навчанню та розвитку навичок XXI століття, які мають 
ширший спектр, ніж діджитал-компетенції. Існує потреба у 
створенні діджитал програми сукупності знань, яка визначить 
діджитал-компетентність в освіті та змусить різні міжнародні 
організації розробити довідкові рекомендації, щодо різних 
освітніх програм. 
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ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ У 
СФЕРІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

 
Останні події, які відбуваються  в Україні не залишають 

осторонь представників освітньої сфери. Війна та складна 
епідеміологічна ситуація у світі та державі вимагають від 
педагогічного персоналу адаптації до сучасних умов та 
пошуку нових методів та технологій задля якісного надання 
освітніх послуг. Цифрові компетентності педагогічного 
персоналу набувають все більшої важливості в умовах 
сьогодення.  

Зміна форм навчання у вищих навчальних закладах 
протягом останніх двох років обумовлює необхідність росту 
рівня володіння цифровими компетенціями науково-
педагогічним персоналом. Диджиталізація щільно занурилася 
у наше повсякденне життя та професійну діяльність. Вже 
нікого не дивує використання смартфонів та інших ІТ ґаджетів 
як засобів проведення  практичних занять з англійської мови. 
Існує безліч цифрових платформ, завдяки ресурсам яких 
науково-педагогічний працівник може підвищити власний 
професійний рівень. Загострена необхідність відповідати 
реаліям сучасності змушує педагогічних та науково-
педагогічних працівників все частіше вдаватися до 
самовдосконалення та самоосвіти. 

Міністерство цифрової політики України підтримує та 
активно просуває нові інструменти з метою покращення рівня 
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володіння цифровою грамотністю населення України в цілому 
і педагогічних працівників зокрема. На порталі «Дія. Цифрова 
освіта» запропоновані нові рамки цифрових компетентностей, 
одна з яких спрямована на роботу педагогічних та науково-
педагогічних працівників [1]. Цей портал надає додаткові 
інструменти для  розробки освітніх програм, створення 
освітніх стандартів. Рамка вміщує в собі 5 сфер цифрових 
компетентностей та 6 рівнів володіння і може 
використовуватися  як надавачами освітніх послуг, так і тими, 
хто підвищує кваліфікацію викладачів. 

Найбільша освітня цифрова платформа України 
«Прометеус» пропонує найкращі онлайн-курси від провідних 
викладачів, університетів та експертів України та світу з 
метою отримання актуальних навичок. На цій платформі 
представлені курси різного спрямування, переважна більшість 
яких безкоштовна та обумовлює отримання сертифіката за 
умови відвідання 70% прослуханих лекцій [2].  

 Глобальна цифрова платформа онлайн-навчання 
«Курсера» співпрацює більш, ніж 275 провідними 
університетами та компаніями. Ця програма пропонує гнучке, 
доступне онлайн-навчання. З її допомогою можна почати, 
змінити, вдосконалити або поглибити знання у різних галузях. 
Професійні сертифікації, дипломні програми від університетів 
і компаній світового рівня відкриті для широкого загалу. Будь-
хто, хто  має бажання, може використати можливості, що 
надає ця платформа, задля самовдосконалення та саморозвитку 
в зручний для себе час. Це доступ до необмеженого навчання 
протягом життя [3]. 

Підвищити кваліфікацію педагогічних та науково-
педагогічних працівників у сфері викладання іноземних 
(англійської) мов та застосувати нові інструменти під час 
проведення онлайн-занять допоможе платформа «Дуолінго». ЇЇ 
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перевагою є той факт, що на платформі представлений 
український інтерфейс. Навчання проходять у ігровій формі зі 
зростаючими рівнями складності, за які нараховуються кошти, 
так звані «лінготи», що надають змогу перейти на вищий 
рівень. Здебільшого увага акцентується на письмових видах 
роботи.  Користувачі цієї онлайн-платформи можуть додавати 
друзів і змагатися з ними у вивченні іноземної мови, що 
робить навчальний процес більш захопливим. Крім того, існує 
можливість пройти тест та отримати сертифікат про рівень 
володіння англійською мовою [4]. 

Не стоїть осторонь нагальних потреб у сфері надання 
освітніх послуг і відома компанія «Епл», яка створила  власну 
цифрову навчальну платформу, на якій міститься велика 
кількість навчальних закладів, що надають доступ до лекцій. 
Здебільшого на платформі представлені додаткові 
пояснювальні матеріали або приклади  їх застосування [5]. 

Не можемо залишити за межами своєї уваги останню у 
списку, та не останню за своєю популярністю, платформу для 
вдосконалення навичок і саморозвитку «ТЕД». Це 
некомерційний проєкт, який щороку збирає науковців, 
бізнесменів, політиків, відомих людей і активістів з усього 
світу. Мета цієї конференції – поширити унікальні та актуальні 
ідеї, торкнутися гострих глобальних та соціальних питань. 
Крім того, цікавим є те, що на сайті можна знайти більше двох 
тисяч відео, різних за тривалістю, що демонструють 
різноманіття діалектів та акцентів, представлених живими 
носіями мови. Це дозволяє адаптувати матеріал до слухачів 
різного рівня володіння англійською мовою. До більшої 
частини відео є субтитри українською мовою, а деякі, навіть, 
озвучені українською [6]. 

В умовах сьогодення якісна освіта потребує активного 
використання електронних освітніх ресурсів, які є не лише 
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засобом, а й вдалим та ефективним інструментом наукової 
діяльності у сфері надання освітніх послуг. 

Диджиталізація у сфері надання освітніх послуг набирає 
обертів і стає невід’ємною частиною повсякденного життя, що, 
в свою чергу змушує науково-педагогічний персонал йти у 
ногу з часом, відповідати вимогам сьогодення. Підвищення 
ефективності викладання за допомогою сучасних технологій, 
використання цифрових навчальних платформ набувають 
особливого значення у наданні освітніх послуг, сприяють росту 
інтересу до навчання, заохоченню та самовдосконаленню. 
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СЕМІОТИКО-ФЕНОМЕНОЛОГІЧНЕ РОЗУМІННЯ 
ЦІННОСТІ Ч. ПІРСОМ У КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ 

І. КАНТА 
 

Ч. Пірс, якого Я. Юліна називає людиною, що ввела 
прагматизм «в американську філософію» [8, с. 316], згідно            
Г. Гриненко є також одним1 із засновників семіотики – вченим, 
що, зокрема, ввів в науковий обіг поняття “семіозис” [1, с. 48-49]. 
В анотації до двотомного видання праць Ч. Пірса «Начала 
прагматизму», редактор зазначає: «Перший том цього видання 
сформований із низки статей відомого американського 
мислителя Чарльза Сандерса Пірса, написаних ним у період з 
1868 по 1903 р. ... у яких викладаються філософські 
передумови його семіотичного проекту, який отримав назву 
“прагматизм”» [5, с. 4].  

Специфіку «прагматизму» добре передають слова його 
засновника: «він (Ч. Пірс. – О.М.) сформулював теорію у тому, 
що поняття, тобто раціональний зміст (rational purport. – 
перекладач) того чи того слова чи висловлювання, полягає 
виключно у мислимому (conceivable. – перекладач) впливі 
такого на життєву поведінку (conduct of life. – перекладач) ... 
Звідси, давши точне визначення всім мислимим і 

 
1 Історія сучасної думки знає два фундаментальні семіотичні проекти. Один із них, найбільш 
відомий, належить швейцарському лінгвісту Фердинанду де Соссюру, автором іншого є 
американський логік Чарльз Сандерс Пірс.  
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експериментальним (емпіричним. – О.М.) феноменам, які, 
можливо, передбачають погодження чи заперечення даного 
поняття, можна отримати його повне визначення, щоб у 
понятті не було нічого іншого. Для цього вчення автором було 
вигадано назву: прагматизм» [там само, с. 157]. У цьому 
визначені знаходимо відповідь пірсовського прагматизму на 
критичну філософію І. Канта – тієї її частини, що стосується 
узгодження теорії і практики2. Зрештою, філософ цього не 
заперечує, навіть називає себе послідовником І. Канта [там 
само]. Звісно, належність Ч. Пірса кантіанській філософії 
умовна, так як він не стільки послідовник кенігсбергського 
мислителя, скільки критик. Зокрема, саме тому він перевертає 
тезу «практичності» І. Канта, вдаючись до спекуляції.  
 Розбіжність між кантівською позицією і своєю, Ч. Пірс 
декларує в семантичній різниці між термінами «практичний» і 
«прагматичний»: «слова praktisch і pragmatisch віддалені один 
від одного подібно до двох полюсів, так як перше належить 
сфері думки, де розум експериментатора (емпірика. – О.М.) 
ніколи не може стати на твердий ґрунт, а друге висловлює 
ставлення до певної визначеної людської цілі» [5, с. 157-158]. 
Вказівка Ч. Пірсом «цілі» відкриває аксіологічну 
проблематику, в якій, здавалось би, прагматизм міг би 
претендувати лише суто на світ матеріальних цінностей, але  
ні – вчений чітко позначає претензію прагматичної філософії 
на світ апріорі, якому належать цінності духовні: «самою, 
мабуть, вражаючою рисою нової теорії … (є. – О.М.) визнання 
наявності нерозривного зв’язку між раціональним пізнанням і 
раціональною ціллю – саме це останнє міркування і 

 
2 Зокрема, І. Кант пише: «Теорією називають сукупність правил, навіть практичних, коли ці 
правила мисляться як принципи в певній загальності, і до того ж абстрактно від безлічі умов, 
які, однак, мають впливати на їх застосування. Навпаки, практикою називається не всяка дія, а 
лише таке здійснення мети, яке мислиться як дотримання певних, представлених у загальному 
вигляді принципів діяльності» [3, с. 158]. 
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продиктувало вибір назви “прагматизм”» [5, с. 158]. Цінність 
як ціль, що належить чуттєвому і духовному світам 
відображена Ч. Пірсом по-різному у семіотичній та 
феноменологічній площинах.  

Цінність у семіотичному (прагматичному) вимірі – така 
характеристика, що згідно Ч. Пірса, з’являється після того, як 
думка перестає бути чистим переживанням. Значення3 думка 
отримує двома способами – у виді зв’язку з іншими думками 
(віртуальна властивість), або у виді якісного способу 
переживання (матеріальна властивість). У решті випадків вона 
буде голою репрезентативністю, полишеною інтелектуального 
значення [там само, с. 31]. Отже, Пірс ділить сферу цінностей 
на віртуальну і матеріальну частини, що створює враження 
подоби кантівського розуміння проблеми практики і теорії. 
Але мета Ч. Пірса полягає у тому, щоб уникнути проблеми 
двозначності вибору того чи того правила, що визначає вірне 
теоретичне значення [3, с. 158]. В реалізації цієї мети йому на 
допомогу приходить феноменологія (фанерологія за Ч. Пірсом). 

Ч. Пірс визначає феномен (фанерон) наступним чином: 
«Під фанероном я маю на увазі загальну сукупність всього, що 
так чи інакше, в тому чи іншому смислі належить (is present to. – 
перекладач) свідомості, незалежно від того, чи відповідає ця 
належність будь-якій реальній речі» [6, с. 7]. Отже, фанерон – 
це щось таке, що поєднує чуттєвий і ідеальний світ або – в 
термінології І. Канта – феноменальний і ноуменальний. Більше 
того, Пірс пише, що «Поняття фанерона досить близьке тому, 
що англійські філософи зазвичай називають словом ідея» [там 
само]. Також, фанерон може розкладатися на елементи – 
формальні і решту, під якою мається на увазі «гегелівські 
Категорії» [там само]. Але, на нашу думку, те, що Ч. Пірс 
називає «фанероном» доволі тісно конотує з поняттям 

 
3 В англійській мові слово value може тлумачитися і як «цінність», і як «значення». 
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«здоровий глузд4». В цьому разі, словосполучення «англійські 
філософи», яке вживає засновник прагматизму, варто було би 
виправити на «шотландських філософів», адже саме 
«шотландська школа здорового глузду» займалася проблемою 
того, що І. Кант називав «судженням натовпу5». 

Отже, основна розбіжність між І. Кантом та Ч. Пірсом 
полягає в тому, що перший не допускає повної відповідності 
знаку речі, а Ч. Пірс навпаки вважає це можливим. Зазначимо, 
що внесок обох філософів у розвиток науки був доволі 
вагомим. І хоч І. Кант виступав проти «здорового глузду» 
шотландців, ця концепція через Ч. Пірса суттєво вплинула на 
формування семіотики і теорії ординарної мови6. Недарма,          
В. Сухачов спочатку критикує Ч. Пірса за захоплення концепцію 
“common sense”, а потім знаходить підстави для схвалення того за 
теж саме: «спокуса дорікнути його (Ч. Пірса. – О.М.) за звернення 
до здорового глузду велика. Але саме це звернення зберігає 
саму сутність пірсовського повороту до знаку; він же 
виявляється напрочуд провіденційним, – саме в ХХ столітті 
пов’язаність знаковості та ординарного мислення (або 
ординарної мови. – О.М.) стала домінантою і мислення, і 
культури в цілому» [7, с. 349]. 
 

Список використаних джерел: 
 

1. Гриненко Г.В. Знак Новая философская энциклопедия. 
В 4 томах / под ред. В.С. Степина (предс.), А.А. Гусейнова, 
Г.Ю. Семигина (зам. предс.) А.П. Огурцова (уч. секр.). Минск : 
Мысль, 2010. Т.2. С. 48-50.  

 
4 Common sense (англ.). 
5 У «Пролегоменах…» І. Кант пише про здоровий глузд наступне: «Якщо розглянути 
гарненько, то ця апеляція (до здорового глузду. – І.К.) є не що інше, як посилання на 
судження натовпу (Курсив мій. – О.М.) ... Але я думаю: Юм міг би так само претендувати на 
здоровий глузд, як і Бітті, та ще й на щось таке, чого у Бітті немає, а саме критичного розуму, 
який тримає в межах звичайний розум, щоб він не захопився спекуляціями, і не побажав би 
щось вирішити про них, не будучи сам спроможним обґрунтувати свої принципи; адже тільки 
таким чином він залишиться здоровим глуздом» [3, с. 73-74]. 
6 Ordinary language (англ.). 



 
  

          Матеріали XXV-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
       (07 жовтня 2022 року, м. Рига (Латвія), дистанційно)  
 

268 

2. Кант И. О поговорке «Может быть, это и верно в 
теории, но не годится для практики» Кант И. Соч. в 8-ми томах / 
Под общей редакцией проф. А.В. Гулыги. М. «Чоро», 1994. 
Т.8. С. 158-205. 

3. Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, 
могущей появиться как наука. Кант И. Соч. в 6-ти томах / под 
общ. ред. В.Ф. Асмуса, А.В. Гулыги, Т.И. Ойзермана. Москва : 
Мысль, 1965. Т.4., ч. 1. С. 68-213 

4. Кант И. Соч. в 8-ми томах / Под общей редакцией 
проф. А.В. Гулыги. М. «Чоро», 1994. Т.8. 718 с. 

5. Пирс Ч. Начала прагматизма / Перевод с английского 
В.В. Кирющенко, М. В. Колопотина, послесловие Сухачева 
В.Ю. Санкт Петербург : Лаборатория метафизических 
исследований философского факультета СПбГУ; Алетейя, 
2000. Т.1. 318 с. 

6. Пирс Ч.С. Принципы философии / перев. Кирющенко 
В.В., Колопотина М.В. – Санкт Петербург : Санкт-
Петербургское философское общество, 2001: Т. ІІ., Кн. ІІІ: 
Феноменология. 320 с. 

7. Сухачёв В.Ю. Послесловие, или Возвращение Чарльза 
Сандерса Пирса. Пирс Ч. Начала прагматизма / Перевод с 
английского, предисл. В.В. Кирющенко, М.В. Колопотина. 
Санкт Петербург : Лаборатория метафизических исследований 
философского факультета СПбГУ; Алетейя, 2000. Т.2: 
Логические основания теории знаков. С. 342-349. 

8. Юлина Я.С. Прагматизм. Новая философская 
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ДУАЛЬНА ОСВІТА В СИСТЕМІ 

 ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

В умовах освітнього процесу педагогічних коледжів 
простежуються можливості організації дуальної освіти 
майбутніх вихователів як ще одного вектору реалізації 
контекстного підходу в підготовці майбутніх педагогів 
дошкільної освіти.  

Дуальна система є інноваційним типом організації 
професійної освіти, що передбачає тісну взаємодію двох 
різних освітньо-виробничих середовищ: базових установ та 
освітнього закладу, які в єдності забезпечують високий рівень 
фахової підготовки випускників. У розрізі дуальної освіти 
освітній процес організовується в такий спосіб, що теоретичне 
навчання здійснюється в освітньому закладі, а практичне – 
безпосередньо на місцях майбутньої професійної діяльності 
(тут – ЗДО). Таким чином, забезпечується баланс між 
когнітивною складовою професійного навчання та його 
практичним компонентом. Досягнення такого балансу 
можливе завдяки спільності цілей закладу фахової передвищої 
освіти та закладами-замовниками щодо підготовки 
компетентних вихователів ЗДО. Спільність цілей зумовлює 
розвиток інституту соціального партнерства з чіткою 
диференціацією інтересів та обов'язків фахової  освіти та 
освітніми організаціями за провідної ролі роботодавців [1]. 

Дуальна освіта студентів в сучасних умовах здобуття 
освіти стає формою методичної підготовки, заснованою на 
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взаємодії роботодавців (тут – ЗВО) та освітніх установ (тут – 
педагогічних коледж), а саме узгодженою взаємодією закладу 
дошкільної освіти та педагогічного коледжу. 

Так, дуальне навчання передбачає поєднання теоретичної 
та практичної методичної підготовки майбутніх вихователів 
ЗДО, під час якого здобувачі освіти повинні опанувати основи 
професійної діяльності (теоретична частина), а практична 
частина підготовки проходитиме безпосередньо на робочому 
місці: в закладі дошкільної освіти (ЗДО). 

Передбачається, що програма дуальної освіти в межах 
методичної підготовки майбутніх вихователів ЗДО 
реалізуватиметься на конкретних робочих місцях в ЗДО під 
керівництвом вихователів-наставників й міститиме три 
основні компоненти: 

– навчальну, виробничу (педагогічну) практику; 
– практичні та лабораторні заняття; 
– позааудиторну роботу (екскурсії, круглі столи, 

семінари-практикуми). 
Апелювавши до використання дуальної системи 

навчання студентів під час організації методичної підготовки 
майбутніх вихователів ЗДО, орієнтуємося на існуючі переваги 
цієї системи порівняно з традиційною: 

–  дуальна система підготовки майбутніх педагогів 
дошкільної освіти усуває основний недолік традиційних форм 
та методів навчання: розрив між теорією та практикою; 

–  у механізмі дуальної системи підготовки закладено 
вплив на особистість студента, створення нової психології 
майбутнього педагога дошкільної освіти; 

–  дуальна система навчання сучасних студентів створює 
високу мотивацію здобуття знань;  

–  педагогічний коледж, який працює в тісному контакті з 
ЗДО має змогу враховувати оновлені вимоги до підготовки 
майбутніх вихователів; 
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–  дуальна система дозволяє поєднати в освітньому 
процесі і теоретичну, і практичну підготовку. 

Ефективність дуального навчання майбутні вихователів 
ЗДО вбачаємо в тому, що отримані теоретичні знання 
студентів закріплюватимуться практичними роботами у ЗДО, і 
навіть під час педагогічної практики. Тому вважаємо, що 
методична підготовка майбутніх педагогів дошкільної освіти 
повинна нині бути дуально-зорієнтованою, при цьому 
застосування терміна «дуально-орієнтована методична 
підготовка» означає змістовну неординарність та дискретний 
характер підготовки майбутнього фахівця. 

Під дуально-зорієнтованою методичною підготовкою 
майбутнього вихователя ЗДО розуміємо синергетичний процес 
та результат формування методичних знань, умінь, навичок, 
які, доповнюючи один одного, забезпечують вищий рівень 
професійної методичної підготовки студента до педагогічної 
діяльності[2]. 

Реалізація дуально-зорієнтованої методичної підготовки 
майбутніх вихователів ЗДО в педагогічних коледжах 
здійснюватиметься з опорою на такі принципи: 

–  адекватність освітніх цілей потребам сучасного 
суспільства; 

–  здійснення взаємодії освітньої та професійно-
педагогічної сфер у процесі педагогічної освіти на основі 
системно-цілісного та компетентнісного підходів; 

–  забезпечення інтегративності педагогічної фахової 
передвищої освіти як вияв її системної цілісності. 

Структурний зміст дуально-зорієнтованої методичної 
підготовки майбутніх вихователів ЗДО в педагогічних 
коледжах міститиме:  практико-технологічний рівень, на 
якому дуальне перетворення системи діяльності у процесі 
педагогічної освіти постає як технологічно організований 
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освітній процес; професійно-особистісний рівень, який 
відображає суб'єктний результат освіти як сукупність 
професійних та особистісних якостей та характеристик, якими 
повинен володіти майбутній педагог дошкільної освіти. Поза 
як, дуально-зорієнтована методична підготовка педагогічних 
кадрів для ЗДО сприятиме формуванню вихователя нового 
типу та вимагає перегляду основних характеристик процесу 
навчання в педагогічному коледжі. 
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Термін «змішане» або «гібридне навчання» вперше був 

використаний в інформаційному бюлетні 1999 р. і вживався 
стосовно цілої низки методів [4], хоча передумови для його 
виникнення з'явилися ще в 1974 році, коли М. Крюгер створив 
«відеоплейс» – кероване комп'ютером штучне інтерактивне 
середовище, яке сьогодні називають елементом гейміфікації 
освітнього процесу [1]. З 2006 року ця модель навчання 
активно входить в ужиток на усіх рівнях освіти і тлумачиться, 
як «поєднання навчальних середовищ: особисте навчання в 
аудиторії та онлайн-середовище» [6]. Не зважаючи на 
наявність багатьох синонімів, що функціонують в науковому 
просторі (Blended learning – змішане навчання, Hybrid learning – 
гібридне навчання, Mixed-Model Instruction – навчання в 
змішаному режимі тощо), педагоги виділяють три компоненти 
гібридного навчання: традиційна навчальна діяльність в 
аудиторії під керівництвом викладача, використання 
навчальних матеріалів та структуроване самостійне навчання 
на основі попередніх складників [3; 4; 7].  

В умовах пандемії та під час військового стану гібридне 
навчання у будь-якому навчальному закладі, а особливо у 
закладах вищої медичної освіти (ЗВМО) України – це саме той 
механізм, що дозволяє забезпечити безперервність 
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навчального процесу, його гнучкість відповідно до існуючих 
умов та потреб усіх зацікавлених сторін, виконання 
навчальних цілей у повному обсязі. Тому важливим та 
актуальним є описати особливості організації зазначеного виду 
навчання із виділенням позитивних та негативних сторін задля 
покращення освітнього процесу у вищій школі на сучасному 
етапі та у майбутньому. Дисципліна «Медична термінологія з 
основами латинської мови» викладається для студентів 
медичних університетів на першому курсі і включена до 
предметів, що становлять основу базової професійної 
підготовки майбутніх лікарів. Зазначений предмет має не лише 
теоретичний, але й практичний характер, оскільки передбачає 
навички перекладу та утворення професійних медичних 
термінів. Опанування запропонованого обсягу знань з даної 
дисципліни дозволить студенту надалі почуватися впевненим 
при вивченні основних дисциплін, таких як «Анатомія 
людини», «Фізіологія», «Патоморфологія», «Патофізіологія» 
та комунікувати на рівних у професійному медичному 
середовищі. Слід зауважити, що заняття з «Медичної 
термінології» – це новий досвід для студентів, оскільки під час 
навчання у школі даний матеріал не вивчався. Однак зі 
шкільних лав студенти повинні були на власному досвіді 
побачити, що таке гібридне навчання, та які вимоги до них 
висуваються. Тому з одного боку, студенти-першокурсники 
вже дещо підготовлені до формату навчання, а з іншого – 
потребують додаткових роз’яснень та пристосування до нових 
умов. 

Для нас гібридне навчання у вищій школі – це сукупність 
методів та прийомів навчання в аудиторії та в онлайн режимі, 
що дозволяють досягти поставлених навчальних цілей та 
всебічно розкрити потенціал студента, його здібностей, з 
метою набуття ним фахових компетентностей. 
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У якому форматі може бути реалізоване гібридне 
навчання у ЗВМО при вивченні медичної термінології:               
1) поділ студентів на групи, де частина з них присутня на 
заняття в аудиторії, а решта – в режимі он-лайн (синхронно та 
асинхронно); 2) уся група присутня в аудиторії; 3) уся група 
навчається в режимі он-лайн. Допоміжні засоби, що 
використовуються у ЗВМО (у НМУ імені О.О. Богомольця) 
при гібридному навчанні дисципліни «Медична термінологія з 
основами латинської мови»: сервіси Google, як от Google 
Classroom, Google Forms, відеоконференції з програмою zoom, 
консультації у месенджерах (Viber, Telegram), електронна 
платформа likar.nmu. Зазначені засоби дозволяють студентам 
отримати доступ до відеолекцій, презентацій теоретичного 
матеріалу, методичних рекомендацій до заняття, завдань для 
самостійного опрацювання та тестових матеріалів. При цьому 
кожен викладач має свій алгоритм роботи зі студентами, не 
зважаючи на використання однакових засобів. 

Американські науковці традиційно визначають такі 
моделі змішаного навчання: 1) ротаційна модель (Rotation);              
2) гнучка модель (Flex); 3) особистісно-зорієнтована модель             
(A La Carte); 4) модель збагаченого віртуального середовища 
(Enriched Virtual) [5]. Основні особливості організації 
гібридного навчання при вивченні медичної термінології для 
студентів ЗВМО: 

- перша модель навчання, яку хочеться виділити – це 
поєднання традиційного навчання із навчанням он-лайн 
(Enriched Virtual model). Вона передбачає початок навчального 
року в аудиторії з викладачем за класичним форматом, а далі 
перехід в режим он-лайн. Позитивними факторами при 
використанні цієї моделі є безпосереднє знайомство викладача 
зі студентами та навпаки, налагодження живої комунікації, 
обговорення вимог до студентів та їх очікувань, знайомство із 
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структурою курсу тощо. Серед негативних чинників можна 
виділити підвищену небезпеку перебування групи людей у 
незахищеному приміщенні, враховуючи воєнний стан в 
Україні та безпосередній контакт один з одним в умовах 
пандемії. Така модель дозволить якнайшвидше адаптуватись 
до зміни статусу учня на студента (оскільки мова йде про 
викладання на першому курсі) та накреслити вектор подальшої 
співпраці із розумінням усіх можливостей. Перехід в он-лайн 
режим у такому випадку буде комфортним для усіх сторін 
навчального процесу. Разом з тим слід зауважити, що 
використання засобів ІТ має ряд переваг та водночас зумовлює 
ріст навантаження на викладача через те, що не відбулося 
повного відходу від традиційних засобів ІТ та способів 
організації освітнього процесу до нових засобів [2, с. 113]; 

- друга модель, що може бути застосована для студентів-
медиків при вивченні медичної термінології – поділ студентів 
на групи і періодична зміна форми участі студентів, частина з 
яких навчається он-лайн (Rotation model). Цю форму навчання 
можна поділити на 2 типи: а) синхронне навчання (при якому 
студенти з однієї групи одночасно навчаються в аудиторії та 
он-лайн відповідно до розкладу); б) асинхронне навчання (при 
якому одна частина студентів навчається в аудиторії, а інша – 
он-лайн за власним таймінгом). Позитивні моменти – 
можливість змінювати роль, індивідуальний графік навчання. 
Негативні чинники – відсутність комунікації у реальному часі 
з усіма учасниками навчального процесу (при асинхронному 
режимі), залежність від засобів зв’язку. Одним із підтипів 
зазначеної моделі є варіант навчання «перевернутий клас» 
(Flipped classroom). Його особливість полягає в тому, що 
студенти опановують теоретичні заняття індивідуально вдома, 
використовуючи запропоновані платформи, а практичні 
навички перекладу, аналізу медичних термінів реалізують в 
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аудиторії. Позитивні чинники – наявність необмеженого 
доступу до навчального матеріалу та можливість самостійно 
вибудовувати графік навчання; обговорення вивченого у групі 
та індивідуальна робота з кожним. Негативні складові – 
неможливість у разі необхідності отримати консультацію 
відразу по факту опрацювання матеріалу. 

- третя модель навчання – особистісно-орієнтована, що 
передбачає лише он-лайн навчання з використанням 
перерахованих платформ (A Lа Carte model). Для вивчення 
медичної термінології ця модель є можливою, але небажаною, 
оскільки виключає комунікацію в реальному часі, а отже 
набуття практичних навичок може зайняти більше часу, у 
порівнянні із попередньою моделлю. Таке навчання 
передбачає гнучкість графіка, так як студент самостійно 
обирає час і місце опрацювання матеріалу, але слід зауважити 
переважання самостійної роботи, а отже у студента повинен 
бути високий рівень мотивації до навчання. Негативним 
моментом цієї моделі є відсутність чіткої організації та 
структури навчального процесу та неможливість об’єктивно 
визначити рівень набутих знань; 

- четверта модель, яку виділяють американські науковці – 
гнучка модель (Flex model), при якій онлайн навчання є 
основним. Практично весь час здобувачі освіти проводять в 
аудиторіях за власним навчальним планом. Ця модель є також, 
як і третя, неефективною при навчанні студентів-медиків. 

Отже, аналізуючи особливості гібридного навчання у 
вищій школі, ми дійшли висновку, що при вивченні медичної 
термінології ефективними виступатимуть дві моделі навчання: 
збагаченого віртуального середовища та ротаційна. До переваг 
зазначених моделей можна віднести індивідуалізацію 
навчання, можливість навчатися у звичних та комфортних 
умовах, підвищення комп’ютерної грамотності, економія 
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матеріальних ресурсів, гнучкість графіку навчального процесу, 
безпечність навчання. До негативних чинників відносимо: 
залежність від технічних засобів, подекуди відсутність живої 
комунікації; велика кількість самостійної роботи тощо.  
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
 

Зміни у суспільно-політичному житті нашої країни, 
подальший розвиток України як  незалежної європейської 
держави потребують відходу від  багатьох застарілих форм і 
методів та переходу від кількісних показників у цій діяльності 
до пошуку нового та утвердження й орієнтації на педагогічне 
співробітництво студента і викладача, орієнтації на 
самоуправління майбутніх вчителів та творчої співпраці, на 
саморозвиток особистості майбутнього вчителя та поваги до 
його гідності. 

Невід'ємною складовою характеристики сучасного 
учителя є рівень його професійної культури, яка є частиною 
загальнолюдської культури, в якій з найбільшою повнотою 
відображені духовні і матеріальні цінності освіти та 
виховання, а також способи творчої педагогічної діяльності, 
необхідні для обслуговування історичного процесу зміни 
поколінь, соціалізації особистості і здійснення освітньо-
виховного процесу. Вона інтегрує історико-культурний 
педагогічний досвід і регулює сферу педагогічної                  
взаємодії [1, c. 5].  

Проте якість підготовки вчителів в Україні за багатьма 
параметрами ще не відповідає вимогам сучасної школи. У зв'язку 
з цим актуальною залишається проблема забезпечення 
загальноосвітніх шкіл достатньо підготовленими, професійно 
компетентними кадрами, які характеризуються високим рівнем 
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культури в цілому і професійної зокрема. Виходячи із 
наведеного, проблема формування професійної культури 
майбутніх вчителів є досить актуальною.    На сьогоднішній 
день термін "педагогічна культура" має кілька визначень, які 
характеризують не різні явища, а різні аспекти поняття 
"культура". 

Аналіз наукових  дає змогу зробити висновок, що 
професійна культура як спеціальне наукове поняття не є 
усталеним і потребує всебічного розгляду.  

Метою наших тез є обґрунтування компонентів, 
показників і рівнів сформованості професійної культури 
майбутніх учителів фізичної культури, які будуть працювати в 
Новій українській школі.  

У відповідності до визначеної мети відокремлено такі 
завдання: 

– обґрунтувати змістовність поняття «професійна 
культура майбутнього вчителя фізичної культури»; 

– відокремити компоненти та показники сформованості 
професійної культури майбутніх педагогів; 

– охарактеризувати рівні сформованості педагогічної 
культури майбутніх педагогів. 

У структурі компетентності вчителя фізичної культури, 
професійна культура, посідає особливе місце, а сам вчитель 
набуває свого справжнього сенсу лише тоді, коли він 
достатньо володіє загальною культурою, оскільки лише в 
полікультурному середовищі можуть сформуватися 
спеціалісти, здатні вільно і критично мислити, відтворювати 
духовні й інтелектуальні цінності, яких завжди потребує нове 
суспільство і Нова українська школа як одна із його 
визначальних соціальних інституцій [2].  

У багатьох дослідженнях визначення поняття 
«професійна культура» розглядається як «інтегральна якість, 
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на міцному фундаменті розвинених власне професійних 
якостей і властивостей, а саме культурі філософського, 
соціального, економічного, екологічного та іншого мислення, на 
готовності людини вміти її реалізувати у професійній 
діяльності весь свій духовний – моральний потенціал» [3].   

У професійній культурі спеціаліста з фізичного 
виховання  знаходять своє відображення не тільки взаємодія 
суспільства, особистості та професії, але й індивідуальна 
культура особистості, а саме вчителя. У діяльності вчителя 
фізичної культури вона проявляється як поєднання  специфіки 
професійно-типового та індивідуального розвитку [4].   

Професійна культура вчителя Нової школи – 
надзвичайно змістовне поняття, яке включає в себе об’ємний 
перелік професійно важливих характеристик особистості 
педагога. Найважливішою з них, на наш погляд, є специфічна 
чуттєва орієнтація педагога з фізичної культури на різні 
напрями та об’єкти своєї професійної діяльності, тобто 
емоційна активність, емоційна підсистема ціннісних 
орієнтацій. Емоційний стан педагога, який виражається в 
таких «почуттєвих установках», як прагнення, бажання і 
визначення цілей, являє собою суттєвий механізм регулювання 
педагогічної діяльності [5, с. 8]. 

Важливим аспектом діагностики професійної культури 
вчителя є виявлення вихідних рівнів її сформованості у 
майбутніх педагогів фізичної культури.  

Структурні характеристики професійної культури 
опираються на структуру педагогічної діяльності та вимагають 
розгляду цього феномену як динамічного утворення, в якому 
виділяються окремі одиниці – компоненти. Визначають таку 
систему компонентів формування професійної культури 
майбутнього учителя: когнітивний, конструктивно-
прогностичний, організаційно-діяльнісний та оцінно-
інформаційний. 
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Праця вчителя фізичної культури не допускає один раз 
засвоєного алгоритму дій, це постійний творчий пошук 
оптимальних рішень педагогічних задач, експеримент, що 
жадає від учителя цільного і твердого характеру, педагогічних 
здібностей, педагогічної майстерності. В узагальненій формі 
сутність творчості вчитедя фізичної культури  визначається як 
діяльність, що породжує якісно щось нове і відрізняється 
неповторністю, оригінальністю на кожному уроці. 
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БІНАРНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
АГРАРІЇВ 

 
В умовах реформування національної системи освіти 

особлива увага приділяється вдосконаленню змісту та 
технологіям професійної підготовки майбутніх аграріїв, 
пошуку нестандартних і практико-орієнтованих форм і методів 
освітньої діяльності. Траєкторія набуття агрономічної професії 
передбачає відповідність актуальним запитам держави, 
суспільства й стейкхолдерів, що обумовлює підвищення вимог 
до гносеологічної та практичної складової підготовки у 
професійному навчанні майбутніх фахівців, підготовку 
компетентних агрономів, здатних професійно розв’язувати 
широке коло проблем та задач у процесі вирощування 
сільськогосподарських культур шляхом розуміння та 
використання як теоретичних, так і практичних методів; 
управляти комплексними діями або проектами, нести 
відповідальність за прийняття рішень у конкретних 
виробничих умовах тощо. 
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На сучасному етапі розв’язання означеної проблеми 
важливим теоретичним підґрунтям є результати наукових 
досліджень, зокрема: теорії і методики підготовки фахівців           
(Л. Базиль, Л. Герганов, О. Глазунова, Г. Васянович,                       
Л. Єршова, О. Ільків, А. Каленський, О. Клочко, Н. Кулалаєва, 
Т. Лазарєва, В. Орлов, Л. Петренко, М. Пригодій,                             
З. Резніченко, О. Савченко, О. Спірін, І. Смирнова та ін.); 
професійної підготовки фахівців аграрного профілю                       
(Л. Барановська, І. Бендера, О. Герасимова, А. Грітченко,                 
В. Дуганець, А. Єсаулов, А. Каплун, Д. Костюк, О. Кошук,              
В. Кручек, О. Левчук, С. Літвинчук, В. Лозовецька, В. Манько, 
В. Мельнiченко, В. Нагаєв, Л. Романенко, В. Рябець,                        
В. Свистун та ін.); професійної спрямованості освітнього 
процесу (Л. Аврамчук, М. Артюшина, Н. Бахмат, О. Васюк,             
О. Дьомін та ін.).  

В умовах академічної свободи кожний викладач обирає 
свій методичний інструментарій викладання. Ми пропонуємо 
застосовувати у підготовці майбутніх аграріїв бінарні форми 
та методи навчання, які були розроблені на основі принципу 
гуманізації освіти, зокрема, його доступність. Бінарний від лат 
binarius – подвійний, що складається із двох частин, 
компонентів. Бінарні методи класифікував у 20-х роках. XX ст. 
А. Пінкевич. У 50-х роках М. Верзілін дещо з інших позицій 
продовжив обґрунтування цієї категорії методів. Український 
дидакт А. Алексюк класифікував їх за джерелом знань: 
словесні, наочні та практичні, об’єднавши за відповідними 
формами та визначивши чотири рівні застосування зазначених 
методів: на інформаційному, або догматичному, рівні словесна 
форма набуває бінарного характеру словесно-інформаційного 
методу; на проблемному, або аналітичному, рівні словесна 
форма набуває бінарного характеру словесно-проблемного 
методу; на евристичному, або пошуковому, рівні словесна 
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форма набуває характеру словесно-евристичного методу; на 
дослідному рівні словесна форма набуває характеру словесно-
дослідницького методу [1]. У педагогіці останнім часом 
активно досліджуються і практично впроваджуються поняття 
«бінарний урок», «бінарне заняття», «бінарний метод 
навчання» (С. Базиль, В. Козаков, М. Ковальчук,                               
Т. Постовалова та ін.).  

Нам імпонує позиція Л. Тараєвської, яка наголошує на 
використанні в освітньому просторі діалогових технологій 
(неімітаційних методів навчання на лекційних заняттях) з 
метою створення цікавого, корисного, пізнавального 
комунікативного спілкування на рівнях «викладач – студент», 
«студент – студент», «викладач – роботодавець», 
«роботодавець – студент» [8, с. 9]. 

Результативною бінарною формою професійної 
підготовки майбутніх аграріїв є проведення лабораторних 
занять фахівцями-практиками із здобувачами вищої освіти, під 
час яких майбутні фахівці не лише спостерігають за роботою 
професіоналів практиків, що, мають досвід роботи в аграрній 
галузі, а й фрагментально апробують набуті під час 
лабораторних занять професійні навички. Така форма 
взаємодії передбачає спілкування здобувача, фахівця-
практика, викладача у реальних виробничих умовах, готує їх 
до проходження практики і формує професійну готовність до 
агрономічної діяльності: проєктувати та організовувати 
енергоощадні та природоохоронні технології вирощування 
високоякісної сільськогосподарської продукції; інтегрувати й 
удосконалювати виробничі процеси вирощування 
сільськогосподарської продукції; комплексно застосовувати 
методи для довгострокового регулювання, розвитку та 
поширення шкідливих організмів до господарськи 
невідчутного рівня на основі прогнозу, економічних порогів 
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шкідливості, ефективності дії корисних організмів, які 
забезпечують надійний захист рослин і екологічну безпеку 
довкілля; планувати економічно вигідне виробництво 
сільськогосподарської продукції тощо. 

Перевірку й оцінювання їх фахової готовності, 
теоретичної обізнаності, комунікативних та організаційних 
здібностей здійснюють викладач та стейкхолдер. Загалом 
залучення роботодавців до освітнього процесу в агрономічних 
ЗВО сприяє розумінню того, чи правильно орієнтовані 
викладачі на підготовку конкурентоспроможного фахівця, 
який відповідає сучасним потребам галузі агрономії 

Л. Мартиненко, Л. Хоружа вважають, що поєднання 
наочного методу навчання з іншими методами дало 
можливість утворити бінарні методи: наочно-ілюстративний 
метод, наочно-проблемний, наочно практичний, наочно-
дослідний [2]. Нами у широко впроваджується на ОП 
«Агрономія» (як різновид бінарного) пояснювально-
ілюстративний метод, який спрямований на передачу 
здобувачам знань, використовуючи пояснення, доведення із 
застосуванням ілюстрацій, що забезпечують їх наочний 
характер сприймання, свідоме запам’ятовування, відтворення, 
застосування на практиці за зразком, інструкцією. Для 
повідомлення нової інформації викладач може скористатися 
усним словом (розповідь, пояснення, дискусія), текстами 
(підручник, посібники), наочними засобами (картини, таблиці, 
схеми, кінофільми, телебачення, комп’ютери, натуральні 
об’єкти), практичним показом способів діяльності 
(демонстрація способів роботи приладів, знарядь, методів 
спостереження, опису, ідентифікації, класифікації, а також 
культивування об’єктів, способу розв’язання професійних 
завдань, складання плану, технологічної карти тощо), це 
дозволяє здобувачеві слухати, читати, спостерігати, 
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співвідносити нову інформацію з раніше засвоєною і 
запам’ятовувати, що обумовлює організаційно-методичні 
переваги: викладання і засвоєння знань здійснюється в 
системно, послідовно, дозволяє за відносно короткий відрізок 
часу повідомити здобувачам у концентрованому вигляді 
значний обсяг наукової інформації. 

Отже, формування професійної компетентності 
майбутніх аграріїв має відбуватися у процесі бінарного 
навчання, що сприяє суб’єкт-суб’єктній взаємодії, стимулює і 
мотивує навчально-пізнавальну діяльність майбутніх 
кваліфікованих робітників аграрного профілю, уможливлює 
співпрацю між суб’єктами освітнього процесу, забезпечує 
набуття досвіду взаємодії із стейхолдерами, вдосконалення 
методик викладання при умові використання сучасних 
технологій навчання, рефлексії навчальної діяльності та її 
результатів. 
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ПРИХОВАНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЯК 
АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ 
 

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку 
українського суспільства актуалізувалася проблема 
забезпечення якості всіх ланок освітньої системи. Процес 
становлення цієї нової освітньої парадигми зумовлює 
зростання вимог до педагогічних працівників, оскільки 
йдеться не лише про рівень фахової підготовки вчителя, а й 
про систему професійних, етичних, духовних і особистісних 
якостей педагога як носія певного світогляду й транслятора 
соціальних цінностей. Ці новітні тенденції [1; 2] вимагають 
переосмислення системи підготовки майбутніх учителів, які 
усвідомлюють як відкриті цілі й цінності навчання, так і 
незаплановані освітні ефекти, що відображають латентну 
трансмісію освіти. До таких незапланованих освітніх ефектів 
належить «прихований навчальний план» («hidden curriculum») – 
непередбачуваний результат навчання, котрий охоплює 
взаємодію правил, ритуалів та інструкцій [3]. Цей освітній 
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феномен, ставши об’єктом науково-практичних розвідок 
наприкінці 60-х рр. ХХ ст., залишається однією з центральних 
характеристик процесу інноваційної освіти в сучасних умовах 
специфічних освітніх дескрипцій. 

У процесі підготовки майбутнього вчителя необхідно 
врахувати такі основні фактори щодо «прихованого 
навчального плану». По-перше, майбутні вчителі у процесі 
навчання в загальноосвітніх навчальних закладах засвоїли 
певні моделі поведінки, соціальні переконання тощо, 
притаманні «прихованому куррикулуму» та продовжують їх 
продукувати під час навчання у виші й проектують на 
майбутню педагогічну діяльність. По-друге, значна кількість 
елементів «прихованого навчального плану» (повага до 
авторитету, дотримання трудової етики, терплячість і покора, 
відповідність соціальним очікуванням тощо) в основному 
маркуються позитивно, що часто призводить до негативних 
перспектив позаосвітньої життєдіяльності суб’єкта 
(лицемірство, підпорядкування, відсутність власної точки зору 
й самостійності в прийнятті рішень, неспроможність 
ефективно вибудовувати кар’єру тощо). По-третє, більшість 
педагогічних працівників і студентів педагогічних 
спеціальностей вишів – майбутніх вчителів, які не обізнані з 
«прихованим навчальним планом», не уявляють як він 
«працює» й, відповідно, не усвідомлюють його негативний 
вплив як на рівні системи освіти в цілому, так і на рівні 
окремих суб’єктів навчання – учнів та учителів. По-четверте, 
вступ на педагогічні спеціальності до закладів вищої освіти 
України не передбачає проведення психологічного тестування 
й професійної співбесіди при відборі, відповідно, неможливо  
виявити приховані очікування, домінуючі стереотипи, 
залучення до соціальних процесів майбутніх учителів на 
початковому етапі навчання. По-п’яте, «прихований 
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навчальний план» має дієві гендерні аспекти [4–7], що 
проявляються в: а) освітньому середовищі навчального 
закладу; б) змісті освіти; в) міжособистісній комунікації у 
процесі навчання. Проте, гендерні аспекти змісту та методики 
викладання конкретного фаху часто залишаються поза увагою 
в процесі підготовки майбутнього вчителя. 

Вищеназвані фактори зумовлюють можливість 
виокремлення  інституційного, організаційного та 
методичного факторів впливу прихованого навчального плану 
в системі підготовки майбутніх учителів. У даній публікації 
окреслимо лише окремі методичні елементи дії прихованого 
навчального плану, котрі проявляються на різних рівнях 
освітньої системи. Наведемо поширені приклади дії 
«прихованого навчального плану» у методиці викладання:                
а) зміст, стиль викладання навчальної інформації викладачем з 
нечіткою інтерпретацією фактів та асиметричністю 
інформації; б) упередженість при підборі літератури для 
самоосвітньої діяльності студентів (в літературі відображені 
стереотипні ролі, стереотипи гендерних відносин тощо);                    
в) неефективна взаємодія зі студентами в аудиторний та 
позааудиторний час; г) невиразно визначені умови взаємодії зі 
студентством, порушення принципу студентоцентризму;                 
д) нав’язування стереотипних моделей поведінки з апеляцією 
до власного, не завжди ефективного досвіду педагогічної 
діяльності та ін. Навіть з цього стислого вищенаведеного 
переліку, очевидно, що викладач впливає на студентів 
особистими та академічними способами, на жаль, інколи через 
свідоме або несвідоме нав’язування студентам – майбутнім 
учителям стереотипних схем поведінки та технології взаємодії 
з учнями у майбутній професійній діяльності й набори 
прийомів соціальної мімікрії.  
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Таким чином, наявність «прихованого навчального 
плану», як незапланованого освітнього ефекту, негласного 
заохочення до певних стереотипних поведінкових моделей, 
професійних стандартів і соціальних переконань, необхідно 
враховувати в системі підготовки майбутніх учителів задля 
уникнення відтворення його негативного впливу.  
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В 

ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ ПІД ЧАС 
ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 

ЛІТЕРАТУРИ   
 

Ми живемо в епоху, коли будь-яку інформацію можна 
знайти не виходячи з дому, кожного дня оприлюднюються 
нові дослідження, відкриття та здобутки. Тому й питання 
академічної доброчесності стає все гострішим. У статті 42 
Закону України «Про освіту» сказано, що академічна 
доброчесність –  це сукупність етичних принципів та 
визначених законом правил, якими мають керуватися 
учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 
провадження наукової (творчої) діяльності з метою 
забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових 
(творчих) досягнень. [1]. 

Ще декілька років тому найчастіше наголошували на 
академічній доброчесності у вищій школі, сьогодні ж і у 
середній ланці це питання стало досить важливим. Про 
доброчесність педагогів говорять дуже часто і, мені здається, 
що її досить легко регулювати, а от як бути з порушенням 
доброчесності здобувачів освіти? 

Викладачі розуміють, що дуже важливо, щоб учні 
виконували домашні завдання та контрольні роботи 
самостійно. Водночас однією з найголовніших задач вчителя є 
навчити дитину вчитися самостійно, шукаючи потрібну 
інформацію та правильно нею користуючись, особливо під час 
дистанційного навчання.  
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З особистого досвіду знаю, що найчастіше порушення 
доброчесності (списування, використання текстів із інтернету 
для написання творів, доповідей тощо) спостерігається в учнів 
8-9 класів та старше. Але роботу зазвичай починаю ще з 
п’ятикласниками, адже краще попередити, аніж виправляти, це 
можливо навіть під час дистанційного навчання. 

Для пропедевтичної роботи найчастіше обираю: 
• Обговорення з учнями таких понять як «чесність», 

«справедливість», «довіра», «повага», «відповідальність». 
Найчастіше таку роботу можна проводити на уроках з 
розвитку зв’язного мовлення, наприклад, діти можуть складати 
діалоги, працювати з текстами під час аудіювання або читання 
на відповідні теми. 

• Приділення уваги темі авторства на уроках української 
літератури. Діти повинні чітко усвідомити, що будь-який 
текст, не тільки літературний, має автора. Також часто звертаю 
увагу учнів, що навіть інтернет-видання комусь належать. 

• Однією з умов підготовки доповідей чи виступів завжди 
є використання декількох джерел для інформації. Також діти 
знають, що завжди потрібно вказувати літературу чи інтернет-
джерела, з яких брали інформацію. 

• Під час оцінювання важливо звертати увагу на власні 
судження дитини. Коли діти мають завдання написати твір, 
переказ чи просто скласти власні речення, часто виділяю те, 
що, на мою думку, сказано красиво, влучно чи висловлена 
цікава точка зору. Дітям дуже важливо бачити не тільки оцінку 
у вигляді балу, тому учням приємно, коли вони відчувають 
визнання своєї роботи. Таким чином здобувач освіти 
усвідомлює цінність власної праці.  

Коли учні дорослішають, варто говорити саме про 
доброчесність, щоб школярі розуміли наслідки, якщо її 
порушувати. Мені, як вчителю, що працює з учнями 
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дистанційно через платформу Класна оцінка, досить легко 
пропонувати учням тести, які неможливо списати, адже кожен 
учень виконує завдання, які обирає програма рандомно, для 
цього я завантажую не 12 завдань для виконання, а набагато 
більше. Але під час вивчення української мови та літератури 
ми не можемо обмежуватися тільки тестовими роботами, тому 
хочу зауважити, що для написання робіт відкритого типу варто   
розуміти, що вчителі часто самі підштовхують дитину до того, 
щоб видати чужу роботу за свою. Це трапляється, якщо, 
наприклад, тема для написання твору є нецікавою та/або взята 
із загальновідомих джерел. Тому я люблю добирати свої теми 
та перевіряти їх на унікальність, адже якщо тема унікальна, то 
ми маємо більше шансів, що дитина висловить власні думки, а 
не знайде текст в інтернеті. Наприклад, у 9 класі часто 
викладачі пропонують написати твір на тему «Наталка — ідеал 
для сучасної дівчини?» або «Мої роздуми над п'єсою «Наталка 
Полтавка» (за твором Івана Котляревського), якщо ми введемо 
запит у будь-яку пошукову систему, то нам запропонують 
десятки готових творів на цю тему. Я ж пропоную учням такі 
теми: «Наталка Полтавка і сучасні дівчата: спільне й відмінне» 
або «Перемога сила кохання» (за твором І. Котляревського 
«Наталка Полтавка»). 

Також дітям варто нагадувати, як саме писати роботу, 
тому на кожному бланку, який дитина завантажує, я додаю 
фразу: «Прошу написати без використання інтернету» або 
«Викладіть власні думки з приводу даної теми». Якщо я бачу, 
що дитина таки видає чужу роботу за свою, то маю певний 
алгоритм дій: 

1. Варто впевнитися, що учень роботу дійсно написав не 
сам. Найчастіше учні беруть частини тексту чи весь з 
інтернету. Тому потрібно перевірити текст на унікальність. У 
цьому можуть допомогти спеціальні сервіси. Найчастіше 
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використовую такі програми:  Advego Plagiatus, UNICHECK, 
Edu-Birde. 

2. Пропоную учневі переписати роботу, формулюючи 
повідомлення у позитивному руслі, наприклад, говорячи, що 
він може краще впоратися з завданням. Якщо дитина вперше 
порушує доброчесність, то цього зазвичай достатньо. 

Якщо – ні, то повертаю роботу учневі із відповідними 
посиланнями на ті джерела, які були знайдені під час 
перевірки і ще раз пропоную переробити. Спілкуючись з 
учнями через платформу Класна оцінка, я впевнена у 
конфіденційності нашої переписки, таким чином ми не 
принижуємо учня. 

Отже, дотримання академічної доброчесності всіма 
учасниками освітнього процесу впливає не тільки на якість 
освіти, а й на все подальше життя учнів.   
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РОЗВИТОК ДУХОВНОСТІ Й КУЛЬТУРИ 
ПОТЕНЦІЙНОГО ЛІДЕРА 

 
Істотне ускладнення суспільного життя, його динамічний 

характер та інноваційна спрямованість породжують низку 
негативних наслідків. Серед них слід назвати атомізацію 
суспільства, послаблення духовності й культури і втрату 
гуманістичної системи життєвих цінностей. За цих умов певна 
частина людей втрачають навіть життєві орієнтири, 
піддаються панічним настроям й пасивно пливуть за течією 
подій, що відбуваються. Вони не мають звички бути хазяївами 
свого життя, відповідальними за добробут свій і своєї родини й 
тому покладаються на державу, на керівництво, на долю тощо. 

Така ситуація, на жаль, спостерігається, хоча й дещо 
меншою мірою, і серед сучасної молоді. У зв’язку з цим 
помітно зростає суспільна потреба у справжніх ефективних 
лідерах, здатних задовольнити очікування не тільки їхніх 
прихильників та послідовників, але й більш широких верств 
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населення. Морально-вольові якості лідерів, їхні 
професіоналізм, духовність і культура здатні не просто 
впливати на людей, а й активно сприяти пробудженню у них 
впевненості у собі, своїх силах, здібностях і можливостях. 
Разом з розвитком їхньої відповідальності це породжує у них 
надію на краще. Здатність впевнено дивитися у майбутнє. 
Адже, як цілком справедливо пише С.Б. Кримський, «у 
сучасному розумінні надія – це спосіб дивитись на себе у дзеркало 
прийдешнього, складова майбутньотворення» [1, с. 29]. 

Таким чином, лідерство й лідери стають потужним 
чинником розвитку як соціуму у цілому, так і кожного 
окремого індивіда. Особистісний розвиток людини зумовлює і 
її прагнення постійно вдосконалювати свою професійну 
компетентність. При цьому крім суто лідерського впливу вона 
зазнає також ще й відчутного впливу духовності й культури 
лідера, розвиваючи ці риси і якості у себе. Це сприяє більш 
чіткому усвідомленню людиною своїх життєвих цілей і 
цінностей. Вважаємо вкрай важливим сприйняття нею як 
однієї саме з таких цінностей своєї професії та професійної 
діяльності.  

Це сприйняття виявляється потужною спонукою для 
людини ставати унікальним фахівцем, та ще й лідером. Тому 
ми згодні з позицією А.Є. Книш, яка підкреслює, що «сучасна 
економіка, яка стає все більш орієнтованою на працівників з 
унікальними здібностями, потребує лідерів, які будуть здатні 
не тільки утримувати надцінних співробітників у колективі, 
але й оптимально використовувати їхні ресурси» [2, с. 21]. І 
таке ставлення справжнього лідера до працівника як до 
професіонала та особистості йде на користь не тільки цій 
людині, але й самому лідерові та організації, в якій вони 
працюють. Добре відомо, що гордість працівника за свою 
приналежність до організації, фірми чи підприємства виступає 
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чинником ефективності його діяльності й виконання ним 
належним чином своїх виробничих завдань і функцій.  

Як свідчить наш багаторічний досвід практичної 
педагогічної діяльності у сфері вищої освіти, в кожній 
студентській групі є потенційні лідери. Тому завданням 
педагога виступає не лише викладання своїх навчальних 
дисциплін, але й активне сприяння особистісному розвитку 
студентів. Йдеться перш за все про розвиток їхньої духовності 
й культури. Важливим компонентом цього завдання виступає 
виявлення потенційних лідерів і активна допомога їхньому 
становленню й розвитку. Далеко не випадково В. М. Бабаєв та 
С. М. Пазиніч стверджують, що «оцінити іманентний стан 
студента – це знайти джерело таємниць його особистого 
духовного життя, прихованих під фактами повсякденного 
життя, і допомогти йому зрозуміти самого себе.» [3, с. 197]. 

Цілком погоджуючись з думкою цих авторів, вважаємо 
за необхідне підкреслити, що успішне виконання цього 
надзвичайно складного і вкрай відповідального завдання може 
здійснити далеко не кожен викладач. Тільки справжній 
педагог, який сам є визнаним лідером, здатний ефективно 
виявляти потенційних лідерів і допомагати їм у 
самоідентифікації, самовихованні та у постійному фаховому й 
особистісному саморозвитку. Це наше твердження ґрунтується 
на тому, що особистість може сформувати тільки Особистість, 
виявити й виховати лідера може тільки справжній Лідер.  

Допомогти лідерові розвинути свою духовність і 
культуру здатний тільки педагог, якому дійсно притаманні 
багатий духовний світ і розвинена культура. Але йому й цього 
ще недостатньо. Педагогові як лідерові та вихователеві лідерів 
необхідне добре розуміння психології молодої людини, 
володіння емпатією й уміння завойовувати довіру студентів. 
Без цього йому вкрай важко розраховувати на ефективність 
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його впливу на студентів. Таким чином, окреслені тут важливі 
риси і якості педагога як професіонала, лідера та яскравої 
особистості дають нам вагомі підстави стверджувати, що він 
повинен бути справжнім інтелігентом. Більш того, він має 
прагнути прищеплювати студентам риси інтелігентності й 
бути здатним успішно це здійснювати. 

Необхідно підкреслити, що за сучасних умов успішне 
виконання завдань з розвитку духовності й культури лідерів 
системою освіти істотною мірою об’єктивно ускладнюється 
через низку серйозних обставин. Першою з них стала пандемія 
ковіду, через яку системі освіти довелось значну частину занять 
здійснювати в онлайновому режимі. Другою, ще більш важкою й 
загрозливою обставиною стало повномасштабне агресивне 
вторгнення російських військ на територію нашої країни. Воно 
зумовило масову евакуацію населення, в тому числі студентства, 
не тільки в центральні й західні регіони України, але й за кордони 
країни, куди були змушені виїхати мільйони людей. 

Уявляється очевидним, що за цих умов навіть вирішення 
повсякденних побутових питань часто перетворюється на 
достатньо складну проблему. Ми не говоримо вже про те, що 
при всіх дійсних чи уявних перевагах дистанційної освіти вона 
за своєю суто педагогічною цінністю майже завжди 
поступається безпосередньому контакту викладача та 
студента. Адже тільки в офлайновому режимі можуть у своїй 
системній єдності успішно вирішуватися завдання з навчання і 
виховання, з особистісного розвитку студента та його 
соціалізації. Онлайновий же характер освіти практично 
спрямований тільки на навчання. Завдання ж з розвитку 
духовності й культури майбутнього фахівця, тим більш лідера, 
навіть не ставляться в порядок денний освіти.   

В той же час та надзвичайно складна ситуація в Україні, 
яка зумовлена російською агресією й пандемією ковіду-19, 
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помітно загострює суспільну потребу в лідерах та підвищує 
вимоги до рівня розвитку їх професіоналізму, духовності й 
культури. Адже тільки за цих умов вплив лідерів не тільки на 
їхніх прихильників та послідовників, а й на широкі верстви 
населення взагалі матиме реальні шанси на успіх. Це 
твердження ґрунтується на результатах наших численних бесід 
та усних опитувань зі студентами та викладачами, в першу 
чергу з тими, які були змушені евакуюватися через інтенсивні 
обстріли та бомбардування. Для більшості з них характерними 
стали втрата віри в себе і свої сили й можливості, стресові 
переживання і страх. 

Значна частина наших співбесідників вказують, що 
істотну роль для них та для подолання негативних переживань 
відіграють зустрічі та спілкування з людьми, впевненими у 
собі, в нашій перемозі і повоєнному відновленні країни. Такі 
люди фактично демонструють свої особистісні лідерські 
якості, здібності й можливості в умовах складних 
стресогенних і екстремальних ситуацій. Їхнє розуміння 
психології людей і здатність впливати на психічні стани і 
процеси виступають  важливими чинниками позитивного 
впливу. Його результатом стає часткове чи навіть повне 
подолання розпачу і зневір’я та відновлення віри у себе і свої 
можливості.  

Цікаво, що самі лідери зазнають своєрідного зворотного 
впливу з боку людей, яким вони допомагають подолати страх 
та невпевненість. Результатом стає подальший розвиток 
професіоналізму, духовного світу і культури лідера. А це 
посилює його лідерський потенціал і силу впливу на людей, на 
розвиток їхньої духовності й культури. Формування такої 
здатності до саморозвитку лідера та його культури ми 
вважаємо одним з важливих завдань освіти. 
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ЕПІТЕТИ-КОЛЬОРАТИВИ У РАННІЙ ТВОРЧОСТІ 

ВАСИЛЯ ПАЧОВСЬКОГО  
 

Збірка «Розсипані перли» В. Пачовського вийшла друком 
у 1901 р. і на її появу схвально відгукнувся І. Франко. У статті 
«Наша поезія в 1901 році» він зазначає, що ця збірка не є 
багата художніми засобами, там нема місця «сентименталізму, 
ані сліду якихось язикових штучок, метафор, образових 
речень, а тілько простісінький, протоколярний переповід 
вражінь» [4, 38]. Справді, В.Пачовський у своїй ранній 
творчості вдається до художніх засобів нечасто. В основному 
поет опирається на фольклор, черпаючи з нього натхнення. 
Яскравими прикладами цього є постійні народні епітети – 
«синя даль», «чорна хмара», «змія люта», «яра рута», «жаль 
глубокий», «уста красні» та інші. Таких форм у автора чимало.   

У ранній творчості поет використовує світлі та темні 
тони, нерідко для того щоб описати душевні переживання  
ліричного героя.        Найчастіше В. Пачовський використовує 
темні відтінки.  

Кольоратив «чорний» нерідко має негативне 
забарвлення, оскільки у народних віруваннях саме чорний 
символізує гріховність, душевну нечистоту. Тому  чорний 
колір, наявний у більшості поезій В. Пачовського, відображає 
тугу, смуток, зраду чи лихо («чорне безталаннє», «чорна  
справа», «чорна тоска», «година чорна»). У поезії «Ой житне 
колосся на лан поляглося», автор вживає словосполуку «чорна 
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зрада». Зокрема поет використовує кольоратив «чорний», щоб 
підсилити тривожність у поезії. Щоб вказати на душевні 
переживання В. Пачовський нерідко звертається до образів 
неба та птахів. У такий момент небо вкривають «чорні хмари», 
і неспокій вселяють у душу «чорні круки», «чорні ворони».  
Виразно цей момент показано у поезії «Спів відлітних 
журавлів». Втім не завжди чорний колір є символом зла. У 
окремих поезіях В. Пачовський надає чорному зовсім іншого 
значення, так ліричний герой з ніжністю звертається до 
коханої, називаючи її «чорною павою».             Т                                                                                                                            

Окрім чорного забарвлення автор вдається до сірих тонів, 
де найчастіше надає перевагу саме образу срібного.  Цей колір 
не завжди розбавляє похмуру атмосферу, іноді навіть 
поглиблює її. Так, у поезії «Чи се на яві, чи у сні» ліричному 
герою сниться «срібний сміх» його коханої. Сон видається 
яскравим та повним надії і закоханий герой, коли прокидається 
у «кімнатці зимній і німій», відчуває себе спустошеним. Автор 
часто використовує епітет «срібний сміх» та «сріберний голос», 
який у деяких поезіях переростає у «дикий сміх» та навіть стає 
«криком божевільним».  Срібний  у поезіях В. Пачовського 
трапляється нечасто, втім цей відтінок несе у собі неспокій.  
Зокрема поет використовує  епітети «очка сиві», «сивий волос», 
щоб змалювати образ персонажа.                         

Золотий у творчості В. Пачовського зустрічається часто, 
автор вдається до цього кольору, щоб показати достаток. У 
поезії «Мірамаре», щоб вказати на шляхетне походження 
лицаря, поет змальовує його у блискучому золотому панцирі. 
Зокрема, у ще одному вірші автор змальовує судженого своєї 
коханої у золотистих та рудих відтінках. Так, панок має 
«животик в злотий спнятий ланцушок», взутий у «жовтий 
черевичок», а сам має «лису голову рудаву».  У іншій поезії 
наречений його коханої «чистить ковнір золотий» [3, 100].               
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Квіти у автора мають сині відтінки («синій цвіт», «голубі 
квіти», «блакитне чарзілля», «незабудки сині»). Залежно від 
настрою ліричного героя змінюється небо. У похмурі хвилини 
ніч стає «глухою темнотою», а щоб вказати на щасливий 
момент духовного єднання з коханою автор використовує 
епітет «нічка блакитна». У поезії «Рожі як ангели білі» В. 
Пачовський, щоб зобразити трагічний момент розлуки із 
коханою, вдається до червоного кольору, який маскує  
словосполукою «злиті кров'ю троянди».  Окрім червоного 
забарвлення, яке автор майже не використовує у своїй 
творчості, нечасто можна зустріти і коричневий кольоратив.  У 
деяких його поезіях він використовує словосполуку «карі очі». 

Зелений колір у творчості В. Пачовського має суперечне 
значення. Зелений як колір, що символізує відродження 
природи та духовне піднесення, автор  використовує нечасто 
(«зелений май»). У інших поезіях, де використано цей кольоратив, 
відчутний перехід від цвітіння до осінньої туги. Це відчутно у 
поезії  «Спів відлетних журавлів». Щоб зобразити  зовнішність 
коханої автор вдається до світлих тонів. Так, у його обраниці 
«злотий волос», а «лице біле». Зокрема до білого кольоративу поет 
звертається тоді, коли хоче показати, що дівчина має високе 
становище у суспільстві, у неї «бліде лице», як належить знатній 
пані, вона спить на «білім ліжку». Окрім цього В. Пачовський 
нерідко називає її «білою голубкою», де білий колір навіває 
уявлення зі святістю та чистотою.                         

Отже, значна кількість епітетів у ранній творчості В. 
Пачовського має фольклорне підґрунтя. Автор вміло 
послуговується ними для того, щоб відобразити настрій та 
переживання ліричного героя.                                    
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ОСВІТИ ЯК 
СКЛАДОВОЇ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

ПІДГОТОВЦІ ФАРМАЦЕВТІВ 
 

У наш час навчальний процес включає в себе 
найрізноманітніші види навчання. Найбільш поширеною 
активною формою є проблемне навчання, за яким студенти 
беруть участь у вирішенні певної проблеми. Таке навчання 
включає три основні форми (проблемне викладення матеріалу, 
частково пошукова та самостійна навчально-дослідна 
діяльність) і відрізняється ступенем пізнавальної самостійності 
студентів у них. Існує багато різновидів методик навчання. 
Наприклад, поділ методів за характером дій студентів: активні 
(якщо працюють самостійно – практичні заняття, робота з 
підручниками) і пасивні (якщо слухають і дивляться – 
розповідь, бесіду, лекцію, демонстрацію). Одна із 
запропонованих останнім часом класифікацій заснована на 
ступені розвитку самостійності студентів у пізнавальній 
діяльності. У цій системі першим є пояснювально-
ілюстративний метод, при якому студент засвоює знання, яке 
подається йому в різних формах (розповідь, лекція, 
демонстрація); другим – частково-пошуковий, а саме метод, в 
якому студенти самостійно розв׳язують проблемні завдання 
або під керівництвом викладача; і третім методом – 
дослідницький (його можна використовувати як на заняттях в 
якості експерименту, так  і в самостійних дослідженнях у 
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наукових лабораторіях). На якість подачі лекційного матеріалу 
впливає багато факторів: лектор, аудиторія, часові рамки, 
місце проведення тощо. Широке використання проблемного 
навчання - форма навчання, за якої студенти залучаються до 
розв’язання певних завдань в процесі засвоєння нових знань, 
формування творчого мислення та пізнавальних інтересів у 
студентів. Отже, проблемне навчання є інтегрованою 
концепцією, яка поєднує в собі принципи розвивального 
навчання та методи диференційованого підходу, 
інноваційність. Вибір відповідного методу проблемного 
навчання залежить від рівня методичної підготовки викладача. 
У проблемному навчанні викладач не передає знання в 
повному обсязі, але ставить перед здобувачем завдання, що 
підштовхує до пошуку шляхів його вирішення. У разі пошуку 
цих способів студент також здобуває нові знання.  

Проблемне питання відрізняється від звичайного тим, що 
в ньому є приховане протиріччя, яке відкриває можливість 
нетипових відповідей, неоднозначного рішення. Наявність 
протиріччя як наростаючого моменту проблеми є 
найважливішою характеристикою проблемного навчання 
взагалі, і всієї пов'язаної з ним концепції. 

Проблемне виховання здійснюється в трьох основних 
формах, які відрізняються ступенем пізнавальної 
самостійності студентів: проблемне викладання матеріалу, 
частково пошукове та самостійна робота та наукова діяльність. 
Найменше пізнавальна самостійність студентів спостерігається 
при проблемному навчанні: інформацію подає викладач 
(лекція, розповідь, бесіда), а студенти залучені до активної 
розумової діяльності. Ця проблема створюється кількома 
методами, мета яких – викликати в здобувачів 
«співпереживання», зацікавити у розкритті всього процесу їх 
виникнення та вирішення проблеми. 
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В умовах частково-пошукової діяльності роботою керує 
переважно викладач через спеціальні запитання, які 
стимулюють студенти мислити самостійно, активно пошук 
відповіді («Як можна перевірити яка з цих здогадок 
правильна?», «Чи можете ви пов’язати структуру речовини 
…?»),  «Зверніть увагу на наступні особливості ...». Науково-
дослідницька діяльність – це повністю самостійний підхід 
студента для вирішення проблеми та виконання всієї 
послідовності пошукових дій (експеримент в лабораторії, 
написання рефератів, розробка та висвітлення питання на 
засіданні наукового гуртка, тощо). 

При всіх формах проблемного навчання завжди є 
розробка викладачем всього процесу вирішення проблеми від 
початку до кінця. Ця робота починається з вирішення питання 
про те, чи навчальний матеріал створює проблемну ситуацію. 
Чи є необхідність його створювати? І ряд інших питань– від 
вибору точної постановки задачі до вибору способів перевірки 
правильності її вирішення. 

Проблемне навчання неможливо перетворити на єдину 
чи навіть домінуючу форму навчання. Його слід застосовувати 
в комплексі з усіма іншими установленими формами навчання. 
Завдання викладача – сформувати у студентів певну думку про 
отриману інформацію, спонукати їх до активної роботи. 
Проактивна презентація є рекомендованою для середньої 
аудиторії – лектор прогнозує результати та вживає заходи для 
її забезпечення. Презентації поділяються на проактивні та 
інтерактивні. 

Проактивна презентація – лектор (доповідач) передбачає 
результати та використовує інструменти для забезпечення їх. 
Все залежить від рішень, прийнятих раніше, а не від того, як 
розвиватиметься ситуація. Ця форма найбільш ефективна для 
зовнішнього презентації для великої або середньої аудиторії.  
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Інтерактивна презентація - доповідач і аудиторія 
взаємодіють на рівних. Відбувається обмін інформацією. 
Відповідно, ситуацію можна скорегувати вхід доповіді 
залежно від пропозицій, ідей та реакцій, висунутих в аудиторії. 
Виходячи з цього, можна зробити висновок, що такий вид 
презентації є оптимальним для маленької аудиторії. 

На лекціях ми знаємо віковий контингент аудиторії, 
припускаємо його рівень підготовка та інтерес до отриманої 
інформації. Однак нам потрібно вирішити, як буде 
організовано зворотній зв'язок, щоб переконатися, що наша 
інформація добре засвоєна. Є проблема не тільки сприйняття, а 
й бажання студента знати навчальний матеріал. 

Впровадження нових технологій у навчальний процес 
завжди вважалося прогресивним кроком і підвищенням 
мотивації навчання. Сьогодні до інноваційних технологій 
можна віднести використання систем комп’ютерного 
моделювання, впровадження ситуаційних, так званих кейс-
технологій, вирішення професійних завдань шляхом 
комплексного використання знань із загальноосвітніх та 
професійних предметів. 

Отже, проблемне навчання – це вид розвивального 
навчання, зміст якого може бути передано системою 
проблемних завдань різного рівня складності, у процесі 
розв’язування яких здобувачі у спільній з викладачем та під 
його загальним керівництвом діяльності набувають набутих 
знань. Нові знання та способи дій, у результаті чого у них 
формуються творчі здібності, уява, пізнавальна мотивація, 
продуктивне мислення. Впровадження сучасного 
інтерактивного навчання вимагає глибокого залучення 
студентів до навчального процесу, який широко 
використовується сьогодні на кафедрі хімії, фармацевтичного 
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аналізу та післядипломної освіти вищого навчального закладу 
України. 
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ГЛОБАЛЬНІ СУСПІЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ 
ПРОЦЕСУ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ 

 
Входження України у європейський простір освіти та 

науки, процеси глобалізації та інформатизації, водночас, є й 
загрозою та можливістю вдосконалення національної системи 
освіти, науки й інноватики, яка базується на виконанні завдань 
Болонського процесу глобалізації, що передбачає 
запровадження загальноєвропейської моделі освіти у 
вітчизняний соціокультурний освітній простір та виробленні 
спільних методологічних підходів і принципів раціональної 
ефективності її  функціонування. Пріоритетне її завдання, яке 
полягає у подоланні викликів та створенні сприятливих умов 
для гармонізованого соціокультурного впливу з метою 
збереження та примноження національних академічних і 
природоохоронних традицій освітніх інституцій. 

Глобалізація освіти розглядається як взаємопов’язаний 
комплекс глобальних процесів, що впливають на освіту у 
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формуванні інтелектуального потенціалу людства та націй, а 
також стимулюванні світових дискурсів у питаннях Порядку 
денного на ХХІ ст. щодо впливу людського капіталу на 
сталість соціально-економічного та екологічного розвитку 
завдяки мультикультуралізації, демократизації, міжурядової 
організації, удосконаленню інформаційно-комунікаційних 
технологій взаємодії в соціокультурній сфері спільно з 
неурядовими та громадськими організаціями і 
транснаціональними корпораціями.  

Демократизація освітнього простору як основний напрям 
її модернізації в епоху глобалізації передбачає – розвиток 
демократичних засад функціонування сфери освіти, науки й 
інноватики та, зокрема системи підготовки викладачів та 
пролонгування зайнятості представників академічної 
спільноти для життя в умовах демократії; широкий спектр дій – 
від забезпечення рівного доступу до освіти, наукового 
дослідництва та новаторства до конкретних заходів 
(адаптивної імплементації, транскордонної єдності академічної 
спільноти та її мобільності, глобального виміру європеїзації, 
соціального та правового захисту, майбутніх і задіяних 
викладачів і стейкхолдерів, методології нарощення 
академічного потенціалу ЗВО, раціональної ефективності, 
семантики організації освітнього процесу в освітніх установах) 
із демократизації змісту освіти, в цілому та професійної 
зокрема, освітніх технологій та управління нею 
(комерціалізація)[1].  

Враховуючи, що глобальні суспільні перетворення 
детермінують демократизацію системи освіти, яка, у свою 
чергу, позитивно впливає на зміст і процедуру освітнього 
процесу. Саме демократизація суспільного життя зумовлює 
потребу у деуніфікації освіти, яка визнає: право закладів 
освіти мати власне обличчя та концепцію розвитку; 
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демократизацію усіх сфер життя освітніх установ, починаючи з 
відмови від авторитарної педагогіки у процесі навчання та 
закінчуючи ліквідацією командно-адміністративних методів 
управління закладами освіти; демонополізацію 
(«роздержавлення») освіти; перехід до загальнонаціональної, 
громадсько-державної школи та університетської автономії; 
децентралізацію управління системою освіти; подальшу 
«декомунізацію» освіти, яка передбачає не тільки відмову від 
стереотипів централізованої моделі, але й утвердження нової 
філософії та політики в сфері освіти, науки й інноватики. 
Зростання авторитету загальнолюдських цінностей під 
впливом процесів європеїзації та формування європейського 
простору вищої освіти та наукового дослідництва є потужним 
ресурсом їх демократизації; на тлі зміцнення 
універсалістських тенденцій ціннісними засадами європеїзації 
освіти є гуманізм, демократизм, креативність, 
відповідальність та толерантність; долучення України до 
Болонського процесу та подальші модернізаційні реформи у 
сфері освіти, які утверджують сподівання демократично 
налаштованої громадськості держави, що саме освіта 
забезпечить європейський вибір України завдяки вихованню 
молоді, професійної підготовки викладачів в дусі 
європейських цінностей.  

 «Основними напрямами демократизації освіти є: 
демократизація змісту освіти, освітніх технологій та 
управління освітнім процесом» [1], що передбачає посилення 
демократичності її структури та форм; запровадження системи 
інтегрованих наукових знань, які сприяють формуванню та 
розвитку цінностей і громадянських компетентностей 
особистості здобувача освіти та викладача. «Демократизацію 
освітніх технологій орієнтовано на перебудову процесуальної 
сторони навчально-науково-пізнавальної діяльності здобувачів 
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освіти, якісне перетворення позицій учасників освітнього 
процесу в суб’єкт-суб’єктні відносини в особистісно-
паритетній площині їх взаємодії» [2], що передбачає розвиток 
та упровадження в освітній процес активних та інтерактивних 
методів навчання. Враховуючи, що демократизація управління 
освітнім процесом сьогодні передбачає його децентралізацію, яка 
реалізується трьома взаємодоповнюючими напрямами: залучення 
громадськості в управління освітнім процесом; активізація участі 
місцевих спільнот в управлінні та фінансуванні закладів освіти й 
надання автономії ЗВО в управлінні їх ресурсами; втілення в 
життя стратегії відкритості, що означає налагодження 
партнерських зв’язків з місцевою громадськістю, підприємствами 
й організаціями, а також міжнародне партнерство, мобільності 
викладачів та здобувачів освіти.  

Створити умови, щоб децентралізація управління 
українським суспільством була вагомим ресурсом 
демократизації життя соціокультурних форм організації 
здобуття освіти; реформування державного управління та 
місцевого самоврядування під впливом ЄС забезпечила 
правові та організаційні передумови для створення об’єднаних 
територіальних громад (які спроможні взяти на себе 
повноваження у вирішенні місцевих проблем); децентралізація 
управління неминуче має охопити всю систему вітчизняної 
освіти на засадах демократизації та децентралізації. [3] 
Визначити, що демократизація освіти як цілісний процес 
створює умови для становлення вільної особистості, здатної 
жити в умовах демократії та відтворювати демократичні 
практики в майбутньому. 
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ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 
ОСВІТЯНСЬКОГО МЕРЕЖЕВОГО ДИСКУРСУ 

 
У ХХ столітті з’явилася ідея метаетики – загальної 

концепції моралі, яка здійснює логіко-лінгвістичний аналіз 
нормативно-етичного і морального умовисновку щодо 
непротиріччя і обґрунтованості термінологічної точності. 
Тобто, іншими словами, з одного боку метаетика створює 
еталонні канони поведінки у номому суспільсті із новими 
реаліями (можливість лікувати, пересаджувати органи, 
впливати на свідомість мільйонів людей через соціальні 
мережі), сформувати теорію цінностей, а з іншого боку 
випрацьовує, впорядковує, систематизує понятійний логіко-
лінгвістичний апарат цієї нової етики. 

На початку ХХ століття Дж. Е. Мур виклав загальні ідеї 
метаетичного вчення у своїй роботі «Принципи етики» [4], 
який не намагався дати відповідь на традиційні питання про 
«добро» і «зло», а намагався створити механізм логіко-
лінгвістичного аналізу, який можливо буде застосовувати у 
майбутньому до нових реалій, тим самим передбачивши 
докорінну зміну світу, виступивши етичним візіонером. 

На сучасному етапі про проєкт загальноетичних засад у 
контексті дискурсу заговорив Ю. Хабермас та К. О. Апель, 
спираючись на соціальну філософію і трансцендентальну 
прагматику, адже дискурс впливає на дорефлексійне 
сприйняття світу, а значить є деонтологічним, зафіксувавши 
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відхід від контекстуалізма до антиконтекстуаліму, спираючись 
на теорію мовленнєвих актів Дж. Остіна, Дж. Серла, М. Вебера 
і спрямована на подолання певного ізоляціонізму класичної 
етики моралі, мистецтва і науки, Етика дискурса, за 
твердженнями Ю. Хабермаса, філософська відповідь на 
виклики сучасної комунікативної етики [3]. Філософ 
запропонував замість загальних принципів і абстрактних 
понять, які самі потребують обґрунтування використовувати 
поняття метанорми – категорію розуміння, яка не потребує 
обґрунтуванння [3], взявши за основу принцип гільотини              
Д. Юма, який наголошував на тому, що те, що не може буті 
об’єктивно пояснене потрібно відсікти. А П. Стросон [3] 
наголошує на тому, що морально-етичні проблеми 
починаються тоді, коли є невдоволеність нормативних 
очікувань, що провокує болісне емоційне сприйняття, а 
моральність  не є продуктом відстороненого логічного 
усвідомлення, а відбувається через залучення особи у процес. 

Освітянський мережевий дискурс - це явище, яке давно 
вийшло за межі однієї культури, тому, говорячи про етичні 
засади освітянського мережевого дискурсу ми маємо пам’ятати, 
що він лежить у двох площинах. Перша – очевидна площина є 
очевидною: сприйняття одного і того матеріалу у різних 
культурах, адже мережевість подолала кордони між країнами і 
культурами, так, наприклад, викладач жіночої статі у подряпаних 
джинсах з татуюванням і дредами у контексті західної культури 
буде сприйматися із позитивним контекстом, як прогресивний 
викладач із великою кількістю переглядів (посилання на ютюб 
лекції викладачів), спокійно у слов’янському контексті (посилання 
на ютюб лекції викладачів) і що буде абсолютно неприйнятно у 
мусульманському світі. 

Другою, менш очевидною площиною, є психологічний 
контекст: коли викладачі, із PR-метою ведуть блоги 
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(посилання), почали транслювати своє життя, свої етичні 
принципи, - почали розмивати апріорний авторитет викладача 
і ба більше, почали розмивати особистісні кордони. І якщо у 
першій площині ще є якісь загальноприйняті засади поведінки, 
усталені канони образа викладача у мультикультурному 
середовищі, то у другій, більш глибинній площині, суспільство 
ще не випрацювало етичних канонів, за термінологією 
О. Апеля має статися суспільна легітимація етичних засад [1], 
бо саме соціальна легітимація апелює до позадискурсивної 
несвідомої площини, яка конституює суспільство [2]. 

 У створенні та подальшій легітимації загальних 
етичних засад дискурсу варто спиратися на п’ять ключових 
вимог до загальної етики дискурсу за С. К’єркерогом і                   
Ю. Хабермасом [3]: вимога спільності (кожен учасник 
дискурсу має рівноцінні права), вимога автономії (кожен з 
учасників дискурсу має рівні права у висуванні, обговоренні, 
критики заперечення у ході загальної етичної дискусії), вимога 
усталення ідеальних ролей (учасники дискусії мають відчути 
претензію іншого на загальну важливість), вимога 
нейтральності (ніхто не має виняткового права одноосібно 
впливати на вироблення загального правила), вимога 
прозорості (дискурсанти відкрито роз’яснюють свої цілі та 
наміри).    

Виникнення нових гуманітарних дисциплін, особливо на 
стику різних галузей наукового знання, – явище сьогодні 
непоодиноке. Одним з перших, хто на території 
пострадянських країн  став досліджувати новий стан науки і 
суспільства у контексті етичного аспекту, був Б. Г. Юдін [6]. З 
його точки боку, нейроетика є частиною технонауки, і 
проблема поліпшення людини – одна з центральних для неї.   

Г.Д Юдін і Сидорова Т. А. згадують історію виникнення 
біоетики (Нюрнберзький процес над фашистськими лікарями і 
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розробку Нюрнберзького кодексу, який лежить в основі 
сучасного регулювання Біомед називають, наприклад, 
Нюрнберзький процес над фашистськими лікарями і розробку 
Нюрнберзького кодексу, який лежить в основі сучасного 
регулювання біомедичних досліджень і є ядром дослідницької 
етики, що входить в біоетику) і той надзвичайний стрибок у 
розвитку медицини і проводять прямі паралелі із нейроетикою [6].  

З 2002 – 2003 років Д. Іллес фіксує формальне 
оформлення нейроетика як науки, визначивши ключові 
проблеми [3]. Одночасно із цим процесом відбувалося 
оформлення нейроетики в академічну і освітню дисципліну, на 
що вказує на виникнення наукових журналів і 
університетських курсів.  

Наукова етика становить собою як переосмислення 
самого характеру моралі на основі нових експериментальних 
даних. З цього кута боку, нейроетика розвивається погляд на 
нове нейрополіпшине суспільство. Як приклад наводиться 
концепція Т. Метцінгера [5], що пропонує використовувати 
дані нейронаук для створення нової онтології свідомості і 
розглядає нейроетику як інструмент у створенні нової «етики 
свідомості» із ключовим концептом когнітивного 
вдосконалення, тому вона спирається не просто на 
нейрологічне пояснення механізмів поведінки, але на вміння за 
допомогою психоактивних речовин та інших технологічних 
можливостей, що відкриваються нейронаук, розширювати 
можливості свідомості.  
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Не зважаючи на свою назву, фантастичний світ є 
антропоцентричним явищем, оскільки є продуктом 
мисленнєвої діяльності людини і відображає її уявлення про 
будову (не)реального світу. Відображення фантастичного світу 
у тексті еволюціонувало від міфів та легенд до авторських 
текстів, що належать до таких жанрів як наукова фантастика і 
фентезі. Фентезі як жанр зародився на початку ХХ століття у 
відповідь на реміфологізацію культури, але найбільшу 
популярність отримав в кінці ХХ – на початку ХХІ століття у 
зв’язку з поширенням цих творів у кіноіндустрії. В свою чергу 
це сприяло філологічним дослідженням жанру фентезі у сфері 
літературознавства (Тихомирова О.В. [3], Фабріці М.А. [5]) та 
лінгвістики (Іванова Н., Рижченко О. [6], Нефьодова О.Д. [2], 
Деструел М. [4]), що досліджують текстову побудову 
фентезійних романів, дискурс фантастичного світу, 
особливості вигаданих мов, проте не пояснюють онтологічне 
та аксіологічне значення поняття фантастичного світу у 
картині світу носіїв мови. 

Мета роботи – визначити зміст і структуру понятійного 
компоненту концепту FANTASY WORLD та засоби їх 
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вербалізації в сучасних англомовних словниках (Oxford 
Learner’s Dictionary, Cambridge dictionary, Merriam Webster 
Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English, Collins 
English Dictionary, MacMillan Dictionary, The Free Dictionary by 
Farlex).  

Під час аналізу змісту концепту ми будемо 
користуватися логіко-понятійним апаратом, що включає у себе 
поняття род і вид [1]. Родова ознака поняття є відображенням 
сукупності предметів, що у когнітивній лінгвістиці можна 
віднести до понять «фрейм» та «домен»; видова ознака 
специфікує частину цієї сукупності предметів за особливими 
властивостями і корелює з такими термінами когнітивної 
лінгвістики як «парцела» і «інформаційний квант». За 
структурою ці поняття перебувають у відношеннях 
підпорядкування, тобто концептуальне поле родової ознаки 
включає в себе концептуальне поле видової ознаки. 

Лексема «fantasy world» є складеною і акумулює у собі 
значення двох лексем. Лексема «world», основні значення якої 
включають у себе «землю», «частину землі», «планету», 
«певну групу людей», «особливий вид існування об’єктів і 
явищ», «довкілля», специфікується лексемою «fantasy», що 
змінює словникове значення головної лексеми у 
словосполученні, надаючи поняттю «world» додаткових 
значень. Розглянемо, які додаткові значення отримує лексема 
«world», і як вони корелюють із основними. 

Тлумачні онлайн-словники англійської мови дають три 
основні значення іменної лексеми «fantasy»: 1) приємна 
ситуація, що існує тільки у мисленні людини, 2) процес 
креативної діяльності людини, 3) історія, що базується на уяві 
людини і не відповідає реальності. Всі значення 
репрезентують специфікуючий зміст понятійного компонента 
концепту FANTASY WORLD, тобто сема «fantasy» є видовою 
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по відношенню до родової семи «world». У свою чергу 
компонентний аналіз словникових дефініцій дозволяє 
виокремити у структурі значення лексеми «fantasy» власні 
семантичні ознаки (семи): 

1. родова сема «ситуація» вербалізується 
іменниками «situation», «experience», «state»; 

2. родова сема «креативна діяльність» 
експлікується іменниками «creation», «idea», «belief», 
«invention», і словосполученнями «product of your 
imagination», «mental image», «imagined event», «mental 
image», «unrealistic or improbable supposition»; 

3. родова сема «історія» знаходить своє вираження 
у дефініціях як іменник «story», «literature», «fiction» та 
словосполучення «imaginative literature», «genre of 
fiction». 
Диференційні ознаки концепту FANTASY WORLD 

визначаються гіпосемами і корелюються із значенням головної 
лексеми «world» як вид і род. Аналіз тлумачних словників 
виявив такі гіпосеми: 

1. видова сема «нереальний» експлікується як 
прикметники «not-existant», «imaginative», «improbable», 
«fantastic», «unrealistic», «improbable» та прислівник 
«unlikely»; 

2. видова сема «магія» вербалізується іменниками 
«magic», «fairy tale» «supernatural elements»; 

3. видова сема «історія» співвідноситься із родовою 
семою «креативна діяльність» і специфікує родову сему 
за допомогою прикметників «medieval», «merely 
conceived», «different»; 

4. видова сема «герой» виражена monsters, 
словосполученнями «magical creature», «unusual 
character», «grotesque character». 
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Таким чином, понятійний компонент концепту 
FANTASY WORLD представлений відношенням між 
родовими ознаками семи «world» та видовими ознаками семи 
«fantasy». Очевидно, що співвідношення родових і видових 
ознак також віддзеркалює онтологічні характеристики 
концепту FANTASY WORLD як родові значення семи 
«world», та аксіологічні – як видові значення семи «fantasy». 
Вивчення понятійного компоненту концепту FANTASY 
WORLD на матеріалі тезауруса англійської мови (джерело 
об’єктивної інформації) також ставить питання про структуру і 
вербалізацію цього концепту на матеріалі художніх творів 
жанру фентезі (джерело суб’єктивної інформації). 
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ЕТНОЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ 

АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ТЕМАТИЧНИХ ГРУП 
СЛІВ-РЕАЛІЙ НА ПОЗНАЧЕННЯ   

ЕТНОГРАФІЧНИХ ПРЕДМЕТІВ  НАРОДНОЇ 
КУЛЬТУРИ  УКРАЇНЦІВ 

 
Проблема вивчення часово-просторових вимірів  слів-

реалій вимагає дослідження не тільки мовної картини народу, 
але вивчення концептуальних принципів   етнокультурного 
сприйняття  конкретного народу, що в підсумку дає чітку 
систему етнокультурологічних знань про життя народу і  
моделюється із мовним відповідником іншої мови, 
забезпечуючи при цьому повноцінну міжкультурну 
комунікацію. Міжнародні наукові дослідження концентрують 
увагу на важливості аналізу  значенні певних лексичних 
одиниць  слова (денотата і конотації). Іноземні дослідники            
C. Rossari [1], D. Samy [2], A. González-Ledesma [2] 
наголошують на тому, що слово є відображенням реальності 
через усвідомлення культурного підґрунтя конкретного 
народу, його часопросторовим континіумом, де закодована 
відповідна інформація історичного буття народу і 
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відображається його бачення світоглядних уявлень. Саме  вони 
акумулюються  в певних лексичних одиницях мови і 
відображаються в етнолінгвістиці, як слова-реалії, що 
групуються  на певні ознаки побуту і життя  народу.   

Тематичні групи слів-реалій українців  на позначення 
народної культури (архітектури і побуту) можна виокремити 
наступним чином: 

1. Назви будівель народної архітектури українців: (small) 
log, cabin, hovel ‘житло бідняка’, grazhda ‘заможній будинок в 
гірській місцевості’, a peasant house‘ селянська хата’, a yard 
pantry‘ надвірна комора’, stable ‘стайня’,  

2. Частини архітектурних споруд: flue,chimney‘димохід’, 
larder‘комора в хаті’, cross-beam ‘сволок’, threshold ‘поріг 
хати’, four-sliding roof ‘чотирисхилий дах’, high superimposed 
bridge‘ високий накладний гребінь’ ,wicket gate ‘калитка’  

3. Господарський реманент: poker ‘кочерга’, stove stags 
‘рогачи’, washtubs ‘ночви, корита’,  sieve ‘сито’, sickle ‘серп’, 
winnowing machine ‘віялка’, spindle ‘веретено’, pitchfork ‘вили’, 
mortar ‘ступка’ . 

4. Праця, вид і рід діяльності (назви професій, знарядь 
праці, організацій праці): artisan workshops ‘ремісничі 
майстерні’,cultivate the land, plowing, tillage, arable, ploughing 
‘обробляти землю’, timber ‘дерево-матеріали’. 

5.  Елементи одягу та матеріал виробництва: filaments 
‘волокна  традиційної тканини’, yarn ‘пряжа’, rivet ‘заклепка’, 
palette ‘палітра’, home weaving cloth ‘домотканне полотно’, 
men’s embroidered shirt ‘вишита сорочка. 

6. Назви  обрядових свят  та їх еквіваленти: нarvesting, 
reaping ‘жнива’, Good Friday, Easter Monday, Christmas, 
Pentecost ‘Trinity’ тощо. 

7. Назви рослин, комах та географічних об'єктів, 
пов'язаних з людською діяльністю: ravine, gully ‘обривиста 
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дорога, глибокий яр’, сane, reed ‘очерет’, vineyard 
‘виноградник’, hawthorn ‘глід’, тощо.  

8. Назви  адміністративно-територіального  устрою 
(назви населених пунктів, частин вулиць, окремих одиниць 
адміністративних будівель тощо): abandoning s paternal court 
‘залишаючи батьківську садибу’, cart-road  ‘битий шлях’, 
highlander ‘горець’, settlement council ‘сільська управа’. 

9. Їжа та продукти селянського виробництва : pork, fat 
,lard ‘свинячий жир. 

10. Світоглядні та архетипні уявлення українців: 
аrchetype of land ‘архетип землі’, аrchetype of house ‘архетип 
дому’, аrchetype of church ‘архетип церкви’, mythological 
worldview ‘міфологічний світогляд’тощо. 

Конотативні і денотативні аспекти  в зіставних мовах 
можуть бути відображені різними граматичними категоріями 
мови: іменниками, прикметниками, дієсловами і службовими 
частинами мови, що позначають  певну мить  або аспект 
категорії темпоральності: 

―   тривалість  часу (місяць, рік, сезон, тиждень/ month, 
year, season, week);  

― часові аспекти категорії абсолютності (момент, мить, 
вічність, потойбічне  житя/  moment, eternity, otherworldly life);  

― повторюваність певних усталених подій  людського  
існуваня (сніданок, обід, вечеря,  календарно-обрядові свята/ 
breakfast, lunch, dinner, calendar and ritual holidays);  

― повторюваність  природних явищ (день, ніч, світанок, 
сутінки , літо, зима/ day, night,dawn,dusk , summer, winter);  

― лінійності часу (найближчий -  найвіддалений, майбутній 
-  минулий/ the nearest, the most away, the future, the past);  

― онтологічність і  антропоцентричність  буття в мовній 
моделі  темпоральності (діти-батьки, старий- юний/ parents- 
children, old-young).  



 
  

                                                                                                                             Матеріали XXV-ої Міжнародної науково-практичної конференції 
                                                         (07 жовтня 2022 року, м. Рига (Латвія), дистанційно)  

 

                                                             329 

 В англомовній  лінгвістиці поширене явище конверсії, 
що зустрічається  і при позначенні лексичних одиниць 
народної культури. Найбільш продуктивною є модель 
переходу іменника у дієслово (вербалізація): work – робота і 
to work – працювати, grind- молотьба, to grind ‘молотити’, 
mowdown - косьба, mowdown - косити, mowing-machine 
‘косити, косарка’. Ще одним характерним способом творення 
відповідних лексичних одиниць є словоскладання. Одним із 
найпоширенішим словом виступає watermill, aquaticmills 
‘водяний млин’, windmill ‘вітряки’, stonefence ‘кам’яна 
огорожа’, oaken paling fence ‘дубовий частокол’.  

Виділяють такі класи складних слів: 1) Слова, утворені 
складанням простих основ: windmill, cut tubs. 2) Складно-
похідні слова: fence of worship complex. 3) Лексикалізовані 
синтаксичні утворення: four-sliding roof, stile-and-rail door, 
high superimposed ridge .  

Структурні особливості позначення етнографічних 
реалій  предметів  народної культури за  будовою  можуть  
поділятися на: 1. Прості, які складаються з одного слова: 
ravine,gully‘обривиста дорога, глибокий яр’, сane, reed 
‘очерет’. Прості терміни неоднорідні за кількістю 
словотвірних компонентів. На цій підставі однокомпонентні 
терміни поділяють на групи: а) до структури терміна входить 
лише одна основа: garret ‘горище’, weir  ‘гребля’;                            
б) структуру терміна складає основа та один чи більше 
афіксів: linen ‘льон’. 2. Складні, які складаються з двох слів і 
пишуться разом або через дефіс: brewed herbal tea ‘рослинний 
запашний чай’, willow-bush ‘лозняк’, wormwood ‘полинь’,red 
rue flower ‘червона рута’. 3. Терміни-словосполучення, які 
складаються з декількох компонентів: wooden carving, fretwork 
‘дерев’яна різьба’. Серед  понять  переважають терміни - 
словосполучення, зокрема двокомпонентні. До них належать 



 
  

          Матеріали XXV-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
       (07 жовтня 2022 року, м. Рига (Латвія), дистанційно)  
 

330 

такі типи: 1) прикметник + іменник. 2) іменник + іменник. При 
відтворенні українських національно-історичних реалій 
англійською мовою перекладачі використовують 
транскрипцію чи транслітерацію.  

Таким чином, засобами вираження часового значення в 
українській мові, як і в англійській,  можуть виступати  
лексичні  категорії  мови. Особливістю засобів вираження 
часової семантики також є те, що вони функціонують в 
комплексі, а не окремо, доповнюючи та уточнюючи 
темпоральне значення один одного в контексті, тому для 
повноцінної характеристики їх необхідно співставляти з 
мовою оригіналу, спираючись на відповідний лексичний 
індикатор мови. Засоби вираження часових відношень не є 
окремими елементами, а становлять взаємозв’язану систему, 
де певне часове значення може бути виражене багатьма 
неоднорідними засобами, в тому числі і  лексичними формами. 
При відсутності певного відповідника в одній із заставних мов  
використовуються слова-реалії, які дають можливість 
перекладачу зберегти основні як денотативні, так і конотативні 
ознаки, що в цілому полегшують міжкультурну комунікацію, 
навіть при відсутності відповідних ознак в мові першоджерела. 
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ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ 

ПЕРЕКЛАДІ АНГЛІЙСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ 
ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

(НА МАТЕРІАЛАХ ВИСТУПІВ ТА ДЕБАТ 
ПОЛІТИКІВ) 

 
Фразеологізми в сучасному політичному дискурсі – 

повсякденне явище, тому особливості їх перекладу стають 
предметом лінгвістичних розвідок. Актуальність дослідження 
полягає у недостатньому вивченні особливостей перекладу 
політичних фразеологізмів з англійської мови на українську. 
Метою роботи є встановлення лексико-граматичних 
трансформацій при перекладі англійських політичних 
фразеологізмів українською мовою (на матеріалах виступів та 
дебат політиків). 

Дослідженню особливостей англомовного політичного 
дискурсу та, зокрема, вживання фразеологізмів у політичному 
дискурсі присвячені наукові розвідки Демченко Н. [5], 
Кльось С. [2], Клименко І. [4], Костіна Я. [6], Йоргенсена М. 
(Jorgensen, M.) [1], Кохена Т. (Cohen, T.) [3] та ін. 

Дослідник М. Йоргенсен охарактеризував дискурс як 
сукупність письмових та усних текстів, складених людьми у 
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повсякденній практиці [1, С. 10]. В політичному дискурсі 
великого значення набуло використання фразеологізмів. Це 
пояснюється їх емоційно-стилістичною забарвленістю, що 
робить мову виразнішою [2, С. 106]. Щоб стати ближчими до 
громадськості, політики намагаються говорити зрозумілою 
аудиторії мовою, адже люди сприймають світ через «фільтри»: 
мову та переконання [3, С. 683]. Проте інколи фразеологічні 
одиниці у політичному дискурсі використовуються тому, що 
неможливо виразити якесь поняття одним словом [4, С. 88].  

Значення фразеологізму не завжди можна виокремити зі 
значення його компонентів, що викликає складнощі при 
перекладі. Тому основним перекладацьким завданням є 
передача смислового значення та збереження яскравості й 
колоритності фразеологічної одиниці мови оригіналу завдяки 
підбору аналогічного вислову [5, С. 570]. Англійські політичні 
фразеологізми можна перекласти українською мовою за 
допомогою низки способів [6, С. 159]: 1) еквіваленту;                      
2) аналога; 3) калькування; 4) описового перекладу;                           
5) антонімічного перекладу; 6) комбінованого перекладу. 
Розглянемо кілька з цих способів. 

За допомогою еквіваленту перекладаються утворення, 
що співпадають із англійськими відповідниками за змістом та 
лексичною і граматичною структурою. 

Наприклад, Дональд Трамп у промові з приводу трагедії у 
техаській школі в Увальді вжив інтернаціональний фразеологізм 
«alarm bells»: Teachers, parents, school officials, and community 
members need to be recognizing and addressing these alarm bells 
promptly and very, very aggressively [7] – Вчителі, батьки, шкільні 
чиновники та члени громади повинні розпізнавати ці тривожні 
дзвінки швидко й дуже, дуже агресивно. 

Ще одним подібним прикладом є використання 
прессекретаркою Білого дому Карін Жан-П’єр (Karine Jean-Pierre) 
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у виступі виразу «go out to», що використовується для 
висловлення співчуття комусь, хто перебуває у скрутній 
ситуації: Our hearts go out to their families during this difficult 
time that they’re going through [8] – Наші серця звернені до 
їхніх сімей у цей важкий час, який вони переживають. 

Аналог має структуру, схожу на оригінальний 
фразеологізм, але його значення передається через інші 
образи, потенційно легші для розуміння реципієнтом. 

Наприклад, вислів, вжитий Дональдом Трампом «a top to 
bottom», що має значення «повністю і ґрунтовно»: What we 
need now is a top to bottom security overhaul at schools all across 
our country [7] – Нам зараз потрібен капітальний ремонт 
безпеки в школах по всій країні. 

Аналог «капітальний ремонт» має подібну до 
оригінального фразеологізму структуру, але його сенс 
транслюється через значення, яке буде простішим для 
розуміння українського читача. 

За допомогою цього прийому також можуть 
перекладатися приказки: The proof is in the pudding [9] – Обід 
впізнають по страві. 

Цей фразеологізм використав представник 
Республіканської партії США Байрон Дональдс, говорячи про 
зростання інфляції та критикуючи уряд Джо Байдена. Цей 
вислів означає, що людина може дізнатися, добре щось чи 
погане, тільки спробувавши.  

Наступним способом перекладу є калькування, який 
використовується, коли перекладач хоче увиразнити дослівну 
основу фразеологізму або якщо зворот не можна перекласти 
інакше [Костін, с. 159]. 

У виступі представника Республіканської партії США 
Френча Хілла вживається вираз «siren song», який означає 
надзвичайно привабливі слова чи обіцянки, які, зрештою, 
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призведуть до негативних наслідків: President Biden and his 
team followed the siren song of the false gods of modern monetary 
theory that you can borrow and spend your way to prosperity [9] – 
Президент Байден і його команда слідували за піснею сирени 
фальшивих богів сучасної монетарної теорії, яку можна 
позичити і витратити на шляху до процвітання. 

Описовий переклад фразеологізмів використовується, 
коли не вдається знайти фразеологізм у мові перекладу, який 
міг би передати суть повідомлення. Перекладач може 
використати стисле пояснення чи порівняння, яке буде 
структурно відповідним загальній темі дискурсу. 

Говорячи про проблему розлучень в Америці, Дональд 
Трамп уживає фразеологізм «broken home», який означає 
сім’ю, в якій батьки розійшлися чи розлучилися: We have also 
very importantly, got to deal with the problem of broken families 
because no law can cure the effects of a broken home [7] – Нам 
також дуже важливо впоратися з проблемою зруйнованих 
сімей, тому що жоден закон не може вилікувати наслідки 
розлучень. 

Фразеологізм «зруйнована сім’я» зрозумілий для 
української аудиторії, але «зруйнований будинок» має зовсім 
інше значення. Слово «розлучення» зможе лаконічно передати 
суть повідомлення. 

Отже, залежно від характеру одиниць мови оригіналу, 
виокремлюють різні стратегії перекладу. Нами розглянуто 
кілька з них. У процесі перекладу відбуваються лексико-
граматичні трансформації: компоненти переставляються або 
замінюються, здійснюються граматичні та лексичні 
перетворення. Такі перетворення пов’язані з необхідністю 
передати підтекст фразеологізмів, адже багато з них є 
неологізмами або відтворенням специфічних реалій країни. 
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МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО З 

МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ ВЕБ-РЕСУРСІВ 
 

Стаття присвячена актуальній темі сучасної шкільної 
освіти – використанню веб-ресурсів для підготовки школярів 
до здачі ДПА та ЗНО з математики. 

Інформатизація суспільства один із домінуючих напрямів 
XXI століття. Тому навчання у школі має забезпечити 
формування нових умінь, знань та навичок, які їм будуть 
потрібні в новому інформаційному середовищі, в тому числі і 
для здобуття освіти в умовах широкого використання сучасних 
інформаційних джерел та технологій для навчання. Новий 
рівень освітнього процесу та освітній потенціал, яким 
володіють сучасні технології та інформаційна платформа, у 
даний час педагог вже не в змозі ігнорувати. Учні отримують 
можливість самостійно вчитися. Мережа Інтернет не тільки 
полегшує доступ до інформації та відкриває можливість 
варіації навчальної діяльності, її індивідуалізації та 
класифікація, але й дозволяють по новому сприяти підготовці 
школярів до здачі ДПА та ЗНО. 

Сьогодні питання складання зовнішнього незалежного 
оцінювання , турбує всіх учасників освітнього процесу: 
вчителів, батьків та учнів.  
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Як відомо, вчитель повинен забезпечити обов’язковий 
рівень знань, умінь та навичок, а також розвинути потенційні 
творчі можливості та розумові здібності учнів. 

Основна мета навчання учнів – не тільки закріпити, 
поглибити та узагальнити, а й навчити застосовувати свої 
вміння на практиці, підготувати майбутніх випускників до 
іспитів. Головне завдання вчителя при проведенні таких занять – 
забезпечити якісну підготовку до підсумкової атестації [1].  

Зараз стало можливо організувати роботу з Інтернет – 
ресурсами, використовувавши Online тестування. Наприклад, у 
позаурочний час учні можуть прийняти участь у пробному 
тестуванні ЗНО. Таким чином, учні можуть відчути на собі 
своєрідність зовнішнього незалежного оцінювання, 
налаштуватися на потрібну хвилю та самостійно скласти 
іспити. 

Мережа Інтернет несе величезний потенціал освітніх 
послуг: вебінари, електронна пошта, безліч пошукових систем, 
відео-лекції та уроки стають складовою сучасної освіти. 

Придатні для підготовки до ДПА та ЗНО веб-ресурси, 
знаходяться у вільному безкоштовному доступі на офіційних 
сайтах, таких як [2]: 

1) Prometheus «Безкоштовна освітня онлайн – 
платформа в Україні з досвідченими експертами та 
курсами на будь-яку тему» 

(https://prometheus.org.ua/ ); 
2) Український центр оцінювання якості освіти 

«Сайт для проходження тестів ЗНО онлайн та підготовки 
майбутніх абітурієнтів створений українським освітнім 
інтернет – ресурсом Osvita.ua» 

(https://testportal.gov.ua);  
3) Online Test Pad «Веб-ресурс для дистанційної 

підготовки до ДПА та ЗНО, а також удосконалення вже 

https://prometheus.org.ua/
https://testportal.gov.ua/
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набутих знань та навичок, в якому містяться тести, 
опитування та уроки»  

(https://onlinetestpad.com/ua); 
4) EdEra –Osvatoria «Безкоштовний сайт з усім 

необхідним та цікавим для підготовки до ЗНО, особливо 
розділ математики який розробили щоб кожен міг 
зацікавитися цією наукою й успішно скласти іспити» 

(https://courses.ed-era.com/); 
5) iLearn « Безкоштовна платформа з навчальними 

онлайн – курсами, тестами та вебінарами»  
(https://ilearn.org.ua/). 

Для своєї майбутньої роботи з підготовки учнів до 
підсумкової атестації використовувала б дистанційну 
навчальну систему та вище перелічені освітні портали. Такі 
веб-ресурси придатні для: 

- організації тематичного повторення, в багатьох 
ресурсах розроблено класифікатор екзаменаційних завдань, 
що дозволяє послідовно повторювати ті чи інші невеликі теми 
і відразу ж перевіряти свої знання з них; 

- для організації поточного контролю, на сайтах 
надається можливість включення до тренувальних варіантів 
робіт довільної кількості завдань кожного типу; 

- передбачено тестування у форматі ДПА та ЗНО; 
- дана можливість дізнатися критерії перевірки та 

оцінки знань; 
- система веде статистику вивчених тем та 

вирішених завдань; 
- повідомляється прогноз тестового 

екзаменаційного балу. 
Можливості використання Інтернету дозволять 

проводити додаткові завдання з учнями, організовувати 
самостійну та індивідуальну роботу в режимі online. Учні 

https://onlinetestpad.com/ua
https://courses.ed-era.com/
https://ilearn.org.ua/
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можуть самі генерувати варіанти робіт, а після закінчення 
тестування бачити свої результати та переглянути рішення для 
кожного завдання. Крім цього, за умови, що учні та викладачі 
зареєстровані на навчальній платформі, можна проводити 
домашні та класні контрольні роботи. Це зручно не тільки 
простотою дій для вчителя, але й моделюється ситуація 
реального складання іспиту, тобто адаптація учнів.  

Система в кожному сайті сама веде статистику 
виконаних робіт. В цих дистанційних системах можуть брати 
участь учні 5-11 класів і це потрібно, тому що для успішного 
складання іспитів учень має бути готовий психологічно, 
інформаційно і звісно, що предметно. На нашу думку, всі ці 
аспекти враховані на веб-ресурсах перелічених вище. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБЛЕМНОГО МЕТОДУ 
НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ОСВІТИ 

 
Інтенсивні глобалізаційні процеси, стрімке технологічне 

піднесення, перехід суспільства від постіндустріального до 
інформаційного етапу свого розвитку визначає змістовно-
ціннісні зміни в парадигмі сучасної професійної освіти. 
Здобувачів освіти необхідно готувати до життя в умовах 
інформаційно-комунікаційного простору, високого рівня 
конкуренції, автоматизації процесів людської діяльності. 
Реалізація такого складного багатоаспектного завдання 
покладається, з поміж іншого, на викладачів закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти, що в свою чергу 
пред’являє нові вимоги до його фахової підготовки. Так, 
науковці, зокрема С. Бобраков, зазначають, що 
університетська освіта педагогів є надмірно 
«теоретизованою», спостерігається недостатній зв’язок між 
теоретичними і практичними елементами процесу навчання: 
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теорія не має впливу на практичну діяльність, практична 
діяльність не відповідає реаліям професійної діяльності [1]. 

Реалізація практичної, професійно-спрямованої 
підготовки викладача професійної освіти можлива за умов 
відбору ефективних методів навчання. На нашу думку, 
залежно від дидактичної мети методи навчання доцільно 
використовувати комбіновано, тобто об’єднувати їх на різних 
етапах едукації. 

Одним із інструментів активізації пізнавальної діяльності 
та підвищення якості практико зорієнтованої підготовки 
магістрів із професійної освіти (Аграрне виробництво, 
переробка сільськогосподарської продукції та харчові 
технології) є проблемне навчання, і пояснюється це тим, що 
здобувачі не лише отримують та відтворюють навчальний 
матеріал, а й глибоко осмислюють його.  

Реалізація проблемно-пошукового методу під час 
проблемного навчання відбувається шляхом застосування 
викладачем таких прийомів: створення проблемної ситуації 
(формулювання запитання, шляхів його вирішення, 
експериментальне завдання), організація колективного 
обговорення можливих підходів до її розв'язання, 
підтвердження правильності висновків, формулювання 
готового проблемного завдання. Студенти, спираючись на 
набутий досвід і знання, висувають припущення щодо шляхів 
вирішення проблемної ситуації, узагальнюють раніше набуті 
знання, виявляють причини явищ, вибирають найбільш 
раціональний варіант.  

Вважаємо ефективним використання лекції, в основі якої 
лежить проблема професійно зорієнтованого характеру. 
Лекційне заняття не правомірно зводити до поодинокого 
запитання, яке тією чи іншою мірою невідоме здобувачам. 
Потрібно, щоб лекційна проблема відображала пізнавальну 
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суперечність, яка пробуджує інтерес майбутнього фахівця до 
невідомого, спонукає його до творчого пошуку. 
Формулювання проблемного запитання має ґрунтуватися на 
міжпредметних зв’язках (інформаційних, методичних, 
матеріальних, кадрових), життєвому досвіді здобувачів, 
актуальності, аналізі, прогнозі, критичному осмислюванні 
проблеми, що у свою чергу розкриває зміст навчання, 
забезпечує готовність приймати ефективні рішення щодо її 
розв’язання. Якщо під час лекції здійснюється постановка 
проблемних запитань, то, на нашу думку, такий підхід 
доцільно використовувати в ході вивчення 
загальнотеоретичного, фундаментального матеріалу. Якщо ж 
зміст заняття відповідає майбутній фаховій діяльності 
викладача професійної освіти – ефективніше будувати лекцію 
на основі проблемної ситуації. Така специфіка обумовлена 
необхідністю практичної підготовки, адже прослухавши 
матеріал та відтворивши його на практичному занятті 
випускник не зможе забезпечити якісного виконання своїх 
професійних обов’язків. Проблемна ситуація моделюється з 
метою максимального наближення змісту навчального 
матеріалу до умов роботи викладача професійної освіти, а 
також формування професійних компетентностей. Ми 
підтримуємо позицію К. Харієдда, який переконаний, що 
ситуації, які спираються на реальні факти, сприяють 
глибокому оволодінню навчальним матеріалом [2]. Необхідно 
здійснювати чітке розмежування у використанні проблемних 
запитань та проблемних ситуацій, беручи до уваги зміст 
навчального матеріалу.  

Вважаємо, що процес вирішення професійно-
педагогічної проблеми залежить від її змісту та складності 
шляхів вирішення, співвідношення невідомого та відомого у 
проблемі. За допомогою педагогічних засобів можна навчити 



 
  

                                                                                                                             Матеріали XXV-ої Міжнародної науково-практичної конференції 
                                                         (07 жовтня 2022 року, м. Рига (Латвія), дистанційно)  

 

                                                             343 

здобувачів використовувати проблемно-пошукові методи 
вирішення проблемних ситуацій. До таких можна віднести: 
аналіз набутого професійного досвіду, наявних знань із цієї 
галузі; виявлення невідповідності проблеми та наявних 
теоретичних знань; аналіз різних (часто протилежних) думок 
та способів вирішення проблеми; розмежування загальної 
проблеми на приватні проблеми та пошук їх вирішення; аналіз 
нестандартних педагогічних ситуацій, у яких немає 
можливості використовувати наявні теоретичні чи практичні 
знання; прогнозування розвитку ситуації під час використання 
різних підходів, технологій до її вирішення; висунення гіпотез, 
їх дослідна перевірка, формулювання висновків тощо. 

Проблемна професійна ситуація завжди всередині має 
протиріччя, властиве фактам та явищам, тому вона повинна 
викликати у здобувача потребу знайти її рішення, а значить, 
самостійно здійснити пошук нових професійних знань і 
способів практико зорієнтованої діяльності. Відтак 
особливістю проблемного професійного навчання є самостійна 
інтелектуальна діяльність, що забезпечує свідомість, міцність 
та глибину знань, сприяє формуванню дослідницького, 
абстрактного та логічного мислення, творчого пошуку та 
формування мотивації до професійної діяльності. Проблемне 
навчання динамічне, оскільки всі явища взаємопов’язані та 
взаємообумовлені, як і проблемні ситуації. Нам є важливим 
при його організації зв’язок з мотиваційною сферою студента, 
що безсумнівно, сприятиме підвищенню інтересу до 
самостійної дослідницької діяльності. 

Великого значення у професійній підготовці майбутніх 
викладачів професійної освіти мають практичні заняття, 
оскільки основним їх завданням є глибоке засвоєння 
навчального матеріалу, здобуття професійних 
компетентностей майбутніми фахівцями. Організація 
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проведення практичного навчання має ґрунтуватися на 
проблемно-ситуативних методах навчання. Їхня сутність полягає у 
тому, що здобувачеві пропонується текст із докладним описом 
педагогічної ситуації або професійного завдання, що вимагає 
вирішення, іноді в тексті описуються здійснені працівником дії, 
правомірність яких потрібно проаналізувати. 

Обґрунтовані методи є оптимальними в організації 
навчання майбутніх викладачів професійної освіти. 
Ефективність їх використання пояснюється наближенням умов 
занять до професійних обов’язків фахівців. Вибір вище 
описаних методів навчання, дозволить оптимізувати процес 
фахової підготовки та додасть низку переваг в освітній процес: 
засвоєння здобувачами комплексу теоретичних знань та 
практичних умінь; розвиток пізнавальних та творчих якостей; 
формування та накопичення професійно-практичного досвіду; 
підвищення рівня навчальної мотивації; формування 
професійних компетентностей (здатність застосовувати і 
розробляти нові підходи до вирішення задач дослідницького 
та/або інноваційного характеру і проблем професійної освіти; 
здатність застосовувати і створювати нові освітні інструменти 
і технології та інтегрувати їх в освітнє середовище професійної 
освіти; здатність аналізувати, прогнозувати, критично 
осмислювати проблеми у професійній освіті, приймати 
ефективні рішення щодо їх розв’язання). 
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МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ 
ЗВАРЮВАЛЬНОГО АЕРОЗОЛЮ ПРИ РУЧНОМУ 
ДУГОВОМУ ЗВАРЮВАННІ ОЛОВ’ЯНИХ БРОНЗ 

 
Зниження шкідливого впливу зварювального аерозолю 

(ЗА) на організм втілюється застосуванням технологічних та 
санітарно-технічних заходів, а також застосуванням засобів 
індивідуального захисту [1,2,3]. Для розробників 
зварювальних матеріалів і технологій особливий інтерес 
становлять технологічні способи зниження рівня виділення 
ЗА, які полягають в удосконаленні в гігієнічному відношенні 
зварювальних матеріалів, технологій, обладнання та виборі 
оптимальних режимів зварювання. Проведені дослідження 
щодо впливу виду покриття електродів на гігієнічні 
характеристики зварювального аерозолю, можуть базуватися 
на розрахунку показника необхідної інтенсивності 
повітрообміну вентиляції, який позначається як NHL і 
виражається в м3/хв [4]. Згідно отриманих результатів [5] 
головним способом поліпшення гігієнічних характеристик 
зварювальних матеріалів безумовно є зміна хімічного складу 
зварювального матеріалу. Ця задача непроста, оскільки 
основною вимогою зварювального процесу залишається 
забезпечення якості та необхідних механічних властивостей 
зварного шва. Тому у складі зварювальних матеріалів завжди 
існують токсичні хімічні речовини, без наявності яких 
неможливо забезпечити  необхідні  властивості  зварних 
з’єднань. Проте, деякі удосконалення гігієнічних 
характеристик зварювальних матеріалів (мінімізація 
шкідливих виділень) можна досягти. Рівні виділень і хімічний 
склад ЗА, визначаються вмістом  хімічних елементів чи сполук 
у зварювальних електродах. В результаті плавлення покриття 
та стрижня електроду на торці електроду відбувається 
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випаровування елементів з високою пружністю пари. Одним з 
найбільш шкідливих речовин, які входять до складу ЗА, що 
утворюються при зварюванні олов’яних бронз є сполуки 
марганцю та міді.  

Аналіз отриманих результатів досліджень та 
літературних даних  дозволив прийти до висновку, що для 
забезпечення максимального поліпшення гігієнічних 
характеристик зварювальних матеріалів необхідно керуватись 
системним підходом. Щоб звести шкідливість ЗА та його дію 
на організм до мінімуму необхідно вибирати оптимальне 
поєднання таких технологічних способів зниження рівня 
виділення шкідливих речовин: 

1. По можливості необхідно застосовувати види та марки 
зварювальних матеріалів, що забезпечують знижений рівень 
виділень ЗА. 

2. При виборі електродів з урахуванням гігієнічних 
характеристик для зварювання міді та її сплавів між марками 
АНБО та  UTP-32 надати перевагу першому. Оскільки при 
використанні електродів дослідних марок АНБО з різним 
типом зв’язуючого питомі виділення ЗА нижчі в 1,7-3,0 рази  в 
порівнянні з серійною маркою UTP-32.   

3. Результати досліджень використовують при розрахунку 
систем механічної вентиляції – визначення кількості повітря L 
(м3/год), яке необхідно подати або вилучити з приміщення. Для 
розрахунку вентиляції виробничих приміщень, де застосовується 
зварювання, необхідний повітрообмін, який як правило, 
визначають розрахунковим методом за конкретними даними про 
кількість виділень шкідливих речовин. 
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ДО ДОКТРИНИ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ РОЗРОБКИ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 
НА МІСЯЦІ, МАРСІ ТА АСТЕРОЇДАХ 

 
Потреби людини в ресурсах з кожним роком зростають. 

Переробка відходів і альтернативні джерела електроенергії не 
зможуть покрити зростаючі потреби людства. Кількість 
корисних ресурсів на нашій планеті, на жаль, обмежена [1, 2-7]. 

Вже зараз деякі з них добувати складніше, ніж, скажімо, 
150-200 років тому. За даними ООН прогнозується 3-кратне 
збільшення використання ресурсів до 2050 р. У довгостроковій 
перспективі, людині доведеться розвідувати нові ресурси за 
межами Землі. Новим місцем нових запасів ресурсів і енергії 
буде Космос. Це може бути розробка корисних копалин з 
поверхні астероїдів та інших планет, як це наведено у [3 та 8].  

Результати спектроскопічних досліджень і хімічний 
аналіз метеоритів, які впали на Землю дають нам право 
вважати, що на астероїдах і кометах можна знайти 
найрізноманітніші корисні копалини, включаючи нікель, 
залізо, силікати, золото, метали платинової групи, воду, 
замерзлі гази і багато іншого. Астероїди містять метали 
платинової групи близько 100 г/т, тобто в 10-20 разів вище, 
ніж на найбагатших відкритих родовищах ПАР або будь-якої 
іншої країни світу. Розробка астероїдів зараз не тільки ближче, 
ніж нам здається, але, за словами експертів, у майбутньому 
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цей напрям буде домінувати у всієї індустрії світу, як це 
наведено у [4-10]. 

Мета доктрини полягає в формуванні знань, умінь та 
компетенцій для забезпечення сучасного дослідження космосу 
та створення інноваційних систем розробки мінеральних 
ресурсів у інших світах та галактиках, з проектуванням 
багаторазових ракет-носіїв, космостанцій колоністів та 
андроїдів, роботизованих зондів космічних шахтарів та 
конструювання їх видобувних машин, маніпуляторів та 
лабораторій, для розширення меж людського досвіду та 
наукового відкриття природних історичних явищ Землі, яке 
служитиме важливим кроком і демонстраційним 
випробувальним полігоном технологій, де ми будемо 
готуватися до майбутніх місій людини на Марсі, та і на 
науковому дослідженні розробки Місячних ресурсів, які 
підготують місячну поверхню до стійкої присутності людини, 
розширять державно-приватне партнерство для розробки та 
демонстрації технологій й можливостей для створення 
продуктивних нових комерційних космічних ресурсів та 
послуг під час космічних місій та кампаній. Це унікальний 
шанс вирушити в подорож у найвіддаленіші куточки Всесвіту, 
розкрити таємниці темної матерії, довідатись якомога більше 
про інші світи, краще пізнати нашу ніби знайому, але таку 
загадкову Землю.  Це також випробувальний полігон, який дає 
змогу відкрити нові більш міцніші і тривалі інноваційні 
компоненти і матеріали, яких або мало, або взагалі не існує на 
Землі, та розвинути передову робототехніку, комунікації, 
медицину, сільське господарство та екологію, у найширшому 
розумінні, які включатиме конкретні галузеві концепції, що 
деталізують бізнес-плани та життєздатність житлових 
платформ поза межами позаземної цивілізації, що 
використовують космічні станції, або окремі вільно літаючі 
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кораблі-супутники, щоб зробити людську цивілізацію 
міжпланетною. 
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ПРОЄКТУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАЛЬ НА 

ОСНОВІ ДАНИХ ТЕСТУ КОНУСОВОГО 
ПЕНЕТРОМЕТРУ 

 
Геотермальна енергія (яка зберігається у вигляді тепла 

під поверхнею землі) є поновлюваним, а також екологічно 
чистим джерелом енергії. Дане дослідження було зосереджено 
на проєктуванні геотермальних енергетичних паль на основі 
даних тесту конусового пенетрометру, які були отримані з 
випробувального полігону. Геотермальні палі - це системи 
теплоємності, які забезпечують енергетичне та конструктивне 
забезпечення інженерних споруд. У геотехнічній інженерії 
необхідно забезпечити ефективний, надійний і точний метод 
розрахунку групової потужності енергетичних паль. 

Дослідження та розробки технологій проводилися з 
використанням відновлюваних та альтернативних джерел 
енергії. Було серйозне занепокоєння щодо погіршення 
навколишнього середовища, глобального потепління, 
забруднення повітря та вичерпання викопного палива. Одним 
із таких джерел є геотермальна енергія [1]. Останнім часом 
системи ґрунтових теплових насосів  Для передачі тепла від 
будівлі до землі для охолодження та отримання енергії від 
теплішої землі для обігріву рідина циркулює між тепловим 
насосом і землею. Температура ґрунту залишається відносно 
постійною протягом року на глибині 2-3 м [2]. Спосіб передачі 
тепла між конструкцією та землею може бути включений у 
фундаментні компоненти, оскільки бетон має високу 
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теплопровідність і здатність накопичувати тепло. Це ідеальне 
середовище для поглинача тепла в землі та має широкий 
спектр застосувань як теплообмінник усередині землі. 
Ґрунтовий теплообмінник складається з петель, виготовлених  
із труб з поліетилену високої щільності, по яких тече рідина 
(зазвичай вода), яка служить теплопровідником. Хоча системи 
постійного моніторингу та контролю використовуються , щоб 
уникнути замерзання паль і зупинити дефекти, викликані 
відтаванням, вони виникають у будь-якому випадку. 

Ґрунтові теплообмінники, як правило, можуть приймати 
різні форми, такі як горизонтальні траншеї, а також 
вертикальні свердловини. Відомо, що ці системи зазвичай 
можуть працювати з коефіцієнтом продуктивності близько 
чотирьох, що означає, що вони вироблятимуть 4 кВт 
потужності нагріву або охолодження на кожен 1 кВт 
використаної потужності [3]. Палі — це конструктивні 
компоненти фундаменту, які є відносно довгими та зазвичай 
тонкими та транспортують навантаження від верхньої 
конструкції до глибоких шарів ґрунту. Сьогодні 
виготовляється велика різноманітність паль, і будівельний 
сектор їх широко використовує, але залежно від типу ґрунту та 
умов ділянки різні системи паль виконуватимуть різні функції. 
Більшість паль розроблені з урахуванням вимог кінцевої 
несучої здатності. У цій роботі вдалося задовольнити 
енергетичні потреби будівлі, використовуючи відновлювану 
наземну енергію. Для проєтування енергетичної палі спочатку 
визначається несуча здатність палі на основі даних тесту 
конусового пенерометру. Популярним випробуванням на 
місці, яке використовується в геотехнічній практиці, є тест 
конусового пенерометру, як і інші випробування на місці, що 
усуває невизначеності лабораторних випробувань, включаючи 
порушення зразка, підготовку зразка та повторне застосування 
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умов випробування на місці, а також потенційні помилки, 
пов'язані з проведенням лабораторних досліджень. Опір 
наконечника конуса, тертя бічної обшивки, два параметри 
міцності ґрунту,  оцінені тестом конусового пенерометру, 
дуже схожі з факторами, що впливають на потужність палі. У 
зв'язку з величезною кількістю енергії, яка використовується в 
наші дні для різних цілей, значення  енергозбереження 
підкреслюється все більше і більше. Будівельна промисловість 
споживає значну частину енергії (понад 30%) у всьому світі. 
Багато інженерів створили різні інструменти прогнозування та 
оцінки, щоб забезпечити найкраще приблизне споживання 
енергії будівлею. У минулому було багато спроб моделювати 
енергію будівлі. Загалом існує дві загальні методології для 
оцінки енергетичної ефективності будівель: пряме 
моделювання та зворотне моделювання . Недоліки, пов’язані з 
використанням цієї стратегії, вимагають багато часу та 
точності через численні задіяні параметри. Крім того, 
використання різних програм моделювання може призвести до 
оцінок із різним ступенем точності.  Багато вчених закликають 
до використання методів машинного навчання у відповідь на 
недоліки цього моделювання. 

Основна перевага використання методів машинного 
навчання полягає в тому, наскільки вони прості у використанні 
та наскільки вони потужні для обчислень. Крім того, 
найкращий підхід, заснований на машинному навчанні, може 
впоратися з розробкою змінних (у цьому випадку, змінами 
параметрів проекту будівлі), що є цінною роботою для 
архітекторів і дизайнерів. 

При проєктуванні геотермальних паль і геотехнічних 
інженерних задачах  ефективно використовуються методи 
машинного навчання. Тим не менш, у цій галузі все ще 
існують великі прогалини в знаннях. Щоб було зрозуміло, 
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попередні дослідження продемонстрували  застосовність 
режимів програмного обчислення, але лише деякі дослідники 
досліджували моделі, які не часто використовуються. Крім 
того, жодне попереднє дослідження не пропонувало  
ретельного вивчення методів машинного навчання для цієї 
теми. Отже,  нові аспекти цього дослідження можна 
підсумувати наступним чином: оцінка ряду нових алгоритмів 
машинного навчання, які ніколи не застосовувалися в цій 
галузі раніше, пропозиція широкого порівняння кількох 
методів прогнозування та впровадження вибору функцій для 
забезпечення ідеальної комбінації вхідних даних для 
проєктування енергетичної палі. 

У цьому дослідженні використано різноманітні 
алгоритми машинного навчання. Підхід до моделювання та 
застосування використаної моделі полягає у введенні 
репрезентативних розподілів тестів конусового пенерометру з 
різних місць для створення набору даних для навчання та 
перевірки запропонованої моделі. Потім перевірка моделі 
прогнозування включає порівняння повідомлених результатів 
випробувань, які враховували  різні тести  конусового 
пенерометру, ізольовані та групові палі, форму моделі та 
властивості матеріалу. Нарешті проводиться оцінка 
продуктивності запропонованої моделі. 

У дослідженні використовувалася бетонна паля (довжина 
8 м і діаметр 700 мм). Бібліотека матеріалів програмного 
забезпечення була використана для отримання теплових 
значень матеріалів, використаних у моделі. 

Розглянуто застосування енергії ґрунту разом із даними 
CPT для оцінки групової ємності енергетичних стовпів і 
застосування програмного обчислення до даних, отриманих з 
випробувального майданчика. Дослідження показує, що 
кінцева потужність однієї палі коливається в діапазоні від 196 
кН до 900 кН відповідно.  



 
  

                                                                                                                             Матеріали XXV-ої Міжнародної науково-практичної конференції 
                                                         (07 жовтня 2022 року, м. Рига (Латвія), дистанційно)  

 

                                                             357 

Групова ємність енергетичних паль була проаналізована 
за допомогою кількох моделей програмного обчислення. 
Головним чином, зміщення між фактичними даними та 
прогнозованими даними було перевірено за допомогою 
кількох статистичних параметрів вимірювання похибок. 
Оцінені значення для всіх цих параметрів показують, що існує 
дуже хороша узгодженість з їх ідеальними значеннями; це 
означає, що похибка між фактичними та прогнозованими 
даними досить мала. Нарешті, щоб порівняти всі розроблені 
моделі, ранговий аналіз, матриця помилок і діаграма Тейлора 
були використані для кількісної оцінки ефективності 
запропонованих моделей. У цьому дослідженні також було 
зроблено висновок, що створена модель точніша у 
прогнозуванні групової потужності енергетичних куп, ніж інші 
моделі програмного обчислення. Крім того, це дослідження 
може бути використане для прогнозування групової 
потужності інших типів паль. 
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ВИБІР ЕФЕКТИВНОЇ ДОБАВКИ З ПОЗИЦІЙ ЇЇ 
ВКЛАДУ У ФОРМУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗПЛАВУ 
 

Сучасна світова металургійна галузь зазнає суттєвих змін 
та працює у динамічних, а часто й нестабільних умовах 
виробництва, що ініціює пошук і розробку принципово нових 
технологічних схем виробництва якісної металопродукції з 
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урахуванням підвищення їх ефективності і ресурсозбереження. 
Особливої важливості набуває сировинне питання для 
металургійної промисловості у зв’язку із виснаженням та 
погіршенням мінерально-сировинних покладів, зокрема їх 
збідніння за вмістом першочергових  елементів, що формують 
матрицю залізовуглецевого розплаву і легувальну підсистему. 
Саме на цих аспектах все частіше наголошують науковці та 
виробничники (металурги – практики), на міжнародних 
науково-практичних симпозіумах, конференціях, наукових 
працях.   

Резервним потенціалом у вирішенні вказаних завдань 
виступає позапічна обробка сталі, як технологічний фактор 
впливу у поєднанні з зусиллями феросплавної галузі, яка 
дозволяє розширити номенклатуру сировини, що 
використовується, за допомогою генерації нових комплексних 
співвідношень легуючих елементів, використанням вторинної 
сировини, удосконаленням технологічних прийомів введення 
лігатур та шлакоутворюючих сумішей з метою отримання 
максимально можливого ступеню засвоєння провідного 
елементу добавки і спрямованого формування властивостей 
сталей і сплавів спеціального призначення.  

Унікальний підхід з елементами ноу-хау, щодо вибору 
ефективної добавки для одержання конкурентоздатного 
залізовуглецевого розплаву, розвивається в Інституті чорної 
металургії ім. З.І. Некрасова та ґрунтується на оригінальній 
концепції спрямованого хімічного зв’язку [1, 2]. Сутність 
концепції полягає в можливості інтерпретації зв'язку між 
хімічним складом розплаву і його властивостями за 
допомогою параметрів міжатомної взаємодії, які 
характеризують хімічний і структурний стан досліджуваних 
сплавів (для металу: ZY – параметр зарядового стану системи, е;     
d –  середньостатистична між'ядерна відстань, 10-1нм; tgα – 
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константа для кожного елементу, що характеризує зміну 
радіуса іона при зміні його заряду; ρl - спрямована зарядова 
щільність, е/нм; для шлаку: ∆e – середньостатистичне число 
електронів, які локалізовані на поєднуючих орбіталях у 
напрямку зв’язку катіон – аніон (К-А), ρ – показник 
стехіометрії оксидної системи, що дорівнює відношенню 
числа катіонів (К) до числа аніонів (А), tgαK – 
середньостатистичний параметр, який характеризує 
індивідуальність катіонної підрешітки).   

Ядром даного підходу є розгляд металургійних 
розплавів, як хімічно єдиної складної багатокомпонентної 
системи, яка враховує вклад кожного компоненту та всі 
варіативні можливості попарної його взаємодії, у тому числі 
компонентів в малих концентраційних їх долях, при цьому 
хімічний зв'язок трактується як спрямований [3]. Під поняттям 
«вклад добавки» у формування властивостей 
залізовуглецевого розплаву слід розуміти не стільки кількість 
її на плавку, як індивідуальну фізико-хімічну особливість, що 
проявляється через її властивості у реакційній здатності, 
ступені засвоєння і розподілу. Отже, знання найважливіших 
теплофізичних, фізико-хімічних та термодинамічних 
характеристик добавок є запорукою високоточного 
прогнозування умов їх взаємодії  з рідкою сталлю, як 
показника якості і стоїть ця задача на порядку денному. 

Вагомою особливістю такого підходу є лінеаризація 
складних залежностей фізико-хімічних властивостей 
багатокомпонентних систем від складу і ефективне 
використання математичного апарату статистики для 
систематизації достовірних даних складів багатокомпонентних 
металургійних систем у формі «згортки» через параметри 
міжатомної взаємодії. Встановлення та аналіз взаємозв’язків  
між хімічним елементом складу залізовуглецевого розплаву з 
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параметрами міжатомної взаємодії, що напряму пов’язані з 
спрямованим формуванням властивостей забезпечують 
здійснення науково-обґрунтованого вибору добавки. На рис. 1 
представлено результат впливу зміни концентрації хімічних 
елементів при масштабуванні їх діапазонів до відрізку  [0 ÷ 1] 
для колісних сталей. Для колісних марок сталей ефективною 
добавкою, що підвищує комплекс механічних властивостей є 
хром (рис.1а) та дозволяє використовувати його у якості 
важеля впливу при конкретному запиті металоспоживача [4]. 
Рисунок 1б демонструє ефективність використання 
шлакоутворюючої рафінуючої добавки для трубних марок 
сталей шляхом оцінки наближення фактичного розподілу 
сірки до рівноважного [3].  

 
     

а)                                                                     б) 
Рис. 1. а) - фрагмент покомпонентного впливу хімічного 

складу металургійного розплаву на зарядовий стан системи 
колісних сталей; б) – Оцінка наближення системи до 
рівноважного стану по розподілу сірки трубних сталей 

 
Запропонований підхід демонструє ефективність 

використання фізико-хімічного апарату концепції спрямованого 
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хімічного зв’язку  для опису складних металургійних процесів, 
зокрема вибору раціональної добавки, як чинника розширення  
сформованих уявлень про глибину міжфазних взаємодій, що 
формує підґрунтя для одержання якісного металопродукту 
затребуваної якості.  
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ПРО АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ 

ЗАХОДІВ У ЖИТЛОВИХ БУДІВЛЯХ  

Енергозаощадження в житлових будівлях цьогоріч набуло 
неабиякої актуальності. Причиною зацікавленості населення 
більшої частини регіонів України в економії, перш за все, 
теплової енергії стала необхідність забезпечення теплового 
комфорту у власних помешканнях через ймовірне зменшення 
температурного режиму в житлових приміщеннях протягом 
наступного опалювального сезону. 

Як відомо, в нашій державі постачання теплової енергії 
регулюються певними нормативними документами (1,2), згідно 
яких в житлових приміщеннях нормою є температура не нижче 
+20 оС в кутових кімнатах і +18 оС в інших. Але цьогоріч
можливе зниження температури теплоносія для забезпечення
температури в житлових приміщеннях на рівні 16 оС.

Враховуючи цей факт, більшість населення утеплюють 
стіни,  встановлюють  прилади нагріву повітря. Але якщо 
термомодернізація огороджуючих конструкцій будівлі дає 
результат у вигляді зменшення втрат тепла та завдяки цьому 
підтримується температурний режим в приміщенні на рівні, 
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достатньому для комфортного перебування в оселі, то 
застосування пристроїв нагріву повітря справляється зі своєю 
прямою задачею, але, нажаль, не впливає на зменшення втрат 
тепла. 

Прийняти правильне рішення при вирішенні питання 
забезпечення комфортних умов перебування у житловому 
приміщенні з одночасною економією енергоносіїв покликана 
система енергетичного обстеження, яка діє в нашій державі та 
регулюється  Законом України «Про енергетичну ефективність 
будівель» (3). 

Нажаль, на сьогоднішній день широкого попиту серед 
мешканців житлових будинків енергетичне обстеження не 
набуло оскільки, згідно  (4) є обов'язковою процедурою лише 
для певних категорій об'єктів, не включаючи старі житлові 
будинки. 

Разом з тим, слід зазначити, що загальна площа житлового 
фонду України складає більше 1 млрд кв. м., що робить його 
найбільшим споживачем енергоресурсів в країні. При цьому 
ефективність споживання енергоресурсів даного споживача 
далека від ідеальної. 

Близько 85% житлового фонду України – це 
багатоквартирні споруди, які були зведені за проектами перших 
масових серій великопанельних, цегляних і блокових будинків 
та які не відповідають сучасним нормам енергоспоживання. 
Майже для усього житлового фонду характерною є проблема 
технічного та морального зносу інженерного обладнання 
будинків.  В таких будинках величина втрат теплової енергії  
може сягати 40-50%. 

Дослідження та розрахунки, проведені авторами наукової 
роботи для шести житлових дев’ятиповерхових будинків 
панельного типу в м. Кременчук, огороджувальні конструкцій 
яких не підлягали термомодернізації, дозволили отримати 
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наступні дані про розподіл втрат тепла: найбільші втрати 
спостерігаються через стіни (до 52%), вікна (до 24%), дах (до 
14%), вхідні двері (до 8%), перекриття над техпідпіллям (до 
2%). Подібна ситуація спостерігається і в інших будинках та 
спорудах, які були збудовані за проектами радянської епохи та 
які не підлягали реконструкції чи термомодернізації за весь час 
експлуатації. Для її виправлення вкрай важливо запровадження 
заходів зменшення втрат енергетичних ресурсів з попереднім 
проведенням енергетичного обстеження будівлі. 

Як свідчать багаточисельні дослідження, при 
запровадженні заходів економії енергетичних ресурсів, 
рекомендованих та технічно й економічно обгрунтованих 
результатами енергообстеження будівель та споруд, цілком 
реально отримати економію споживаноі енергії від 5 до 80%. 
Величина економії залежить від впроваджених заходів та їх 
комплексності. 

Так, результати розрахунків показників енергетичної 
ефективності досліджуваних житлових будинків свідчать про 
те, що за рахунок утеплення стін можна отримати економію 
теплової енергії більше 20% за опалювальний сезон. Заміною 
світлопрозорих огороджуючих конструкцій може бути 
досягнень економія енергоресурсів близько 5%. Оскільки 
теплопостачання в багатоквартирних будинках старого типу 
зазвичай здійснюється від централізованої системи 
теплопостачання і, як правило, без будь-якого регулювання 
температури теплоносія, то шляхом впровадження системи 
індивідуального теплового пункту з погодним регулювання 
витрати теплоносія дозволить отримати економію теплової 
енергії близько 40%. 

Таким чином, загальна економія теплоенергії протягом 
опалювального періоду за рахунок термомодернізації 
огороджуючих конструкцій, встановлення системи 
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регулювання теплоносія може сягати 65% протягом 
опалювального періоду. При цьому, окрім економії енергії, 
забезпечуються комфортні умови в житлових приміщеннях. 
Крім того, в глобальних масштабах досягається зниження до 35 
% викидів в атмосферу забруднюючих речовин, які 
супроводжують процес вироблення теплової енергії на 
теплових станціях. 
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GENERAL SOCIAL PHENOMENON OF TOURISM 

At the beginning of the last century, organized tourism was 
considered a privilege of wealthy social strata. At the same time, 
mass character of tourism was mostly achieved by means of 
unorganized, “wild” tourism. The social foundation of modern 
tourism is formed under the influence of public needs and values in 
the field of tourism. They create organizational conditions for the 
formation of sustainable elements of tourist activity and tourist 
infrastructure. In this connection, several structural levels of 
organization of tourism as a general social institution may be 
identified. 

The first level is general organizational. Public and state 
bodies of regulation of tourist interactions and activities are formed 
on this level. They acquire new functions along with the 
development of the social institution of tourism, changes in social 
and economic, social and political and social and cultural 
conditions in society. 

The second level is professional activity-related. It defines 
the basic structure of interaction of components in the tourism 
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industry. At the same time, the required diversity and quality of its 
element base is established. In particular, mechanisms and 
procedures of interaction between them are systematized and 
arranged. This is where the social and professional environment of 
tourist activity is formed, which becomes a social platform to 
ensure the functioning of the institution of tourism. 

The third level is personal-oriented. At this level, separation 
of social groups of tourists depending on the type of tourist activity 
occurs. Moreover, stable social contacts and connections are 
formed, contributing to the mass integration of tourist values into 
the personal and social group consciousness. In this case, social and 
communication channels are formed, i.e. all that can be attributed 
to the informal organization of tourism, which is an important 
institutional feature. 

Each of these levels reflects a specific aspect of the general 
social paradox of modern tourism. It participates in a structural 
cooperation with others, forming a comprehensive stable 
component of the social system. This system carries specific 
functions in several important areas of human existence — 
recreational, cultural, educational, communicative, etc. In 
particular, one of the most important functional features of modern 
tourism is its ability to activate certain social processes affecting 
social development as a whole. For example: in the field of 
international contacts, in the dissemination of environmental 
awareness and healthy lifestyles, etc. 

It should be noted that the material and infrastructural base of 
the institution of tourism are both facilities of the tourist industry 
and tourist resources. They utilize the funds and property of public 
organizations and private individuals for tourist activities. All of 
them create the prerequisites for the satisfaction of tourist needs 
and performance of tourist activity. In regulatory terms, this is a 
formalized part of the field of tourism. By their functional purpose, 
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the material objects of tourism are the facilities of economic activities. 
They carry such activities out on the basis of both the tourist legislative 
norms and the general provisions of economic law. 

Under the adopted norms, tourist resources are natural, 
historical, social and cultural objects used in satisfaction of tourist 
needs. Let us note that the development of tourist services largely 
depends on the nature and purpose of the material means and 
resources of tourism. 

Considering the organizational structure of the tourism 
institution, it should be noted the levels of ensuring the interests of 
the participants in the tourism process. The organizational structure 
reflects the nature of tourist interactions in the international and 
intra-national space. Based on this feature, we can distinguish, first 
of all, organizations of supranational character, concentrating the 
functions of coordination of norms and rules of tourist activity in 
international tourism interactions, development of tourism 
standards, promotion of international and national tourism, etc.  

Secondly, organizations of national character, which have 
legitimate functions of management of tourism processes or are 
created to coordinate and promote their development. By their 
status, they are divided into national and regional. The basis of the 
organizational environment of tourism consists of target 
enterprises, institutions and organizations of the tourism industry, 
varying by forms of ownership, types of activity, the presence of 
material base, etc. 

Thus, the processes of formation of the general social 
phenomenon of tourism are national in nature, reflecting the 
distinctive features of social relations in modern society. 
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КОНКУРС РОКУ «BOCUSE D’OR UKRAINE 2021» − 
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ 

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 
 

За останні роки, завдячуючи плідній праці представників 
вітчизняної гастрономії, вдалося суттєво покращити та змінити 
відношення світової гастро-спільноти до української кухні. 
Специфічні професійні акції, серед яких –Bocuse d’Or,  
чемпіонат світового рівню з кулінарії, що вперше у 2021 року 
був проведений в Україні, – здобули великого резонансу у 
відповідній спільності. Зазначена тенденція активізації 
діяльності вітчизняних представників сфери гостинності 
дозволила підвищити статус української кухні та шеф-кухарів.  

Цей факт позитивно відобразився на туристичному 
іміджі нашої країни, що суттєво розширило змістові межі 
концепту гостинності. Ці фактори зрушення стали наслідком 
величезної організаційної роботи: на внутрішньому та 
міжнародному рівнях було проведено колосальну роботу з 
інтелектуальної та професійної колаборації представників 
гастро-спільноти. Кращі лідери індустрії гостинності  (кухарі, 
ресторатори, винороби, кондитери, фермери) об’єднали свої 
зусилля задля розкриття світові усіх можливих переваг та 
привабливих сторін української кухні.  

Знадобилося багато часу, щоби створити стійкий 
фундамент – певне професійне підґрунтя, на якому видається 
можливим успішно побудувати майбутнє нашої молоді, що 
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здобувають освіту за відповідним фахом та вдосконалюють 
навички ресторанного бізнесу. І нарешті, у 2021 році, настав 
влучний момент, що дозволив вітчизняним рестораторам 
змагатися у найпрестижнішому професійному конкурсі світу – 
Bocuse d’Or, що вперше охопив українських кулінарів та 
спеціалістів у галузі фуд-дизайну. 

Bocuse d’Or – це професійне змагання, підсумки якого 
визначає авторитетне журі, у складі якого є професіонали 
вищого ґатунку, власники ресторанів, що відзначені зіркою 
Michelin, а також шеф-кухари відповідної кваліфікації. Також, 
Bocuse d’Or – це захоплююче кулінарне шоу, місце зустрічі 
бізнесменів, цікава «гастрономічна подорож», яка об’єднує 
людей зі всього світу та дарує чудові пригоди, відкриває нові 
смаки, створює новий кулінарний досвід та сприяє 
професійному спілкуванню та знайомствам.  

Зазначимо, що цей бренд носить ім’я Поля Бокюза (1926 
– 2018), французького шеф-кухаря та ресторатора, фундатора 
нового прогресивного напряму у кулінарії – nouvelle cuisine 
(«нової кухні»). Як зазначають дослідники: «нова кухня 
nouvelle cuisine – це концепт, що означує новий підхід до 
приготування та презентації їжі у французькій кухні. На 
відміну від старих стандартів високої кухні, «нова кухня» 
відрізняється легшими, ніжнішими стравами, комбінацією 
гарнірів та підвищеним акцентом на презентацію» [1, С. 12].   

Кухня у гастро-стилі nouvelle cuisine була 
популяризована іще у 1960-тих роках кулінарним критиком 
Анрі Го, який винайшов це поняття, та його колегами Андре 
Гайо та Крістіаном Мійо. У січні 1987 року Поль Бокюз 
заснував у Європі революційний гастрономічний конкурс 
Bocuse d’Or. Наслідуючи ідею проведення олімпіад – великих 
спортивний подій, Поль Бокюз створив концепцію 
«олімпійських змагань» з кулінарної майстерності та поєднав 
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їх з принципами справжнього видовищного шоу з акцентом на 
гостинність, особливу кулінарію та майстерність кухарів. 
Розмах діяльності та впливу Поля Бокюза свідчать про його 
пристрасть до своєї справи та бажання передати свої знання 
майбутнім поколінням.  

Ідея заходу, що сформувалася у П. Бокюза у 80-х роках 
ХХ ст. спрямована на презентацію майстерності молодих 
кухарів, що проводиться у режимах online та non stop. За 
умовами змагання, 24 молодих кухаря з різних куточків світу, 
що вирізняються серед найперспективніших талантів свого 
покоління, готують страви протягом 5 годин 35 хвилин перед 
аудиторією та видатним журі.  

Згідно концепції, у конкурсі беруть участь представники 
70 країн. Кожна країна спочатку проводить Національний 
відбір, аби визначити представника, який візьме участь у 
наступному етапі кваліфікаційного процесу – континентальних 
подіях. Існує чотири континентальні відбіркові змагання:  

- Bocuse d’Or, Європа; 
- Bocuse d’Or, Північна та Південна Америка; 
- Bocuse d’Or, Азійсько-Тихоокеанський регіон; 
- Bocuse d’Or, Африка. 

Мета континентальних відбіркових турнірів – визначити  
імена 24 фіналістів, які представлятимуть свою країну. 
Великий фінал конкурсу зазвичай проходить у місті Ліон, 
Франція. 

Місія та цінності Bocuse d’Or Ukraine зазначені на 
інформаційному сайті події [2]. Головними серед них є 
наступні:  

- сформувати імідж української гастрономії у світі;  
- привернути увагу до України, як до країни зі 

стрімким розвитком кулінарії, і тим самим сприяти розвитку 
туризму, культури та економіки;  
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- підвищити комунікацію B2B та B2C аудиторій; 
сприяти впізнаваності українських шеф-кухарів;  

- підвищенні долі голосу локальних та крафтових 
виробників в Україні та за кордоном;  

- екологічність;  
- повага до продукту;  
- філософія та авторський почерк шефа;  
- підтримка українського ринку гостинності [2]. 
У зоні воркшопів та лекцій на Bocuse d’Or, який відбувся 

11 жовтня 2021 року у місті Київ, були підняті суттєві 
практичні питання, як-от, наприклад: як шеф-кухарю 
розривати шаблони та формувати креативне мислення; яким 
чином наслідувати стандартам НАССР. Серед останніх 
проблем – знання  теорії, закону та реалій навколишнього 
життя, зокрема, що треба знати про сніданки у готелі, також – 
про п’ять основних невдач в комунікації між маркетингом та 
власником. Також розробляється стратегія ресторанного 
маркетингу; вивчаються актуальні концепції ресторанів, як 
сьогодення, так й майбутнє, фокусуються принципи сервісу «у 
стилі WOW», що передбачає покращення якості сервісу в усіх 
векторах, головне тут: навчання персоналу, збільшення 
прибутку. Також важливо отримувати більше позитивних 
відгуків від гостей. Важелем розвитку є сучасні технології 
екзотичних країн, як-от: японська техніка обробки риби, 
створення архітектури французького сирного плато у фуд-
дизайні. Важливим видається використовувати культурні 
штами кисломолочних заквасок в сучасному ресторані, 
фудпейрінг їжі та коктейлів. 

Тож, зазначений вектор розвитку ресторанного бізнесу – 
конкурс року «Bocuse D’or Ukraine 2021» вважаємо доволі 
перспективним.  
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ТУРИЗМ НА ЗАКАРПАТТІ ПІД ЧАС ВІЙНИ 
 

Віроломний напад Росії на Україну змінив звичне життя 
людей, негативно вплинув на функціонування практично всіх 
галузей народного господарства, в тому числі й сфери 
туризму. Не оминув параліч цієї галузі й відносно спокійне 
Закарпаття, яке вважається однією із важливих туристичних 
атракцій на мапі України.  

Протягом перших двох-трьох місяців широкомасштабної 
агресії в регіоні основна увага зверталася на розміщення 
вимушених переселенців та волонтерську діяльність. Окремі 
працівники туристичної сфери Закарпаття почали допомагати 
фронту, знайшли себе на ниві волонтерства. Так, наприклад, 
екскурсовод й туризмознавець Макс Адаменко з Мукачева, 
якого знають багато тутешніх мешканців, зайнявся 
виготовленням перископів ( прилади бачення, що дозволяють 
спостерігати за об’єктом із безпечного місця) [4, c. 5]. Вони 
допомагають рятувати життя нашим захисникам. Переважна 
більшість закладів харчування були зачинені, а якщо 
працювали, то лише для переселенців. Точна цифра останніх 
не називалася, хоча є дані про приблизно 400 тис. вимушено 
переміщених осіб. Якщо наприкінці весни в регіоні рівень 
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завантаженості закладів гостинності сягав 60 – 70 %, то влітку 
окремі з них були заповнені заледве на третину, та й то 
частіше за все під час вихідних [1, c. 7]. Це пояснюється 
певною стабілізацією ситуації, поверненням частини 
вимушено переміщених осіб до своїх помешкань.  

Зважаючи на те, що на Закарпатті ще залишається велика 
кількість переселенців, то на них не варто розраховувати як 
користувачів туристичних послуг. Усе впирається у 
відсутність коштів. Натомість туризмознавці схильні вважати, 
що прослідковується така тенденція, як необхідність 
психологічної реабілітації громадян, які вирвалися з пекла 
бойових дій або окупації. Це насамперед стосується родин з 
дітьми, людей похилого віку, які отримують путівки до 
санаторіїв, санаторіїв-профілакторіїв. Тут можна поєднати 
лікування з активним відпочинком. Це можуть бути походи в 
гори, відпочинок на річці, відвідання басейну тощо.  

Вартість проживання, за оцінками туризмознавців, 
власники готелів й садиб не піднімають, адже добре 
розуміють, що нині не той час, щоб отримувати прибутки.  Це 
300 гривен з людини на добу (600 – 700 гривен за двомісний 
номер) [1, c. 7]. Що стосується харчування, то ціни тут 
визначити важче, так як на вартість продуктів суттєво впливає 
подорожчання пального, харчів, дефіцит окремих товарів. У 
середньому на обід одній особі потрібно витратити 80 –          
100 гривен (комплексні обіди), а якщо додати сніданки та 
вечері, то сума складе 300 – 500 гривен на добу.  Нині 
підприємства індустрії туризму (міні-готелі, агросадиби 
зеленого туризму) завантажені на чверть. «Ковідні» канікули 
їх підточили, а війна фактично добила. Правда, позитивним 
моментом стало те, що протягом січня – серпня 2022 року до 
місцевих бюджетів Закарпатської області сплачено майже            
13 млн. 449 тис. гривен туристичного збору, що на 94,5 % більше 
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за аналогічний період 2021 року. Туристичний збір, сплачений 
фізичними особами, становить 6,4 млн. гривен, а збір, 
сплачений юридичними особами  -  близько 7 млн. гривен [6 ].  

На погляд туризмознавців, цього року варто 
орієнтуватися на місцевого туриста, якого треба зацікавити 
чимось цікавим й нестандартним, а також на вимушених 
переселенців. Гостям Закарпаття пропонується кількаденне 
перебування на території національного природного парку 
«Синевир» з відвіданням перлини Карпат  -  Синевирського 
озера, екскурсія в село Колочава Хустського району, де 
приймають відвідувачів 12 музеїв, нововідкритий аквапарк 
«Карпатія» у Мукачеві з місцевою термальною водою, басейн 
із соленою водою в селі Мідяниця Мукачівського району, 
місцеве крафтове виробництво з відвідуванням сироварень, 
винних підвалів, музеїв леквару (повидло), меду тощо.  
Поблизу міста Перечин, на 10 га гірських схилів, під час цвітіння 
(травень-червень) росте та чарує погляди відвідувачів запашна 
лаванда. Це місце назвали закарпатським провансом [5].     

Негаразди у туристичній сфері краю найкраще можна 
проілюструвати на прикладі Пилипця на Міжгірщині, який 
часто називають верховинським Буковелем [2, c. 6]. До 
початку війни тут цілий рік спостерігалася велика кількість 
рекреантів, де кожен знаходив свої вподобання. Взимку до 
послуг любителів гірськолижного відпочинку діяло п’ять 
витягів, один із яких  -  найдовший у Карпатах. Влітку туристів 
приваблювало неповторне природне явище  -  водоспад Шипіт, 
любителі екстриму займалися тут дельтапланеризмом, 
проводячи розіграш кубка Карпат, велосипедисти героїчно 
долали тутешні гірські масиви. На жаль, нині все це 
поставлено на паузу.  

Негативні процеси торкнулися також діяльності 
крайових турагенств й туроператорів, які відправляли за 
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кордон бажаючих відпочити. Після 24 лютого склалася така 
ситуація, коли відправляти було нікого: любителі мандрівок 
подалися в країни Європи як вимушені біженці, що тікали від 
війни, було скасовано десятки заброньованих турів. Місяці 
тиші в закордонному туризмі змінилися певним пожвавленням 
на початку літнього сезону. Туроператори, які спеціалізуються 
на автобусних турах зі Львова, Києва, Ужгорода, почали 
працювати, як і в довоєнний час. Автобусом можна поїхати на 
відпочинок в Болгарію, Хорватію, Чорногорію, Албанію. Такі 
тури є і в Італію, Іспанію, навіть до Туреччини (він, правда, 
найдовший, бо добиратися треба більше півтори доби) [3, c. 5]. 
Вони користуються значним попитом, бо вилетіти зі Львова до 
Туреччини чи Єгипту, як раніше, неможливо. Однак окремі 
туроператори змогли організувати вильоти з деяких 
європейських міст. Наприклад, є трансфери -  їдете до Кошиць, 
Будапешта, Жешува чи Варшави, а звідти летите у той же 
Єгипет чи турецьку Анталію. Зрозуміло, що це вже будуть не 
старі українські ціни, а набагато вищі.     

На завершення висловимо сподівання, що всі негаразди, 
що спіткали туристично-рекреаційну галузь краю, є 
тимчасовим явищем, і після нашої перемоги вона не тільки 
повернеться до довоєнного рівня, але й стане локомотивом 
економічного процвітання Закарпаття.          
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ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК ІМЕНІ Б.Ф. 
ОСТАПЕНКА, ЯК ОДИН ІЗ ТУРИСТИЧНИХ 

ОБ’ЄКТІВ ХАРКІВЩИНИ 
 

У багатьох країнах світу туризм є найбільш 
перспективною галуззю національної економіки. Україна 
займає одне з провідних місць у Європі за рівнем 
забезпеченості цінними природними й історико-культурними 
ресурсами. Це повною мірою стосується і туристично-
рекреаційного потенціалу Харківщини. Природно-заповідний 
фонд Харківської області станом на 1 січня 2021 року налічує 
246 об’єктів загальною площею 74843,6 га.  

Дендрологічний парк ім. Б.Ф. Остапенка – один з 
найбільших центрів інтродукції Лівобережної України 
загальнодержавного значення, створений з метою вивчення та 
акліматизації різноманітних видів дерев і чагарників, 
збереження біологічного різноманіття і охорони рослинного 
світу, і є привабливим туристичним об’єктом Харківщини. 

Туристичний маршрут починається з оглядового 
майданчика біля головного входу в дендропарк, з якого беруть 
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початок три рівні радіальні алеї: центральна – «Алея вчених», 
праворуч «Садова», ліворуч «Ялівцева».  

«Алея вчених» – головна алея парку, де висаджені Picea 
pungens Engelm. і Larix kaempferi (Lamb.). Ялівцева алея 
створена з Juniperus communis L. колоноподібної форми та 
дуба звичайного (Quercus robur L.) колоноподібної форми. На 
Садовій алеї ростуть айва звичайна (Cydonia oblonga Mill), 
яблуня багатоквіткова (Malus floribunda L.), які дуже 
декоративні під час цвітіння.  

«Сад безперервного цвітіння», простирається навколо 
Ялівцевої алеї. В ньому зібрані, в основному, чагарникові 
рослини з гарними квітками і декоративним листям, що 
прикрашають навколишній пейзаж протягом всього 
вегетаційного періоду: форзиція поникла, вейгела рання, 
тамарикс дрібноквітковий, пухироплідник калинолистий, 
свидина біла, дейції рожева та шорстка, птелея трилиста, 
барбариси, спіреї, шипшини, клематиси та ін. 

Ділянка «Діброва», де на площі 0,3 га створене 
насадження, близьке за складом деревних рослин до лісів 
Лівобережного Лісостепу – 7Дз2Клг1Лд.  

Насадження Fagus sylvatica L., Carpinus betulus L. є 
прикладом Карпатських пралісів України і Словаччини, які 
внесені до реєстру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Букові 
ліси Карпат є рідкісним прикладом недоторканих листяних 
лісів і їх знищення може призвести до катастрофічних 
незворотних змін. Fagus sylvatica L. у дендрологічному парку 
ім. Б.Ф. Остапенка росте з 1973 р., 18 екземплярів утворюють 
куртину з Carpinus betulus L., досягають 15 м заввишки і 
завширшки до 28 см [1].  

У дендропарку ім. Б.Ф. Остапенка представлена чисельна 
колекція видів роду Pinus L., Picea A. Dietr., Larix Mill., Abies 
Mill. Ці колекції видів є одними з найчисельніших для умов 
Лівобережного Лісостепу України [1, 2].  
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Серед представників Pinaceae Lindl., найперспективнішою є 
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco., вид що формує 
темнохвойні високопродуктивні гірські ліси в Північній 
Америці. У дендропарку дерева Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 
Franco. відрізняються найбільшим діаметром – близько 50 см і 
висотою 21–22 м у віці 50 років, мають найкращий індекс 
санітарного стану  та формують густу декоративну крону [2]. 

Заслуговує на особливу увагу Рісеа schrenkiana Fisch. et 
Mey. – інтродуцент азійського походження, яка внесена до 
Червоного списку МСОП видів з найменшим ризиком (LC). 
Цей вид внесений до Червоної книги Казахстану. Рісеа 
schrenkiana Fisch. et Mey. природно росте в горах Тянь-Шаню, 
Джунгарського Алатау, на Північному Заході Китаю, на висоті 
від 1300 до 3600 м над р. м. Дерево заввишки 30 – 40 м. В 
умовах України ялина Шренка росте лише в деяких 
ботанічних садах та дендропарках. У дендрологічному парку 
ім. Б.Ф. Остапенка Рісеа schrenkiana Fisch. et Mey. росте з 
1978 р. Всі дерева мають задовільний санітарний стан, крона 
густа, дуже декоративна [3, 4].  

Також цікавими для розуміння еколого-біологічної 
різноманітності дендрофлори є види: Abies lowiana Murr., 
Ginkgo biloba L., Tilia taquetii C.K. Schneid., Tilia mandshurica 
Rupr., Aesculus pavia L., Рісеа schrenkiana Fisch. et Mey., 
Corylus colurna L., Platanus orientalis L. 

Гінкго дволопатевий (Ginkgo biloba L.) – єдиний вид з 
класу гінкгових, що залишився на Землі до цього часу. Зростає 
природно лише в Китаї на невеликій площі, в культурі – майже 
у всіх ботанічних садах Світу. Це дерево до 40 м заввишки і  
до 4 м завширшки. Був широко розповсюджений по всій 
земній кулі в мезозойську еру, про що свідчать відбитки 
листків на кам’яновугільних пластах навіть на островах у 
Льодовитому океані та в Антарктиді. У дендропарку 
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ім. Б.Ф. Остапенка ростуть 6 дерев реліктового виду,  
заввишки до 10 м [2, 4].  

Платан східний (Platanus orientalis L.) – дерево до            
25–30 м заввишки, до  4–5 м завширшки, здавна культивується 
на Кавказі, Середній Азії, в Криму. Відомі 2000-літні і старіші 
екземпляри. У південних містах ціниться в алейних посадках і 
солітерах. У дендрологічному парку ім. Б.Ф. Остапенка 
ростуть 10 дерев, які квітують, плодоносять, мають 
задовільний санітарний стан. 

У колекційному фонді дендропарку налічують 4 види, 
внесені до Червоної книги України [5]. До таких видів 
належить Taxus baccata L., Pinus cembra L., Staphylea pinnata 
L., Syringa josikaea J.Jacq. ex Rchb.  

Taxus baccata L. – рідкісний реліктовий вид з 
диз’юнктивним ареалом, внесений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони природи, Червоної книги України 
та інших країн, а угруповання з його участю – до Зеленої книги 
України. В Україні вид розсіяно трапляється у Карпатах та 
Гірському Криму [5]. У дендропарку ім. Б.Ф. Остапенка тис 
ягідний росте з 1977 р., 12 екземплярів. Вони мають вигляд 
багатостовбурних кущів заввишки 1,5–2,5 м, санітарний стан 
задовільний, насіннєвого поновлення немає.  

Pinus cembra L. – середньоєвропейський реліктовий вид з 
диз’юнктивним ареалом, поширений в Альпах та Карпатах, 
внесений до Червоного списку Міжнародного союзу охорони 
природи, Червоної книги України [5]. Перший резерват в 
Українських Карпатах «Ґорґани» був створений у 1919 р. на 
площі 178 га, яку згодом розширили до 2589 га. Природні 
місцезнаходження Pinus cembra L. охороняють в межах 25 
об’єктів ПЗФ України [6]. У дендропарку ім. Б.Ф. Остапенка з 
1973 р. ростуть 4 екземпляри сосни європейської кедрової. 
Таксаційні показники цих дерев є невисокими, порівняно з 
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іншими видами Pinus L., всі дерева здорові, формують 
декоративну крону, але влітку потерпають від сухості повітря 
та ґрунту. Насіннєвого поновлення немає.  

Staphylea pinnata L. – субсередземноморський реліктовий 
вид з диз’юнктивним ареалом, внесений до Червоної книги 
України [5]. Основний ареал Staphylea pinnata L. 
розташований у Центральній Європі і прилеглих регіонах. В 
нашій країні цей вид перебуває на північносхідній межі 
ареалу. У дендропарку клокичка периста росте з 1975 р.,               
14 екземплярів – кущі заввишки 2,0–2,5 м, санітарний стан яких є 
задовільним. Рослини плодоносять, є самосів і вони зберігають 
високу декоративність від ранньої весни до пізньої осені. 

Syringa josikaea J.Jacq. ex Rchb. – реліктовий вид з 
диз’юнктивним ареалом, занесений до Червоної книги  
України [5]. Природно трапляється лише у двох регіонах – 
Українських Карпатах і Румунії. У дендропарку бузок 
угорський росте з 1973 р., 18 екземплярів, невисокі деревця, 
висотою 3,5–4,0 м, санітарний стан яких є задовільним. 
Рослини квітують, є дуже декоративними на початку літа.  

У сучасних умовах зміни клімату і посилення 
антропогенного навантаження дендрологічний парк 
ім. Б.Ф. Остапенка виконує функцію збереження та 
відтворення видового різноманіття рідкісних реліктових видів, 
і є об’єктом пізнавального туризму в Харківській області. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АКТУАЛЬНИХ 

ІНСТРУМЕНТІВ БРЕНД-МАРКЕТИНГУ  НА 
ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ «ST MARKETING» 

 
Пандемія коронавірусу та війна випробує бізнес на 

міцність, вимагає переоцінки пріоритетів, змушують 
українські  бренди адаптуватися до реалій, що стрімко 
змінюються. Раптом ми прокинулися у світі, де, як було 
раніше, вже не буде, де старі стратегії вже не працюють, а нові 
народжуються та складають іспит на життєздатність.  У 
компанії ST Marketing переконані, що саме зараз час розробки 
та використання нових інструментів бренд-маркетингу [1]. 

Багато українських  компаній-лідерів, таких як 
українська ювелірна мережа Imperia Zolota, український бренд 
професійної косметики TANOYA, компанія дистриб’ютор 
світових косметичних брендів Cosmetic Group, в цей важкий 
час звертаються до загальнолюдських тем, апелюючи до 
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сімейних цінностей, дружби та кохання, які допомагають 
пережити важкі часи [2-3]. Розроблені агенцією ST Marketing 
стратегії, з використанням актуальних інструментів бренд-
маркетингу, стали прикладом для багатьох вітчизняних 
компаній.  Те, як ST Marketing зміг по-новому інтерпретувати 
командну гру та єдність в умовах війни, може стати кроком до 
великих зрушень у майбутньому.  

Саме зараз компанії проводять ребрендинг, достатньо 
поглянути на місію та цінності, щоб зрозуміти суть змін, що 
відбуваються  з компаніями. Поміж тим, знаходячись як весь 
великий та малий бізнес у шоковому стані через війну 
України, українські компанії продовжують  працювати на 
своєму фронті.  

На сьогоднішній день,  Imperia Zolota, TANOYA, 
Cosmetic Group, не тільки переживають складні часи, але й 
зберігають  лідерські позиції.  

Не дивлячись на  кризу, бренди не можуть копіювати 
чужі рішення, на часі  подумати про свою унікальну роль і те, 
як можна бути ще ціннішим для споживача. 

У кризові часи ми часто бачимо, що бренди 
активізуються та агресивно конкурують за клієнта. Подібний 
підхід хоч і ефективний у моменті, не завжди позитивно 
позначається на бренді в довгостроковій перспективі – будь-
які кризи закінчуються, і брендам ще довго житиме з 
напрацьованою репутацією, тому варто  подумати перед тим, 
як запустити ситуативну кампанію. 

За кожною кризою йде зростання, зараз час  великих 
змін, і якщо компанії в змозі  до них адаптуватися- клієнти 
будуть вдячні. 

 5 порад брендам від ST Marketing.  
В умовах пандемії та війни світ змінився, і ніхто не 

може дозволити собі залишитися осторонь цих змін. В ці важкі 
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часи важливо пам'ятати про правила комунікації під час кризи, 
які є актуальними для кожного бізнесу. 

1. Дбайте про імідж бренду 
Імідж бізнесу завжди відігравав важливу роль у його 

функціонуванні, а під час війни увага до авторитету компанії 
стала ще прискіпливішою. 

Люди запам'ятають, як спілкувався ваш бренд під час 
екстремальної ситуації. Якщо ви не можете додати конструктиву 
до порядку денного - краще залишитися осторонь. 

2. Будьте чуйними до потреб аудиторії 
Споживачі змінились під час війни і ваш контент теж 

повинен змінитися, час переглянути комунікаційний план та 
зрозуміти, які активності залишити, а які ні. 

3. Мінімізуйте невдоволення споживачів 
У клієнтів з'являтимуться сумніви та питання. Будьте 

готові відповісти на них. Не забувайте про зворотний 
зв'язок, запитайте ваших працівників, клієнтів та партнерів 
про те, що їх найбільше турбує. Таке спілкування дозволяє 
побачити проблемні питання та правильно відреагувати. 

4. Підтримуйте довіру 
Дуже  важлива формула «розкажи про товар, зроби його 

привабливим, не розчаруй» і вона допомагає масштабувати 
бізнес. Бережіть завойовану лояльність постійних клієнтів, 
позиціонуйте свій бренд як надійний навіть у найскладніші 
часи. 

5. Будьте свідомими 
Під час війни необхідно показати  свою відповідальність.  
Одне з правил – розповідайте про свою роботу, показуйте, що 
ви тут, ви працюєте, ви заробляєте і допомагаєте. Сьогодні 
недостатньо переймати досвід успішних зарубіжних компаній, 
слід виробляти та впроваджувати власні підходи з 
урахуванням вітчизняної специфіки. 
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Важкі часи виявляють у нас найкращі людські якості. За 
всю історію ще не було такої кризи, після якої ринки не 
відновилися і саме зараз   дуже важливим для країни є 
продовження роботи бізнесу та створення робочих місць.  
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NUMERICAL METHODS FOR EQUATIONS OF 
OSCILLATIONS IN REAL AND COMPLEX FORM 

 
A differential equation  with an initial 

condition  is equivalent to an integral equation 
 It generates a 

numerical method [1] 
 

  (1) 
with a step of .h  It is equivalent to Euler's method in terms of 

the number of calculations of function . When  it 
becomes Euler's method [2]. With a constant function  this 
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method gives an exact solution. Fig. 1 shows an example of solving 
the equation . Its exact solution can be obtained by 
dividing the equation by 2y . In this case, it becomes a linear 
equation with respect to the new function  

Fig. 1 shows that our method allows to obtain a more 
accurate result with a reduced number of steps [3]. The reason for 
this is the replacement of straight segments of the tangent in Euler's 
method with segments of the exponent, which takes into account 
the concavity of the graph. 

A typical oscillation equation 
    (2) 

is reduced to an equation of the first order 
 with respect to a complex 

variable  by substituting 
 The starting point will look 

like this ω/000 xixz ′+= . It leads to the numerical method 
outlined above:  

 
In fig. 2. solutions of the equation  with 

initial conditions  are constructed. This 
equation refers to biharmonic oscillations. The analytical solution 
and numerical solution using the transition to the complex form 
with step  are obtained. 
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Fig. 1. Three methods of solving the 
equation  on a 

segment  

Fig. 2. Exact and 
numerical complex solutions of 
the equation  
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Similarly, the equation of oscillations with damping is 
reduced to an equation with respect to a complex variable. For 
example, the equation  

 will have the following complex form: 
 

Then we get the following numerical method: 
 

In the fig. 3 the solid line represents the analytical solution, 
and the dots represent the numerical solution. Calculations were 
made with a step  

 
Fig. 3. Solutions of the equation  

 
 
The functions  are 

solutions of a homogeneous vibration equation with initial 
conditions that form a unit matrix. Equation (2) with initial 
conditions 00 , xx ′  is equivalent to an integral equation 

 
It generates a numerical method 
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, where 
 

It also requires a value for nx′ , which will be obtained by 
differentiation by h : 

 
The homogeneous problem is stable here, since the 

determinant of the system is equal to 1. The method is similar to 
the Euler method in terms of the number of calculations of the 
right-hand side of equation (2). It requires preliminary finding of 
the coefficients )(1 hu . Fig. 4 shows graphs of solutions of the 
considered equations by standard and proposed methods. 

 

 
Fig. 4. Graphs of solutions of the equation   
 
As you can see, these two methods gave an approximation 

from two sides, which makes it possible to estimate the accuracy of 
the approximation. 

 
References: 

 
1. Филер З.Е. Численные методы теории колебаний/ ДПИ. – 

Донецк, 1976. – 93 с. Деп. В ВИНИТИ 7.09.1976, № 3274 – 76. 



 
  

          Матеріали XXV-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
       (07 жовтня 2022 року, м. Рига (Латвія), дистанційно)  
 

396 

2. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. 
Численные методы: Учеб. пособие. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-
мат. лит., 1987. – 600 с. 

3. Филер З.Е. Динамика вибрационных устройств во 
взаимодействии с электродвигателями и нагрузкой/ 
Диссертация д.т.н. – Донецк: ДПИ, 1987. – 468 с. 

 



 
  

                                                                                                                             Матеріали XXV-ої Міжнародної науково-практичної конференції 
                                                         (07 жовтня 2022 року, м. Рига (Латвія), дистанційно)  

 

                                                             397 

СЕКЦІЯ 12. 
 

ПСИХОЛОГІЯ 
 
 

Бабчук М.І. 
аспірант кафедри теорії та  

методики практичної психології,  
Державний заклад «Південноукраїнський  

   національний педагогічний університет 
 імені К.Д. Ушинського» 

м. Одеса, Україна 
 

СПЕЦИФІКА ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ 
 
Автори канадської моделі перфекціонізму G. Flett та        

P. Hewitt описують перфекціоністів як людей, які хочуть бути 
досконалими у всіх аспектах свого життя [2]. Варто зазначити, 
що співзвучні ідеї висловлюв D. Hamachek (1978), коли писав, 
що нормальні перфекціоністи встановлюють собі реалістичні 
стандарти, отримують задоволення від своєї кропіткої праці та 
здатні у певних ситуаціях бути менш точними. З іншого боку, 
невротичні перфекціоністи вимагають від себе, зазвичай, 
недосяжного рівня продуктивності, вважають свої зусилля 
незадовільними і не можуть послабити свої стандарти. [3]. 
Дане визначення відображає традиційне розуміння 
перфекціонізму, який спочатку було прийнято розглядати як 
глобальний генералізований феномен, який впливає на всі 
сфери життя людини у найрізноманітніших ситуаційних 
контекстах [4]. Проте в даний час ціла низка авторів вважають, 
що перфекціонізм не завжди носить подібний глобальний 
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характер і може диференційовано проявлятися тільки в 
окремих сферах (R.Shafran, Z.Cooper, C.Fairburn, J.Stoeber).  

Перші емпіричні дані, які згодом звернули на себе увагу 
вчених, були отримані при дослідженні клінічних груп, де 
було виявлено, що перфекціонізм по-різному проявляється при 
різних клінічних діагнозах, як правило, тільки в тих сферах, 
які так чи інакше пов'язані з конкретним психічним розладом 
людини (R.Shafran, W.Mansell, 2001; R.Shafran, Z.Cooper, 
C.Fairburn, 2002). У неклінічних групах також було проведено 
дослідження, що стали підставою для вищезазначеної 
концепції. Так, у дослідженні перфекціонізму у сферах 
інтерперсональних відносин та досягнень, були отримані 
слабкі кореляції між його вираженістю в цих областях та 
виявлено низьку крос-ситуаційну стабільність (F.Saboonchi, 
L.Lundh, 1999). 

На даний момент проведено серію досліджень, які так 
само переконливо демонструють, що перфекціонізм не завжди 
«глобальний» і часто впливає лише на певні, найбільш значущі 
для людини області життя. Таким чином, якщо людина є 
перфекціоністом в одній сфері діяльності, вона не обов'язково 
прагнутиме досконалості у всьому іншому. Так, вкрай показові 
результати були отримані у дослідженнях, присвячених 
вивченню перфекціонізму у сферах спорту та навчання. У них 
було показано, що члени університетських спортивних команд 
демонструють дуже високий рівень перфекціонізму у сфері 
спортивних досягнень, але їм зовсім не властиві 
перфекціоністські установки в навчальній діяльності (J.G.Dunn, 
J.Gotwals, J. Dunn, 2005). Характерно, що академічно обдаровані 
підлітки, навпаки, мали вкрай високі показники перфекціонізму, 
спрямованого на навчання та успішність, тоді як прагнення до 
досконалості у спортивній сфері у них знаходилося на середньому 
рівні (S. McArdle, 2010).  



 
  

                                                                                                                             Матеріали XXV-ої Міжнародної науково-практичної конференції 
                                                         (07 жовтня 2022 року, м. Рига (Латвія), дистанційно)  

 

                                                             399 

Концепція специфічних форм перфекціонізму отримує 
емпіричні підтвердження й у наукових працях, у яких 
використовуються як кількісні, а й якісні методики. Зокрема у 
дослідженні R. Slaney та J. Ashby (1996), проведеному на 
вибірці людей, які ідентифікували себе як перфекціоністів, 
випробуваним у рамках інтерв'ю пропонувалося перерахувати 
сфери свого життя, які найбільше схильні до впливу їх 
перфекціоністських установок. Отримані результати говорять 
про те, що навіть серед перфекціоністів практично не було 
людей, які б заявляли про те, що вони схильні встановлювати 
найвищі стандарти діяльності у всіх сферах свого життя. 
Важливим результатом цього дослідження також було 
виявлення низки тендерних відмінностей за даною ознакою. 
Так, більше половини піддослідних жіночої статі повідомили 
про те, що їхній перфекціонізм відіграє важливу роль у сфері 
домашнього побуту, тоді як у чоловічій вибірці про це заявили 
лише кілька піддослідних [5]. 

Найсучасніше відоме нам дослідження, проведене у руслі 
концепції специфічних форм перфекціонізму, належить групі 
вчених під керівництвом A. Haase (Haase, Prapavessis, Owens, 
2013). Основними завданнями даної роботи були вивчення 
відмінностей у вираженості перфекціонізму у студентів у 
п’яти сферах їхнього життя, а також виявлення тендерних 
відмінностей у показниках перфекціонізму. Однією з переваг 
цього дослідження було вимір як позитивного так і 
негативного видів перфекціонізму у кожній із сфер. Результати 
математичної обробки отриманих даних свідчать на користь 
досліджуваної концепції: у студентів виявилися значні 
відмінності у виразності і позитивного, і негативного 
перфекціонізму у різних сферах життя. Крім того, були 
виявлені специфічні тендерні патерни у вираженості 
феномену, що вивчається. Так, наприклад, позитивний 



 
  

          Матеріали XXV-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
       (07 жовтня 2022 року, м. Рига (Латвія), дистанційно)  
 

400 

перфекціонізм у сфері академічної успішності був значно 
вищий у дівчат, а у сфері фізичної активності - у юнаків [1]. 

Отже, можна зробити висновок, що не лише традиційне 
вивчення перфекціонізму, а й дослідження його специфічних 
форм є вкрай актуальним та перспективним завданням 
сучасної психології. 
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СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО НАД ДІТЬМИ ЯК 
ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 
На сьогодні, проблема сексуального насильства над дітьми 

набула своєї актуальності та стала предметом уваги дослідників 
різних галузей. Численні роботи вказують на те, що одну з 
найбільш незахищених і схильних до кримінального, зокрема 
сексуального, насильства груп населення представляють діти та 
підлітки. Нестача соціального досвіду в неповнолітньому віці 
обумовлює їхню нездатність правильно оцінити дії злочинця і 
надати ефективний опір. 

Сексуальне насильство – це насильство дорослої людини 
або старшого підлітка над дитиною з метою сексуальної 
стимуляції. Під сексуальним насильством мається на увазі 
залучення дитини до сексуальної діяльності, спрямованої на 
задоволення особи, яка здійснює насильство, або задля 
отримання ним прибутку [8]. 

Науковий інтерес до проблеми сексуального насильства 
щодо дітей та підлітків у середовищі психологів та психіатрів 
виник у США та Західній Європі у 60-ті роки XX століття і 
продовжує зростати до теперішнього часу (D. Finkelhor 1985, 
1990; A. Burgess, L. Holmstrom, 1974; P. Mullen, 1996; 
D. Fergusson, P. Mullen, 1999;  L.Vernon 2008 та ін.).  
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Дослідники М. Каменсков, Ю. Парфьонов, В. Рибніков, 
Н. Тарабріна, А. Ткаченко. та ін. зазначають, що сексуальне 
насильство, пережите у дитячому віці, може стати причиною 
розвитку посттравматичних психологічних реакцій, тяжких 
психічних розладів та аномального розвитку особистості. 
Одним із найбільш вивчених клінічних проявів сексуального 
насильства та зловживання є посттравматичний стресовий 
розлад, основу якого становить стан підвищеної тривожності, 
на тлі якого виникають напади надзвичайно яскравих спогадів 
події, що травмує. 

У запропонованому З.І. Кекелідзе та А.А. Портновою 
підході до трактування стресових розладів, «сексуальне 
насильство» розглядається як один із видів екстремальних, 
надзвичайних ситуацій, що призводять до особливих станів – 
кризових реакцій. Кризові реакції проявляються як «синдром 
травми зґвалтування» [1]. 

Наслідками сексуального насильства над дітьми є сором і 
самозвинувачення [10], депресії, тривожності,  посттравматичного  
стресового розладу, проблеми з самоповагою, сексуальна 
дисфункція, хронічний тазовий біль,  наркоманія, 
 самоушкодження, суїцидальні думки, межовий розлад 
особистості і схильність до повторної віктимізації в зрілому 
віці [9]. 

D. Finkelhor та A. Browne намагалися емпірично 
підтвердити наслідки сексуального насильства над дітьми, що 
наведені у клінічній літературі. Стосовно початкових наслідків 
емпіричні дослідження вказали на реакції — принаймні у 
частини жертви — страху, тривоги, депресії, гніву та 
ворожості, агресії та сексуально невідповідної поведінки. 
Віддалені наслідки, про які часто повідомляють, включають 
депресію та саморуйнівну поведінку, тривогу, почуття ізоляції 
та стигматизації, низьку самооцінку, труднощі з довірою до 

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
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інших, схильність до ревиктимізації, зловживання 
психоактивними речовинами та сексуальну непристосованість. 
Види жорстокого поводження, які, як видається, завдають 
найбільшої шкоди, це переживання, пов’язані з образами 
батька, генітальним контактом і силою [7].  

Діагностика та оцінка наслідків пережитого сексуального 
насильства мають значення не лише для реабілітації 
постраждалих, але й для вирішення питань, що виникають 
у рамках судово-слідчих дій. В даний час особливий 
інтерес представляє проблема експертної оцінки тяжкості 
шкоди здоров'ю, завданої потерпілому кримінальними 
діями. Експертами-психологами виявляються різні за 
рівнем виразності психологічні наслідки пережитого 
сексуального насильства. Вони можуть спостерігатися як у 
потерпілих з діагностованими психогенними розладами, 
так і у потерпілих, які були визнані психічно здоровими 
експертами-психіатрами. Виявлені психологічні наслідки 
пережитого психотравмуючого впливу можуть бути 
описані в рамках психологічного або патопсихологічного 
симптомокомплексу посттравматичних реакцій. Виділення 
та опис особливостей патопсихологічного 
симптомокомплексу посттравматичних реакцій у 
неповнолітніх потерпілих може надалі використовуватися 
як додатковий критерій оцінки ступеня тяжкості шкоди 
здоров'ю [2; 3; 4; 5; 6]. 

Отже, незважаючи на активний інтерес з боку фахівців 
до проблеми сексуального насильства по відношенню до дітей 
та підлітків, досі залишаються недостатньо розробленими 
критерії діагностики та оцінки реакцій на травму у 
неповнолітніх.  
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РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКОГО ПОТІНЦІАЛУ  
МЕНЕДЖЕРІВ-ПОЧАТКІВЦІВ 

 
Лідерство характерне природі особистості та є визнаним  

методом формування життя суспільства, чинним видом 
рішення важливих ситуацій. Вже на початкових стадіях 
розвитку суспільства було вибрано устрій соціального життя, в 
якому важливу частину  відігравали навчені, досвідченні 
особистості, які мали лідерський потенціал та були здатні його 
проявити у необхідний момент.  Вони, здобувши знання, 
авторитет, довіру та визнання серед своїх земляків, ставали 
лідерами. З часом через  розвиток суспільства, обтяжувалась 
форма лідерства, збільшувались відповідні контакти та від 
особистісного лідерства людство почало переходили до більш 
важких систем.  

Збільшення сустпільного попиту на лідерів і потреби в 
них є результатом актуалізації лідерства. Це впливає на 
завдання оновлення системи сучасного професійного навчання 
лідерів. Така система має враховувати не лише  виховання та 
навчання, а також особистісне начання та розвиток лідерсього 
потенціалу. 
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Лідерський потенціал характеризується як готовність та 
перспектива людини до активної  лідерської роботи [4]. 
Лідерський потенціал розглядається  це соціально-
психологічна характеристика особистості, що формує і суттєво 
відображає можливість  особи до тріумфального досягнення 
лідерства [2].  І ще під терміном «лідерський потенціал» мають  
на увазі доцільне пояснення індивіда, який окреслює 
сукупність внутрішніх бажань, моживостей, потреб, ціннісного 
відношення, призводять до формуванння такого рівня 
інтеграції компетентності, відповідальності, рівню діяльності, 
що покриває її відвовіднну дію на учасників команди при 
спільному вирішенні проблем в різних життєвих ситуаціях[3].   

Лідерський потенціал індивіда з погляду психологічного 
аналізу це: вміння спілкувтатися, наполеглевість, відповідальність, 
орієнтація на результат, самомотивація, урівноваженість, 
розсудливість, емпатію, упевненість у собі, щирість, рішучість, 
розвинуту інтуїцію, чутливість, готовність до ризику 
(інноваційність), критичність (до себе й інших) – та відображається 
шляхом емоційної, поведінкової та когнітивної гнучкісті. 

Дослідження лідерського потенціалу спрямоване на 
реальну оцінку і втілення  вчасного впливу на процес 
зростання управлінської компетентності менеджера.  

Для діагностики лідерського потенціалу ми пропонуємо 
такі  методики: 

1. «Оцінка комунікативних і організаторських 
схильностей – КОС” В.В.Синявського і Б.О. Федоришина; 

2. “Діагностика ступеня готовності до ризику” 
А.М.Шуберта; 

3. «Опитувальник вольвого самоконтролю»                 
О. В. Звєркова й Е. В. Ейдмана; 

4. Мотивація професійної діяльності”методика               
К. Замфір у модифікації А.Реана 
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5. Матриці прогресивні Дж. Равена. 
Після проведення відповідного дослідження, та якісної 

обробки результатів необхідно проаналізувати та визначии 
зони розвитку менеджерів початківців, вказавши конктрені 
показники. Вони містять чітке розуміння відправної точки 
менеджера до бажаного кінцевого результату проходження 
програми розвитку.  

Для розвитку лідерського потенціалу ми пропонуємо такі 
методи:  

• тренінг;    
• наставництво (менторство);   
• саморозвиток. 

Тренінг- групове інтерактивне навчальне заняття у 
спеціально сформований тренінговій групі, яке ґрунтується на 
принципах зворотного зв’язку й активної взаємодії всіх 
учасників і спрямоване на розвиток певних умінь і навиків.  

Наставництво -  навчання на робочому місці у формі 
взаємовідносин, в яких одна особа ділиться знаннями, 
досвідом, ідеями з іншою з метою її професійного та 
особистісного розвитку 

Саморозвиток - процес самостійного усвідомленого і 
цілеспрямованого удосконалення якостей та розгортання 
власної індивідуальності. 

Розвиток лідерського потенціалу є найбільш ефективним 
за умови детального планування всіх його етапів.  

Нами була розроблена та запропонована програма 
розвитку лідерського потенціалу менеджерів - початківців. 
Вона складається з теоретичної та практичної частини. 
Теоретична частина включає в себе систему запланованих 
групових тренінгових занять та літературну базу книжок для 
саморозвитку. Щодо практичної частини, вона складається зі 
співпраці з більш досвідченим фахівцем, який буде виступати 
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в ролі Наставника (ментора) протягом всієї програми та місяць 
після її завершення. 

Виходячи з результатів нашого емпіричного дослідження 
нами було проаналізовано компоненти лідерського потенціалу 
та сформовано теми занять з розвитку компонентів 
лідерського потенціалу менеджерів-початківців, наведені у 
Таблиці 1. Кількість годин тренінгу зумовлено кількістю 
інформації, яка буде викладатися на занятті. 

 
Таблиця 1. 

Тематичний перелік тренінгових занятьз розвитку 
компонентів лідерського потенціалу менеджерів-

початківців 

№ Тематика тренінгових  занять Кількість 
годин 

1 Анатомія лідерства 2 

2 Модель DISC в комунікаціях та в управлінні 
командою 3 

3 Управління ризиками та готовність до змін 3 

4 Емоційний інтелект керівника 4 

5 Стратегія мислення 2 

6 Самомотивація та як мотивувати інших 2 

7 Командний коучінг 4 
 
Щодо практичної частини програми, Наставник 

підключається на останній темі занять. Роль Наставника 
полягає в тому, щоб допомогти на практиці застосувати 
отримані знання. Слід зауважити на тому, що ретельна робота 
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менеджера з наставником гарантує обмін набутого досвіду. 
Наставник буде керувати менеджером протягом одного 
місяця.  

Невід'ємною частиною цієї взаємодії є зворотній зв’язок. 
Зворотній зв'язок – це процес отримання інформації про стан 
навчання менеджера-початківця  з метою поліпшення 
спілкування і досягнення бажаного результату. Ми вважаємо, 
що саме таким чином можна індивідуально підібрати завдання 
для кожного менеджера виходячи з його потреб. 
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ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ 
ПОЗИТИВНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ  

В  ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

У сучасному робочому середовищі емоційний інтелект 
або EI, як його зазвичай називають, став найкращим 
компонентом створення позитивного морально-
психологічного клімату колективу.  

Фактично, нещодавно EI повністю затьмарив 
концепції «залученості співробітників» і «задоволеності 
персоналу», як ключ до найму та утримання найкращих 
працівників у компаніях, тому що на роботі чи вдома люди 
керуються трьома компонентами: схвалення, прийняття і 
прихильність. Зрештою, все, що люди насправді хочуть, - це 
поважати й цінувати і відчувати це у відповідь. Рівень EI 
визначає як власні навички спілкування з людьми, так і 
емпатійну здатність розвивати їх в інших.  

З 1990 року психологи Пітер Саловей і Джон Д. Майер 
очолювали дослідження ЕІ та його впливу. Вони 
визначають EI як «підмножину соціального інтелекту, яка 
передбачає здатність стежити за своїми та чужими 
почуттями та емоціями, розрізняти їх і використовувати цю 
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інформацію, щоб керувати своїми думками та діями». 
Дослідники визначили 5 основних чинників ЕІ: 
саморегуляцію, емпатію, самомотивацію, соціальні навички 
та самоусвідомлення [1]. 

Психологічний клімат організації є барометром для 
оцінювання ставлення співробітників до політики та 
практики їхніх роботодавців. Вимірюючи показання цього 
показника, політику і практику організації можна привести 
у більшу відповідність із цілями і стратегією організації. 

Найважливіші ознаки позитивного позитивно-
психологічного клімату колективу: довіра і прийняття 
членами групи один одного; доброзичливість і ділова 
етична вимогливість; вільне висловлювання думок без 
пасивної агресії з питань діяльності колективу або 
індивідуальної поведінки окремих колег; відсутність тиску 
керівництва на підлеглих і визнання за ними права на 
прийняття важливих рішень щодо справ колективу; високий 
рівень емоційної залученості та взаємодопомоги; висока 
ступінь відповідальності і володіння ситуацією в групі 
кожним її членом; відсутність напруженості; низький 
коефіцієнт плинності кадрів; високі показники 
продуктивності праці; якість виконаної продукції/наданих 
послуг; низька кількість прогулів і запізнень; низька 
кількість претензій/скарг, отриманих від співробітників і 
клієнтів; відсутність неуважності або недбалості у 
поводженні з обладнанням; високий рівень трудової 
дисципліни тощо [2]. 

Дослідження показують, що EI окремого працівника в 
робочому колективі ІТ компанії допомагає: зміцнити довіру 
між членами команди, створити атмосферу співчуття до 
колег, сприяти вирішенню проблем, заохочує позитивну 
атмосферу, що створює згуртованість у групі та підвищує 
продуктивність.  
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Існує багато спільного між позитивним психологічним 
кліматом колективу та емоційним інтелектом. Це 
підтверджують Йост і Такер (2000), які пропагують тісний 
взаємозв'язок між успішною командною роботою та 
емоційним інтелектом і стверджують, що компетенції 
емоційного інтелекту є більш важливими, ніж набір 
"видимих навичок", таких як технічні компетенції. Різниця 
між успіхом і посередністю в робочих відносинах, особливо 
в командному середовищі, може бути віднесена на рахунок 
оволодіння членом команди більш м'якими навичками - 
здібностями і підходами, заснованими на емоційному 
інтелекті [3]. 

Позитивні, ефективні міжособистісні стосунки є 
важливим елементом позитивного психологічного клімату 
організації. Емоційний зв'язок, що існує між членами 
команди, має глибокий вплив на самовідчуття окремої 
особистості в колективі, виконану роботу та загальний успіх 
проекту. Команди, які піклуються один про одного на 
особистому та професійному рівні, мають більше шансів на 
успіх, ніж команди, які ігнорують важливість взаємозв'язку 
між позитивними міжособистісними стосунками, 
професійними відносинами та досягненням цілей [4]. 
Розвиток позитивних взаємовідносин, коли члени команди 
усвідомлюють вплив своїх емоцій на окремих колег, 
ефективність та успіх команди, має бути метою кожного 
члена команди.  

Для того, щоб сприяти створенню позитивного, 
прогресивного, ефективного робочого середовища, члени 
команди повинні володіти поєднанням технічних знань і 
добре розвиненого емоційного інтелекту, включаючи 
самосвідомість, емпатію, соціальну обізнаність, а також 
бути високо мотивованими і здатними надихати і 
мотивувати своїх колег.  
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Варто звернути увагу  на зв’язки складових 
емоційного інтелекту та ті  атрибути,  необхідні для 
успішності  команд, що були визначені частково  
Гоулманом [5] та які були нами модифіковані . 

Наприклад, Компонент емоційного інтелекту 
«Самоусвідомлення» пов’язаний з наступними  
параметрами  позитивного психологічного клімату в 
організації: 

• здатність розпізнавати і розуміти свої настрої, емоції 
та прагнення,  а також їх вплив на інших; 

• навички позитивної та продуктивної командної 
роботи; 

• контролювати емоції та розуміти вплив емоцій на 
колектив; 

• цілісна та інтегрована  соціальна ідентичність членів; 
• психологічне здоров'я колективу. 
Інший компонент емоційного інтелекту 

«Саморегуляція» пов’язаний з наступними  параметрами  
позитивного психологічного клімату в організації: 

• здатність контролювати або перенаправляти 
деструктивні імпульси у різноманітних ділових ситуаціях; 

• схильність до призупинення судження - думати, 
перш ніж діяти; 

• усвідомлення емоцій та керування ними під час 
конфлікту, тиску, стресу та дедлайнів; 

• справлятися зі стресом, розчаруваннями через 
створення та сприяння турботливим, підтримуючим 
стосункам в організації. 

Таким чином можуть бути проведені  зв’язки між 
усіма іншими компонентами емоційного інтелекту та 
параметрами сприятливого соціально-психологічного 
клімату в організації. 
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Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що високий 
рівень емоційного інтелекту є одним із основних засобів для 
створення позитивної психологічної атмосфери колективу і 
відповідно здійснення ефективної управлінської діяльності, 
а так само досягнення успіху в інших сферах 
життєдіяльності людини. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО 
НАВЧАННЯ ТА НАВЧАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ У 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З РОЗЛАДОМ 
ДЕФІЦИТУ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ 

 
Синдром дефіциту уваги та гіперактивності (далі РДУГ) 

є одною з найактуальніших проблем у сфері охорони 
психічного здоров'я дітей та підлітків. Це обумовлено по-
перше, поширеністю розладу, який за сучасними даними 
зустрічається у 6-16 % учнів шкільного віку [1; 2]. По-друге, 
РДУГ супроводжується багатьма супутніми проблемами 
(когнітивними, емоційними, поведінковими, соціальними) і 
важко піддається корекції. Проблемі дефіциту уваги і 
гіперактивності дітей приділяють серйозну увагу фахівці та 
батьки. Очевидно, що будь-яка програма з розвитку шкільних 
чи соціальних навичок для дітей із РДУГ має враховувати 
специфіку їхньої мотивації, що полягає в нестійкості, 
невпорядкованості та негайності потреб. Проте цьому питанню 
приділяється недостатньо уваги у вітчизняній психології. 

Сучасні дослідники розглядають в якості первинного 
компонента розладу нездатність мозку до адекватної 
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саморегуляції, що стосується як ініціювання, так і гальмування 
активності в різноманітних обставинах. Незрілість лобової 
кори призводить до розладів виконавчих функцій, пов'язаних з 
саморегуляцією поведінки: контролю імпульсів; планування та 
організації діяльності відповідно до поставлених цілей; 
емоційної саморегуляції, концентрації уваги та аналізу 
інформації, регулювання рухової активності. Це спричиняє 
нездатність дитини контролювати власну поведінку, 
неуважність та підвищену рухливість [3].  

Головне завдання емпіричного дослідження полягало у 
з´ясуванні особливостей навчальної мотивації молодших 
школярів з проявами РДУГ, а також зв’язків між показниками 
мотивації та успішності навчання. 

До вибірки увійшли 125 учнів ІІ та ІІІ класів 
загальноосвітніх шкіл м. Херсону, серед яких 63 хлопчики та 
62 дівчинки. Респондентами виступили самі учні, їхні батьки 
(113 матерів та 12 батьків), а також 4 вчительки молодших 
класів, що виступали в якості експертів, оцінюючи поведінку 
дитини та її шкільну успішність. Дослідження було проведене 
у грудні 2021 – січні 2022 рр., наприкінці першого навчального 
семестру. 

Для опитування батьків та вчителів стосовно 
характерних проявів поведінки дитини, проблем її шкільної та 
соціальної адаптації використано Опитувальник симптомів 
поведінкових розладів у дітей та підлітків «NICHQ 
Vanderbilt»; для опитування учнів молодших класів 
використано Систему вікової діагностики навчальної 
мотивації школярів Н. В. Калининої та М. І. Лук´янової та 
анкету «Оцінка рівня шкільної мотивації» М. Г. Лусканової.  

Відповідно до отриманих результатів, в чотирьох класах 
молодшої школи було виявлено 19 дітей, що мають виражені 
прояви РДУГ, серед яких 12 хлопчиків та 7 дівчат. Це складає 
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15,2 % вибірки. Більше половини випадків представляють 
собою форму з перевагою проявів неуважності – табл. 1. 

 
Таблиця 1.  

Кількість та відсоткова доля проявів РДУГ у вибірці 

 

Вся вибірка 
N=125 

Хлопці 
N=63 

Дівчата 
N=62 

кіл-
ть % кіл-

ть % кіл-
ть % 

РДУГ-Неуважність 12 8,80 6 9,52 6 8,06 
РДУГ-
Гіперактивність/ 
Імпульсивність 

4 3,20 3 4,76 1 1,61 

РДУК-
Комбінована 
форма 

3 3,20 3 4,76 0 1,61 

Всього 19 15,2 12 19,05 7 11,29 
 
Отримана статистика загалом відповідає даним, 

описаним в науковій літературі, а також результатам 
попередніх досліджень українських вчених [2]. Для хлопчиків 
більшої мірою характерні симптоми гіперактивності/ 
імпульсивності та більш важка комбінована форма РДУГ 
(співвідношення хлопців та дівчат складає 3 до 1). Загалом, в 
кожному навчальному класі виявлено 4-6 дітей з вираженими 
симптомами РДУГ, які потребують спеціальної організації 
навчання та психологічного супроводу. 

В результаті діагностики симптомів РДУГ у учнів 
загальноосвітньої школи, вибірка була розділена на дві 
експериментальні та контрольну групу: ЕГ1 (Група розладу) 
включає 19 учнів з вираженим розладом дефіциту уваги та 
гіперактивності; ЕГ2 (Група ризику) включає 30 учнів з 
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частковими проявами симптомів неуважності та 
гіперактивності/імпульсивності (ці випадки потребують уваги 
батьків, вчителів та шкільних психологів через можливі проблеми 
шкільної або соціальної дезадаптації); КГ включила 76 учнів, у 
яких прояви РДУГ відсутні або виражені мінімально. 

За анкетою М. Г. Лусканової виявлено, що 7,20 % опитаних 
учнів демонструють дуже високий рівень шкільної мотивації; 16,8 % 
вибірки мають достатньо гарну шкільну мотивацію; 27,20 % учнів 
демонструють позитивне ставлення до навчання, але школа 
залучає їх більше позанавчальними сторонами. Низька шкільна 
мотивація виявлена у 26,40 % школярів; дуже низький рівень 
мотивації виявлено у 22,4 % дітей, що є досить значимим 
показником. Розглянемо, яким чином ці данні співвідносяться з 
наявністю симптомів РДУГ у школярів – рис 1.  

Як видно з гістограми, контрольна група є порівняно 
більш благополучною за рівнем навчальної мотивації. Жоден 
учень із РДУГ не виявив максимально високих оцінок за 
анкетою, лише 5,26 % (це одна дитина) має достатній рівень 
мотивації. Загалом 68,42 % учнів в цій групі мають низький 
або дуже низький рівень мотивації, що свідчить про прояви 
шкільної дезадаптації. 
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Рис. 1. Розподіл учнів в експериментальних групах за 

рівнем мотивації, % 
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Однофакторний дисперсійний аналіз показав, що 
відмінність між трьома групами є достовірною (F=12,98 при 
р=0,000). При цьому група розладу та група ризику значимо 
відрізняються від контрольної групи, але не мають 
відмінностей між собою.  

Подібний розподіл даних та результати порівняльного 
аналізу отримані за методикою Н. В. Калининої та                         
М. І. Лук´янової. Крім того, було з’ясовано, що провідну 
позицію в групі з вираженими симптомами РДУГ займають 
зовнішні мотиви учіння та пізнавальна потреба (на їх долю 
приходиться по 19,70 % виборів). Дещо менше виражений 
мотив отримання оцінки (17,10 % виборів) та соціальний 
мотив, заснований на розумінні корисності й необхідності 
навчання (14,50 %). Загалом, в групі не виявлено виразної 
ієрархії мотивів, що свідчить про несформованість структури 
мотивації, яка є важливим новоутворенням даного віку і є 
передумовою шкільного навчання. 

Проведене дослідження переконує, що діти з РДУГ 
мають дефіцит академічної мотивації порівняно з їхніми 
однолітками, помітним відставанням у вираженості 
пізнавальних та соціальних мотивів учіння. 

Кореляційний аналіз даних вибірки показав, що прояви 
РДУГ тісно та прямо пов’язані з навчальними проблемами 
(набуттям навичок читання, письма та математики), а також 
рядом інших негараздів шкільного та повсякденного життя. 
Розглядаючи коефіцієнти кореляцій в табл. 2  помітно, що 
симптоми імпульсивності/гіперактивності мають більш 
сильний негативний вплив на адаптацію дитини, ніж симптоми 
неуважності. 
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Таблиця 2.  
Кореляції показників РДУГ та шкільної адаптації (N=125) 

Параметри: Вираженість 
симптомів 
неуважності 

Вираженість 
симптомів 
імпульсивності 

Вираженість 
РДУГ 

Успішність навчання:    
Читання 0,311*** 0,326*** 0,384*** 
Письмо 0,203* 0,246** 0,277** 
Математика 0,189* 0,224* 0,250** 
Загальна успішність в школі 0,289** 0,320*** 0,369*** 
Шкільна та соціальна адаптація: 
Стосунки в родині 0,082 0,001 0,048 
Стосунки з однолітками 0,160 0,109 0,167 
Групова активність 0,118 0,190* 0,194* 
Дотримання інструкцій, правил 0,141 0,242** 0,230** 
Виконання завдань та доручень 0,247** 0,311*** 0,337*** 
Самоорганізація 0,181* 0,248** 0,257** 
Опитування молодших школярів: 
Анкета Н. Г. Лусканової -0,274** -0,517*** -0,469*** 
Опитувальник Н. В. Калініної та 
М. І. Лук´янової 

-0,274** -0,354*** -0,375*** 

 
Щоб з’ясувати вплив мотивації на успішність навчання 

школярів ми розглянули кореляції окремо в трьох 
експериментальних групах.  

Проведений аналіз показав, що в контрольній групі 
позитивна мотивація навчання тісно корелює з ефективністю 
набуття навичок читання, письма математики та із загальною 
успішністю навчання (р≤0,01). Сильна навчальна мотивація 
також пов’язана з дисциплінованістю та старанністю дитини, 
здатністю до самоорганізації (р≤0,01). Це цілком очікувані 
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результати, що відображають позитивний вплив мотивації на 
результати шкільної адаптації.  

Натомість в групі дітей із РДУГ структура кореляцій 
змінюється. Зв'язок навчальних мотивів з успішністю набуття 
шкільних навичок слабшає, у стосовно показника письма – 
втрачається зовсім. Це можна пояснити тим, що дитині об’єктивно 
важко досягнути успіху через наявність функціональних 
порушень діяльності мозку, навіть якщо вона хоче навчатися, 
позитивно ставиться до школи і усвідомлює користь знань. Так 
само слабшають і втрачають статистичну значимість зв’язки між 
мотивацією та виконанням завдань і правил. В цій групі навіть 
високо вмотивовані діти мають проблеми адаптації (але слід 
пам’ятати, що в цілому рівень мотивації в цій групі розладу значно 
нижчий, ніж в контрольній групі). 

Отримані результати свідчать, що результати навчальної 
діяльності дитини із РДУГ залежать не стільки від її внутрішніх 
устремлінь (які можуть бути виключно ситуативними та 
нестійкими), скільки від інших чинників, зокрема зовнішньої 
організації діяльності та ставлення до неї дорослих 
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МЕТОДИ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ СУГЕСТИВНОЇ 
ПСИХОТЕРАПІЇ 

 
Мультимодальна сугестивна психотерапія – система 

психотерапевтичної допомоги людям з невротичними, 
пов'язаними зі стресом і соматоформними розладами. Це 
новий напрямок, який поступово набуває рис 
психотерапевтичної модальності зі своєю власною ідеологією 
та методологічними принципами [3]. На даний час вельми 
актуальним є більш чітке визначення основних методів 
психотерапевтичного впливу, які застосовуються в 
Мультимодальній сугестивній психотерапії. Представлені у даній 
публікації методи було виділено за результатами аналізу 
матеріалів психотерапевтичних сесій з людьми, страждаючими 
на невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади [1].  

В процесі досліджень було виділено десять основних 
методів Мультимодальної сугестивної психотерапії: комплексна 
верифікація умовиводів, психотерапевтичні гіпотези, настановна 
сугестія, сугестивне моделювання майбутнього, провокація 
фізіологічного та психологічного стресу, занурення в реальність, 
сугестивний режимний пресинг, психотерапевтична 
конфронтаційна сугестія, актуалізація креативності, 
психотерапевтичне подорожування наодинці.  

Комплексна верифікація умовиводів. Даний метод 
передбачає комплексну перевірку різних мотивуючих 
умовиводів на предмет їх логічності та практичної користі. Всі 
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умовиводи, які порушують реалістичність сприйняття 
індивідом себе і світу, провокують емоційні і поведінкові 
девіації, відносяться до неадаптивних. Саме вони є основною 
мішенню психотерапевтичного впливу. Комплексна 
верифікація передбачає пошук логіко-семантичних помилок 
умовиводів та їх опрацювання. Комплексність досягається за 
рахунок поєднання різних напрямів психотерапевтичного 
впливу – когнітивного, афективного, поведінкового. Дані 
форми впливу дозволяють клієнту шукати і знаходити 
альтернативи неадаптивним умовиводам.  

Психотерапевтичні гіпотези – це різні психологічні та 
медичні моделі, які пояснюють «причини» виникнення у 
клієнта проблеми. Зрозуміла умоглядна модель дозволяє 
вибудовувати поведінку для виходу з проблеми. Особливо 
важлива здатність такої моделі спонукати клієнта до 
цілеспрямованих послідовних дій з метою подолання 
проблемної ситуації. Первинну модель потрібно вибирати 
відповідно до світоглядних уподобань даної конкретної 
людини. Згодом коло робочих моделей розширюється, щоб 
стала зрозумілою їхня умовність. Клієнта необхідно підвести 
до думки, що він має справу лише з моделлю проблеми. 
Питання її істинності відходить на другий план, а головним 
стає її практична корисність.  

Настановна сугестія – це пряма або непряма гетерогенна 
сугестія, що задає цільову спрямованість діям клієнта. 
Найчастіше, це навіювання необхідності пошуку Персонально 
ідеального стилю життя та позитивності будь-якої 
цілеспрямованої активності. Крім того, у клієнта формується 
настанова на розвиток таких базових навичок як: 
самодостатність, адаптивність, креативність. 

Сугестивне моделювання майбутнього – це створення 
цілком конкретного образу альтернативного майбутнього. 
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Здійснюється самим клієнтом при підтримці психотерапевта. 
Моделей можливого майбутнього має бути не менше трьох. 
Усі вони повинні представляти собою прийнятні альтернативи. 
Важливим елементом в реалізації психотерапевтичних планів є 
Сугестивний стимулятор змін. Зазвичай це цілком конкретний 
предмет, який має особливий символічний сенс і втілює собою 
поставлену мету. Стимулятор змін знаходиться у клієнта і 
постійно нагадує про плани на майбутнє і підкріплює бажання 
їх здійснити.  

Провокація фізіологічного та психологічного стресу. Ідея 
корисності деяких форм стресу виникає з положень вчення про 
стрес і загальний адаптаційний синдром. Вплив стимулів-
подразників різної модальності активізує роботу всієї 
адаптаційної системи людини, зачіпаючи всі її рівні, в тому 
числі і когнітивний. Для полегшення запуску цього процесу 
використовуються стрес від перепадів температур, світлових 
подразників, голоду, експериментів з їжею, підвищених 
м'язових навантажень і провокаційних соціальних ситуацій. 

Занурення в реальність – це зіткнення клієнта з 
різноманітними фактами життя, які розширюють уявлення про 
світ і представляють події і явища у всьому їх різноманітті і 
неоднозначності. Занурення в реальність здійснюється за 
допомогою структурованих бесід, спеціально підібраних книг і 
статей, перегляду документальних і художніх фільмів, 
відвідування місць, де представлені різні сторони життя 
людини у всій їх відвертості. Головне, це реалізм без купюр, 
без ідеологічних правок, надлишкового моралізму і 
прикрашання. Життя має поставати таким, яким воно є, 
відверто і натуралістично. Психотерапевтичний реалізм 
передбачає збалансованість емоційних навантажень.  

Сугестивний режимний пресинг. Клієнту, в проміжок 
між сеансами, задається щільний графік завдань і режимних 
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приписань. Цьому передує формування сугестивної настанови 
на їх корисність і необхідність неухильного дотримування 
всієї послідовності дій без найменших відхилень. 

Психотерапевтична конфронтаційна сугестія. Існують 
базові загальнонаукові принципи і світоглядні ідеї, які є 
антагоністами неадаптивних думок. Дані ідеї-принципи можна 
передавати за допомогою гетерогенної сугестії. Зіткнення 
таких ідей-принципів з неадаптивними думками призводить до 
саногенної корекції останніх. До базових віднесені ідеї-
принципи безперервної мінливості, взаємозв'язку, відносності, 
незворотності, самоорганізації, динамічної рівноваги. Саме 
вони руйнують непорушність та абсолютність неадаптівних 
думок і дозволяють долати їх смислову обмеженість та 
нелогічність. Таким чином здійснюється структурна 
оптимізація загальної картини світу [2].  

Актуалізація креативності – навіювання ідеї необхідності 
творчого підходу до всього, з чим клієнт стикається у житті. 
Витвори мистецтва, творче рішення побутових проблем, 
експерименти з різними соціальними ролями, оригінальні хобі, 
наукові експерименти, пошуки в професійній сфері, 
психологічні досліди – ось деякі основні способи актуалізації 
психотерапевтичної креативності. 

Психотерапевтична подорож наодинці – метод 
пролонгованого психотерапевтичного впливу, який дозволяє 
формувати і закріплювати у клієнта психоемоційні реакції, 
поведінкові патерни і світоглядні уявлення притаманні 
соціально адаптованій гармонійній особистості. Для реалізації 
психотерапевтичних завдань під час подорожі поодинці 
необхідно дотримуватися наступних базових положень: 
самостійність і особиста відповідальність; добровільність; 
пріоритет теперішнього; ставлення до подорожі як до процесу, 
а не події; відкритість новому досвіду і відсутність 
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«культурної цензури»; оптимальний темп переміщення; 
помірність навантажень; розумність і виправданість ризику; 
різноманітність форм і способів подорожі; безперервність 
переміщень; мінімалізм в дорозі; мімікрія; фіксування 
вражень. У процесі такої подорожі, у повній мірі реалізується 
психотерапевтична метафора - «життя – це подорож 
наодинці».  

Наведені методи мультимодального сугестивного 
психотерапевтичного впливу є базовими. Їх використання 
дозволяє отримувати досить стабільний позитивний результат 
при психотерапевтичній роботі з людьми які страждають на 
невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ 
САМОСТАВЛЕННЯ ЯК РЕСУРСУ АДАПТАЦІЙНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ 
 

Сучасна реальність змінює свій соціальний, предметно-
технологічний, культурний та природний зміст, що вимагає 
різнобічного розвитку особистості, високого динамізму та 
оптимальної соціальної активності. Феномен адаптаційного 
потенціалу є об'єктом міждисциплінарного дослідження, 
оскільки може бути застосований до різних аспектів 
пристосування: біологічного, психологічного, соціального. У 
зв'язку з неоднорідністю досліджень, у яких проводиться його 
операціоналізація, існують різні підходи до трактування 
поняття «адаптаційний потенціал». 

Проблему особистісного потенціалу вивчали Б.Ф. Ломов, 
А.Н.Леонтьєв, А.Г. Асмолов, В. Франкл, Б.С.Братусь,                 
Є.Ю. Мандрікова, Є.М.Осін, А.В.Плотнікова, Є.І. Рассказова, 
Р.В.Овчарова, А.А.Костильова та ін.  

І.А. Короткова, В.А. Кулганов, Л.С. Шенберг оцінюють 
адаптаційний потенціал особистості як сукупність 
індивідуально-психологічних ознак, рівень розвитку яких 
визначає межі потенціалу та ймовірність успішної адаптації до 
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широкого діапазону факторів довкілля [3]. С.Т. Посохова 
передбачає, що адаптаційний потенціал є інтегральною 
освітою, що об'єднує в складну систему соціально-
психологічні, психічні, біологічні властивості та якості, що 
актуалізуються особистістю для створення та реалізації нових 
програм поведінки у змінених умовах життєдіяльності [2]. 
А.М. Богомолов розглядає особистісний адаптаційний 
потенціал як системну властивість, здатність особистості до 
структурних та рівневих змін якостей та властивостей під 
впливом адаптогенних факторів, що підвищує її 
організованість та стійкість. 

Адаптаційний потенціал включає різні прояви 
адаптаційних ресурсів, а також  латентні властивості та якості, 
які можуть проявитися при зміні змісту, сили впливу 
адаптогенних факторів. Адаптаційний потенціал пов'язаний з 
віковими  особливостями, при цьому власна активність 
особистості виступає як умова, що регулює міру реалізації 
потенційних можливостей [5]. Адаптаційний потенціал 
формується під впливом суб'єктивних (внутрішніх) та 
об'єктивних (зовнішніх) умов. Чим вищий рівень 
особистісного потенціалу індивіда, тим успішнішим і 
гармонійнішим буде його взаємодія з навколишнім світом. 
Потенціал окремо взятої особистості перетворюється на 
соціальну цінність через механізми самореалізації. Вміння 
адекватно коригувати поведінку є найважливішою умовою 
ефективного функціонування особистості, а успішність 
адаптаційного процесу залежить від вибору життєвих 
стратегій, що визначається вмінням передбачати ситуацію, 
прогнозувати результат подій. 

Проведений аналіз змісту визначень цього феномену 
дозволяє виділити загальні моменти понять, які репрезентують 
дослідники: 
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1. адаптаційний потенціал має складну систему та 
структуру, що дозволяє розглядати його як інтегральну змінну, 
що включає сукупність індивідуально-психологічних 
властивостей та якостей особистості; 

2. адаптаційний потенціал включає не тільки матеріальні 
адаптаційні прояви ресурсів, а й латентні властивості та якості, 
які можуть проявитися при зміні змісту, сили та напрямків 
впливу адаптогенних факторів; 

3. адаптаційний потенціал пов'язаний з віковими 
особливостями, при цьому власна активність особистості 
виступає як умова, що регулює міру реалізації потенційних 
можливостей; 

4. потенціал окремо взятої особи перетворюється на 
соціальну цінність через механізми самореалізації. Успішність 
адаптаційного процесу залежить від вибору життєвих 
стратегій, що визначається вмінням передбачати ситуацію, 
прогнозувати результат подій. 

Проблемі  самоставлення присвячено цілу низку 
теоретичних та експериментальних досліджень психологів 
(Б.Г. Ананьєв, Л.І.Божович, Л.С.Виготський, Л.Я. Гозман, 
О.М. Леонтьєв, Д.А. Леонтьєв, В.М. Мясищев, С.Р. Пантілєєв, 
С.Л. Рубінштейн,  В.В.Столін, Н.Є та ін.), які розглядали її у 
контексті більш загальної проблеми – проблеми розвитку 
особистості. У зарубіжній психологічній літературі також є 
численні дослідження з психології самосвідомості та 
самоставлення. Це роботи У.Джеймса, С. Куперсміт, 
Дж.Маккарті, Г. Марвелла, М. Розенберга, Р. Уайлі, Л. Уеллса, 
Л. Фестінгера, Д. Ходжа та ін. [3].  

Проте аналіз сучасного стану проблеми показує, що досі 
в науці залишається дискусійним питання щодо систематизації 
окремих проявів ставлення до себе та їх уявлення як структури 
самоставлення [6]. Найбільша узгодженість дослідників 
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спостерігається у виділенні наступної структури: шкали 
інтегральних самовідносин, а також складових його 
модальностей самоповаги, самоприйняття/аутосимпатії та 
очікуваного відношення інших (як форми 
відбитого/спроектованого самоставлення).  

Феномен самоставлення особистості має багато 
особливостей, оскільки існує безліч його тлумачень, а значить 
і підходів до його визначення, вивчення. Внутрішній досвід 
людини наповнюють – внутрішня картина особистості, її 
уявлення про себе і вони необхідні для якісного її існування у 
середовищі, власне, ця взаємодія наповнює її зовнішній досвід. 
Можливо, на межі цих двох світів і існує ставлення 
особистості до себе - самоставлення, яке наповнюється та 
корегується завдяки цим двом просторам досвіду [4]. Нами 
відбувається продовження у теоретичному і практичному 
плані дослідження феномену самоставлення та ролі досвіду 
людини у її життєдіяльності. 

На формування,  розвиток самоставлення як 
адаптаційного потенціалу впливає низка факторів:  

- провідна діяльність, що з віком 
особистості змінюється;  

- ступінь успішності цієї провідної 
діяльності;  

- характер спілкування з оточуючими, 
відчуття захищеності, підтримки;  

- фізичні дані: фізична сила, зріст, вага, 
наявність або відсутність серйозних хвороб та 
фізичних недоліків [5].  

Розглядаючи точку зору зарубіжних та вітчизняних 
учених на проблему інтерпретації поняття «самоставлення», 
його структуру, зміст та функції, необхідно ще раз наголосити, 
що самоставлення як і  адаптаційний потенціал є складно- 
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структурованим особистісним утворенням, складність будови 
якого є наслідком багатоплановості та глибини життєвих 
відносин людини. Самоставлення як адаптаційний потенціал 
виступає важливим регулятором поведінки людини від нього 
залежать відносини з оточуючими, критичність і вимогливість 
людини стосовно себе, ставлення до успіхів та невдач. Таким 
чином, самоставлення впливає на ефективність діяльності 
особистості та її розвиток. 
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ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПОПУЛІЗМУ ЯК 

ІНСТРУМЕНТУ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА 
СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО 

 
В умовах відкритої російської агресії проти України та у 

ході ведення бойових дій однією із важливих сторін цього 
протистояння є формування інформаційної політики держави з 
метою створення всередині країни та за її межами об’єктивної 
незаангажованої картини всіх подій та явищ, які відбуваються 
довкола. Зараз можна спостерігати російську агресію не тільки 
з точки зору військового нападу, але й ідеологічну її складову. 
Формування і поширення ідеї «руського миру», проведення 
під дулом автоматів і окупаційних військ псевдореферендумів 
на тимчасово окупованих територіях (аналогічних до тих, які, 
до речі, проводили нацисти на захоплених землях у 30-х рр. 
ХХ ст. територіях Австрії, Чехословаччини), відкрите 
заперечення можливості існування України як держави 
ставить перед собою завдання ефективної інформаційної 
протидії та аргументованих відповідей.  
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Таким чином, важливим елементом завоювання симпатій 
людей до певних поглядів та ідеологій є методи популізму, які 
на даний час є досить різноманітними. Популізм як 
«мистецтво завоювання симпатій людей» є багатогранним і 
складним явищем, вивчення якого стало особливо актуальним 
для України в останні десятиліття. Дефініція цього терміну 
зводилося до багатьох роз’яснень закордонними та 
вітчизняними дослідниками, але в загальному розумінні вона 
зводиться до сукупності методів і прийомів, які 
застосовуються з метою завоювання вподобань громадян. 
Популізм в сучасному суспільстві став невід'ємною частиною 
життя. Найбільшої популярності він набуває в ході проведення 
передвиборчих кампаній та асоціюється дослідниками з 
обіцянками електорату, які неможливо або дуже складно 
виконати. У боротьбі за владу популісти вдаються до 
використання таких демагогічних прийомів як експлуатація 
інстинктів натовпу, необґрунтовані соціальні обіцянки, іде 
апеляція не лише до розуму, а й до почуттів громадян. 

До основних ознак популізму відносяться: віра людей в 
прості гасла та в те, що складні проблеми можна вирішити 
легким шляхом; простоту та лаконічність висловлювань 
політичних лідерів; використання методів маніпулятивного 
впливу при звернення до громадян; поширення обіцянок без 
чіткого плану дій з метою отримання підтримки. 

За підрахунками окремих дослідників, 84% населення 
України в тій чи іншій мірі підтримують популістську 
політику. Значний вплив такого рівня впливу популізму 
зумовлений рядом чинників.  

По-перше, виокремимо історичні. Як слушно зауважує   
Т. Прядко, «Патерналізм, егалітаризм, прищеплені політичній 
культурі українців радянською соціально-політичною 
системою… У поєднанні з хронічною бідністю вони роблять 
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українське суспільство вразливішим до натиску соціального 
популізму. Людей завжди легко переконати тим, у чому вони 
хочуть переконатись, тобто тим, що тішить їх схильності, надії 
чи інтереси. Де люди покинуті на самих себе й не відчувають, 
що держава є захисником законності, яскраві прояви 
популізму пов’язані також із культурою корупції, коли трохи 
обманювати й хитрувати вважається нормальним» [1, c. 13]. 

По-друге, важливим для розуміння феномену популізму є 
ставлення людей до цього явища та його інтерпретація. 
Цікавими тут будуть дані анкетного опитування респондентів, 
здійсненого в межах Чернівецької області у 2020 році [2]. 
Дослідження показали, що значний відсоток отримання 
агітаційних матеріалів здійснюється з неофіційних джерел, 
відгуків у соціальних мереж. Показник тих, хто для оцінки 
почутої інформації шукає експерта, людини яка досліджує 
дане питання, не перевищує 11%. Проте, незважаючи на це, 
більшість людей не змінює свою думку про кандидата, який 
здійснює матеріальне «стимулювання» електорату.  На 
питання щодо перевірки обіцянок політиків і співставлення їх 
з реальними справами респонденти відповіли так. 34% людей 
не аналізують соціальні обіцянки, а вірять на слово, 28% 
опитаних обговорюють заяви політиків зі своїми родичами, 
друзями, близькими людьми. Часто вони порівнюють почуті 
заклики з фактами (27%), це дає їм змогу зрозуміти, чи 
можливо в майбутньому виконати обіцянку. Актуальним було 
питання щодо ставлення населення до кандидатів, які 
допомагають виборцям матеріальною. 32% опитаних 
відносяться до такої пропаганди нейтрально та не засуджують 
такі дії. 26% людей ставляться до такого виду агітації 
позитивно, адже такий вид допомоги завжди є потрібними. 
24% виборців зазначили про своє негативне ставлення до 
подібних дій політичних представників. 18% людей не змогли 
визначитися з варіантом відповіді [3]. 
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Опитування показало високий рівень підтримки 
соціально- популістських ідей серед народу. Більшість 
опитаних підтримують популістські соціальні обіцянки, не 
звертаючи уваги на те, що буде з доходами та економікою 
після їх виконання. Результати дослідження приблизно 
співпадають із даними опитування експертів, які проводилися 
раніше «Бюро аналітики Тектум» і показували вплив 
популістів на громадян. Так, 50% експертів впевнені у тому, 
що панівним різновидом у нас є соціальний популізм. Крім 
нього, було виокремлено антиолігархічний (56%), соціальний 
(50%), безпековий (44%), військовий (34%) [3]. 

Проведене анкетне опитування та дані соціологічних 
досліджень попередніх років свідчать про досить низький 
рівень обізнаності українського суспільства, а відтак тяжіння 
до політичних маніпуляцій. Значною мірою це стосується 
соціального популізму – явища, характерного для країн з 
різним рівнем розвитку. Найчастіше вітчизняні популісти 
використовують такі прийоми як звернення до експлуатації 
інстинктів натовпу, необґрунтовані обіцянки підвищення 
пенсій, заробітних плат, зниження комунальних послуг тощо. 
При цьому у своїх промовах політики звертаються до людей 
простою зрозумілою мовою, висвітлюються найбільші 
проблеми, які виникли, висловлюється критика існуючій владі, 
звертається увага на всі прорахунки.  

Водночас популісти обіцяють змінити все на краще 
найближчим часом. Для подолання або мінімізації соціального 
популізму варто, на нашу думку, зосередити увагу на 
просвітницькій роботи серед громадян з метою висвітлення 
всіх негативних наслідків подібного явища.  

З іншого боку політична освіченість посадових осіб, 
особливо в межах існуючих територіальних громад – надійний 
запобіжник від маніпуляцій електоральними настроями. Тому, 
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на нашу думку, проведення тренінгів, запровадження 
спеціальних курсів в межах підвищення кваліфікації 
працівників органів влади – дієвий крок щодо подолання 
негативного впливу соціального популізму. Зрештою, на нашу 
думку, велика кількість сприйнятливого до популізму 
населення зумовлена специфікою нашої державної еліти. 
Революції, які відбувалися в Україні у 2004 та 2013–2014 рр. 
сформували запит у суспільстві на порядних, чесних, 
відкритих, професійних політиків, які здатні сказати 
населенню правду.  

Розчарування у еліті, яка декларувала національні та 
соціальні гасла, а при цьому зберігала багатомільйонні ресурси 
в іноземних банках, призвели до спроби її заміни внаслідок 
президентських та парламентських виборів у 2019 р. Ще 
одним шляхом нівеляції негативних явищ популізму та 
існування критичного мислення населення вважаємо 
активізацію роботу органів державної влади щодо формування 
психології державного народу шляхом виховання ефективних 
управлінських кадрів у територіальних громадах та інших 
органах місцевого самоврядування. Існування у нашому 
суспільстві відповідальної, чесної, професійної, ефективної 
управлінської ланки є потребою часу та відповіддю на виклики 
сьогодення. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В НАФТОГАЗОВІЙ ГАЛУЗІ 
 

Проблеми прийняття рішень у нестандартних або 
унікальних ситуаціях, які мають місце при управлінні 
нафтогазовими об’єктами вимагають використання сучасних 
інтелектуальних інформаційних технологій. При застосуванні 
штучного інтелекту для підтримки прийняття рішення в 
нафтогазовій галузі можна виділити два основних напрямки, 
які на сьогодні співіснують: 1. Напрямок, який є розвитком 
класичного розуміння штучного інтелекту для прийняття 
рішення. 2. Сучасний напрямок,  пов’язаний з еволюційним 
підходом для прийняття рішення [1]. 

Класичний підхід вважає, що для створення штучного 
інтелекту треба досконало вивчити людський мозок, тобто 
матеріальне втілення природнього інтелекту. Після цього буде 
легко змоделювати всі процеси в мозку за допомогою 
технічних засобів. Отримана модель і буде володіти штучним 
інтелектом.  
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Еволюційний підхід передбачає поступовий розвиток 
інтелектуальних здібностей у штучних моделей, які ведуть 
боротьбу за виживання із зовнішніми умовами подібно до 
тварин. До еволюційних підходів можна віднести 
нейромережеві  технології, генетичні  алгоритми, 
інтелектуальні агенти. 

Суттєві зміни в сфері інформаційних технологій привели 
до появи нового поняття, як  видобування знань (knowledge 
mining) та  “управління знаннями” (knowledge management ). 
Розпочався  процес пошуку вирішення проблем визначення  
механізму “трансформації”  інформації в знання і 
використання цього знання як ресурсу прийняття рішень. Тому 
сучасні інформаційні технології базуються на концепції 
отримання знань та принципах побудови інтелектуальних 
систем підтримки прийняття рішень – ІСПП (Intelligent 
Decision-Maker Support System, iDMSS). ІСППР – 
інтерактивна комп’ютерна система, призначена для підтримки 
прийняття рішень у різних сферах діяльності стосовно 
слабкоструктурованих і неструктурованих проблем, яка 
грунтується на використанні моделей і процедур з обробки 
даних та знань на основі технологій штучного інтелекту [2].  

Найбільш популярним напрямком використання ІСППР є 
експертні системи. Експертна система (ЕС)  це специфічна 
інформаційна людино-машинна система, яка  включає  такі  
основні  елементи: базу даних, базу знань, механізм логічних 
висновків, пояснювальний блок, блок механiзму набуття 
знань, iнтеpфейс коpистувача. Існує два основні підходи до 
розробки  експертних систем [3]. Один оснований на чітких 
логіко-математичних принципах і однорідному представленні 
знань, другий  на накопиченні  знань в найбільш зручній  для 
користувача  формі і їх наступному об’єднанні. Різниця в 
підходах основана на відмінностях в представленні ступеня 
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структурованості знань в інформаційній системі.Ми надаємо 
перевагу  другому  підходу, тобто кристалізації теорії із 
розчину знань. 

Нами використано два підходи до використання 
механізму логічного висновку: мови високого рівня з готовим 
механізмом висновку; мови низького рівня з проектуванням 
механізму логічного висновку. Обидва підходи мають свої 
переваги і недоліки.Мова високого рівня з готовим механізмом  
висновку полегшує утворення експертної системи, але в 
даному випадку менше можливостей визначати спосіб 
організації знань і доступу до них. Тому при розробці 
експертної системи для конкретного нафтогазового об'єкта 
слід досить уважно розглянути питання про те, чи підійде 
запропонована схема управління процесом пошуку рішення 
для даної предметної області. Використання мови низького 
рівня без механізму висновку вимагає значно більших зусиль 
на розробку експертної системи, але дозволяє розробити 
потрібні програмні блоки, які розробник може включити в 
схему управління процесом рішення, який буде адекватним 
даній предметній області. 

Основною перешкодою на шляху створення і поширення 
експертних систем є проблема набуття і представлення  знань. 
Значна кількість інформації, її слабка структурованість, 
труднощі експерта при спробі пояснити послідовність своїх 
міркувань по прийняттю певного рішення  призводять до того,  
що процес передачі знань від експерта до системи 
здійснюється з великими труднощами, методом “спроб, 
помилок і виправлень”. Існуючі методики по роботі з 
експертом є далеко не повними. Слабким місцем є їх 
нездатність контролювати процес прийняття рішень експертом  
і підтримки в експерта постійного інтересу  до процесу 
передачі знань.. 
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З другого боку, при представленні вже набутих знань 
виникають труднощі  в виборі правильного способу  
представлення і відповідних інструментальних  засобів. В 
складній нафтогазовій  предметній області часто виникає 
потреба в комбінованому застосуванні вже існуючих способів 
представлення, а також у впровадженні нових специфічних 
прийомів. 

Як показує практика, при розробці ЕС  “POKLAD“, 
”COLECTOR”, “PLAST”, та .“NAFTA” вибір ефективної 
альтернативи для прийняття рішення в нафтогазовій галузі є 
справою далеко не простою. Найбільш складною проблемою є 
процес логічного висновку, внаслідок якого ЕС видає 
кваліфіковане рішення. Вузьким місцем цієї проблеми є 
необхідність здійснювати процес логічного висновку в умовах 
неповної і неточної інформації.  

Розробка експертної системи є  доцільною в одному з 
таких випадків: або запропоноване експертною системою 
рішення високорентабельне, або накопичений роками досвід 
фахівців втрачається, або недостатня кількість 
висококваліфікованих фахівців, які можуть бути експертами, 
або такі фахівці потрібні одночасно в багатьох місцях для 
підтримки прийняття рішення при управлінні відповідним 
нафтогазовим об’єктом. 

Експертна система “POKLAD“ призначеа для 
прогнозування наявності нафтогазового покладу і розроблена 
на базі оболонки STRESS, яка складається з двох основних 
складових: редактора і самої оболонки, та трьох допоміжних 
програм. Крім цього в експертній системі передбачено 
підрахунок можливих запасів вуглеводнів. 

Експертна система ”COLECTOR” призначена для 
прийняття рішення по вибору продуктивних нафтових 
колекторів. Застосування експертної системи для вибору 
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продуктивного колектора утворює передумови для 
максимального використання творчих здібностей фахівця 
нафтогазової галузі за рахунок мінімізації кількості рутинних 
операцій, а інформаційна підтримка прийняття рішення 
дозволяє застосовувати накопичений спеціалістами досвід. 

Експертна система “PLAST” призначена для надання 
рекомендацій по проведенню водообмежувальних робіт на 
свердловині з метою підвищення видобутку нафти. В ході 
роботи із ЕС “PLAST” користувачеві задаються питання про 
стан свердловини, її технічні характеристики та геологічні 
фактори, оцінюється економічний ефект від застосування 
вибраної технології обмеження припливу пластових вод у 
свердловину. На основі інформації, наданої користувачем, 
даються пропозиції щодо проведення водообмежувальних 
заходів. 

Експертна система “NAFTA” призначена для вибору 
інтенсифікуючої технології для впровадження на свердловині з 
метою підвищення видобутку нафти. При розробці бази знань 
експертної системи було враховано геологічні та технічні 
чинники для таких методів:хімічного розчинення,  фізичного 
розчинення,  теплових  методів,  механічних методів. 

Завдяки сучасним темпам розвитку інформаційних 
технологій ІСППР постійно вдосконалюються у напрямку 
зростання рівня інтелектуалізації та знаходять все більш 
широке використання. Враховуючи існуючі можливості 
застосування, інтерес до ІСППР як до перспективного напряму 
використання комп’ютерів і інструментів  підвищення 
ефективності у сфері прийняття рішень для нафтогазової 
галузі, що постійно зростає, роль  та значення  є дуже 
важливою.  Цьому сприяють основні характеристики сучасних 
ІСППР: 1) гнучкість і адаптивність до вимог користувача;                 
2) потужність обчислень та робота у реальному часі;                         
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3) можливість колективного прийняття рішень; 4) оперативна 
взаємодія з зовнішнім середовищем; 5) наочна візуалізація 
результатів; 6) простота у використанні і дружність у 
взаємодії; 7) інтерактивний безперервний режим роботи;                 
8) інтеграція даних, моделей і аналітичних методів;                          
9) актуальна інформаційна підтримка; 10) захист 
конфіденційної інформації.  
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СЕКЦІЯ 14. 
 

МЕНЕДЖМЕНТ 
 
 

Забора  В.А.  
викладач кафедри режисури естради та масових свят,  

Київський національний університет культури та мистецтв 
м. Київ, Україна 

 
ЩО ТАКЕ ТОРГОВА МАРКА ДЛЯ САЛОНУ 

КРАСИ? 
 

«Знаки та символи керують світом, а не слово та закон» 
Конфуцій 

Для успішного продажу послуг та товарів свого 
підприємства потрібно активно залучати нових клієнтів, 
створюючи почуття задоволеності та прихильності у постійних 
клієнтів. Для реалізації поставлених завдань потрібна 
правильна організація Вашого підприємства. У чому секрети 
успіху підприємств індустрії краси? Ваша відповідь 
обов'язково має врахувати найважливіші складові успіху 
вашого підприємства: 

-продукція Вашого салону (тобто послуги та товари) 
повинні мати стійкий попит у потенційних клієнтів та бути 
прибутковими; 

-якість продукції Вашого салону (студії) знаходиться на 
високому рівні та під контролем керівника; 

-Ви правильно вибрали цільову аудиторію потенційних 
клієнтів, які стають вашими постійними відвідувачами; 
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-Ваш салон (студія) володіє торговельною маркою, що 
легко впізнається і запам'ятовується, яка повинна бути по-
своєму унікальна і приваблива для потенційних клієнтів; 

-Ваш салон (студія) має чудову репутацію серед ваших 
клієнтів та навколишнього населення; 

-на Вашому підприємстві працює високопрофесійний та 
дружній колектив. 

Чому така важлива вдала торгова марка? Навіщо 
потрібна торгова марка? Що таке торгова марка? Чим вона 
характеризується? Що допомагає, а що заважає сприйняттю 
вашого послання? Яка технологія створення вдалих назв? 
Розглянемо особливості створення успішної торгової марки 
для Вашого підприємства салонного бізнесу. 

"Сильна марка - це не лише висока якість товару чи 
послуги. Марка має ще одну властивість, яку важко висловити 
словами. Назвіть це особистістю, характером, аурою, 
атмосферою, п'ятим виміром - як завгодно, але річ у тому, що 
саме це "що -то ", що притягує як магніт, по-особливому 
впливає на споживача і приваблює його". Девід Огілві 

Давайте розберемося, як потенційний клієнт вибирає 
новий салон? 

Приходячи в салон, новий клієнт «зустрічає по одязі, а 
проводжає за розумом». Що ж таке «зустрічає по одязі»? Це 
означає, що він, перш за все, оцінює його імідж (торгову 
марку) Вашого підприємства, а «проводить за розумом» - 
оцінює результати роботи Вашого підприємства 
(адміністратора, фахівців). Дуже важливим є перше 
сприятливе враження. 

Вибір того чи іншого салону краси потенційним клієнтом 
відбувається багато в чому за першим враженням, одним із 
елементів якого є сприйняття торгової марки. Не поодинокі 
випадки, що відвідувач салону не завжди з першого разу 
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запам'ятовує назву салону. А це може призвести до того, що 
наступного разу вибере інший салон для відвідування. Торгова 
марка та фірмовий стиль можуть допомогти утримати своїх 
клієнтів та збільшувати їх кількість за рахунок 
рекомендацій.Переваги, які дає торгова марка клієнту салону 
краси: 

- торгова марка дає можливість відчути свою 
приналежність до певної соціальної групи, а також набуття 
певного статусу (я ходжу до модного салону, обслуговуюсь у 
відомого стиліста); 

-Клієнт економить час на виборі підприємства для 
отримання послуг; 

торгова марка виступає певною гарантією якості, 
суб'єктивно знижуючи ризик придбання товарів та послуг; 

-Торгова марка дозволяє дізнаватися продукцію, 
відрізняючи її від конкурентів. 

Що пропонує успішна торгова марка її власнику? 
-Успішна торгова марка підприємства індустрії краси 

створює своєму власнику певні переваги: 
-полегшує завоювання та утримання клієнтів у 

порівнянні з подібними підприємствами (конкурентами) 
шляхом надання тривалого впливу на клієнтів; 

- створення кола постійних клієнтів; 
- допомоги в роботі з різними групами клієнтів; 
- привернення уваги нових клієнтів до послуг вашого 

підприємства; 
- дає еластичний відгук на зменшення ціни (шляхом 

збільшення продажів) та нееластичний відгук на збільшення 
ціни (за рахунок збереження обсягу продажів); 

-Торгова марка є додатковим нематеріальним капіталом; 
-вона підвищує рентабельність підприємства та 

ефективність реклами. 
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Величина вигоди керівника від використання марки 
визначається силою марки. Сила торгової марки визначається: 

-основними елементами марки (назвою, логотипом, 
слоганом, фірмовими кольорами, іншими особливими 
ознаками); 

-маркетингової політикою щодо продукції, ціни, каналів 
розподілу та реклами; 

-Марковою стратегією самого підприємства. 
Величина прибутку значною мірою залежить від 

відданості Ваших споживачів. Дуже важливим є збільшення 
постійних клієнтів. За даними маркетингових досліджень 
встановлено, що збільшення кількості постійних клієнтів лише 
на 5% (загалом клієнтів) може призвести до збільшення 
прибутку на 100%. 

«Між маркою, з одного боку, і споживачем, з іншого, 
існує безперечний зв'язок, і, тільки усвідомивши ці унікальні 
взаємини, можна визначити, який образ повніше відповідатиме 
цій марці». Девід Огілві. 
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СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРА СФЕРИ ОСВІТИ 

 
Інтеграція України до європейського наукового та 

освітнього простору вносить свої вимоги до реформування 
системи вищої освіти та обумовлює створення відповідних 
цим процесам соціально-педагогічних передумов, які будуть 
визначати необхідність осмисленого реформування, творчого 
проєктування та введення нових стандартів у систему освіти. 
Для розв’язання завдань вищої професійної освіти потрібне 
покращення педагогічної інтелектуальної культури, активний 
вплив на громадську думку, повсякчасне подолання всіх 
стереотипів, рутинності в педагогічній науці і практиці, що 
обумовлюється появою нових дослідницьких проблем в галузі 
професійної освіти та менеджменту. 

В цих умовах в освітньому просторі своєчасно з’явилось 
нововведення, яким стала «професійна компетентність», тим 
самим значно збагативши інноваційне освітнє середовище. На 
сьогоднішній день професійна компетентність виступає 
однією з найважливіших характеристик якості майбутнього 
фахівця та виступає критерієм під час підготовки випускників 
закладів вищої освіти. Головними вимогами до сутності 
професійної компетентності стає розширення знань, умінь і 
навичок, які необхідні для підвищення ефективності діяльності 
менеджера та професійної діяльності в цілому.  

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Основним стрижнем традиційних уявлень про 
професіоналізм фахівця завжди вважалось поняття 
«кваліфікація», яке походить від «quality» – якість працівника, 
професіонала. Кваліфікаційні вимоги до професійної 
діяльності виступають, по суті, стандартами, що є основою 
підготовки фахівців. Професійна кваліфікація та ступінь 
професійної підготовленості фахівця, дозволяють йому 
виконувати трудові функції певного рівня та складності у 
конкретному виді діяльності. Тому ключовим поняттям при 
характеристиці професійного рівня фахівця виступають його 
вміння та здібності, відображенням яких є широке 
використання категорії «професійної компетентності». Саме 
рівень останньої суттєво впливає на кваліфікацію спеціаліста. 

Потреба у впровадженні зазначеної категорії, визначена 
тим, що професійна компетентність майбутнього управлінця, 
будучи сутнісною характеристикою професіоналізму, ознакою 
керівника-професіонала, найбільш повно і всебічно відображає 
ті параметри, які характерні для менеджера нового типу, тоді 
як термін «професіоналізм», широкий і ємний, не дає точного 
тлумачення сукупності тих компонентів, які пред'являє соціум 
фахівця в сфері освіти XXI століття. Однією з характерних 
особливостей професійної компетентності керівника є 
підвищення ролі суб'єкта в соціальних перетвореннях і 
вдосконалення його здатності зрозуміти динаміку процесів і 
впливу на їх хід. 

Появу терміна «професійна компетентність» пов'язують з 
80-ми роками XX ст., проте в цей період даний феномен був 
практично не вивчений. 

Компетентісний підхід покладено в основу 
започаткованої у 2006 р. і схваленої Європейською комісією у 
2008 р. Європейської кваліфікаційної рамки для навчання 
впродовж життя [5]. Бельгійське комюніке міністрів 
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«Болонський процес 2020 – Європейський простір вищої 
освіти у новому десятиріччі» від 29 квітня 2009 р. підтвердило 
використання компетентісного підходу у вищій освіті. Цей 
підхід офіційно визнаний основою модернізації освіти в 
Україні, одним з концептуальних положень забезпечення 
єдиного освітнього простору та оновлення цілей і змісту освіти 
з урахуванням світового досвіду та принципів сталого 
розвитку. 

У працях зарубіжних учених розроблялась теорія 
компетентнісного підходу в освіті і була представлена в 
доробках Р. Бадера, Д. Мертенса, Б. Оскарсона, А. Шелтена та 
інших. Вітчизняні подуми компетентнісного підходу в 
сучасній освіті досліджували такі вчені: І. Бех, Н. Бібік,                 
Л. Ващенко, І. Єрмаков, О. Локшина, О. Овчарук,                     
Л. Паращенко, О. Пометун, О. Савченко, С. Трубачева та інші. 

Поняття «компетентнісний підхід» передбачає 
спрямованість освітнього процесу у вищій школі на 
формування та розвиток базових, ключових і предметних 
компетентностей особистості. Результатом такої 
спрямованості є формування загальної компетентності, що 
виступає як інтеграція особистісних якостей та новоутворень. 

Рада Європи виділяє п’ять базових компетентностей, 
необхідних сьогодні будь-яким фахівцям, які в контексті 
підготовки майбутніх менеджерів освіти, набувають 
особливого звучання, а саме: політичні та соціальні 
компетентності, пов’язані зі здатністю брати на себе 
відповідальність; приймати участь у спільному прийнятті 
рішень, у функціонуванні та розвитку демократичних 
інститутів; компетентності, що стосуються життя в 
полікультурному суспільстві; компетентності, що визначають 
володіння усним і письмовим спілкуванням, важливим в 
роботі та громадському житті; компетентності, пов’язані з 
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виникненням суспільства інформації (володіння ІКТ, 
розуміння їх позитивних і негативних рис тощо); 
компетентності, що реалізують здатність і бажання вчитися 
все життя, не тільки в професійному плані, а і в особистому та 
суспільному житті [1]. 

Наприклад, у Національному освітньому глосарії 
зазначається, що «Слід відрізняти поняття компетенції / 
компетенцій від компетентності / компетентностей як набутих 
реалізаційних здатностей особи» [3]. Загальновизнаним є 
розуміння «компетенції» як основи, внутрішнього резерву 
компетентності, базис якої складають знання і розуміння 
(теоретичне знання академічної галузі, здатність знати й 
розуміти), знання як діяти (практичне й оперативне 
застосування знань до конкретних ситуацій), знання як бути 
(цінності як невід’ємна частина способу сприйняття й життя 
з іншими в соціальному контексті); уміння, навички, досвід 
діяльності та ціннісне відношення до неї.  

Одним із важливих понять для нашого дослідження є 
«ключові компетенції». Сам термін «ключові компетенції» 
вказує на те, що вони є «ключем», основою для інших, більш 
конкретних і необхідні в будь-якій сфері діяльності. 

Оксфордсько-Кембриджській освітній програмі 
«Ключові компетенції – 2000» [2]: вказується, що вони 
використовуються у повсякденному житті, при здійсненні 
освітньої діяльності, на робочому місці або під час 
професійної підготовки. В європейському проекті 
«Визначення та відбір ключових компетенцій» (DeSeCo) 
ключові компетенції визначаються як важливі «у багатьох 
сферах життя і є запорукою успіху та ефективного 
функціонування суспільства» [4]. 

Професійна компетентність виступає як принципово 
новий результат професійної освіти. Орієнтація професійної 
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освіти на цей результат є оптимальним шляхом вирішення 
актуальної проблеми – узгодження основних цілей 
професійної освіти (формування професійної  компетентності) 
зі змістом професійної діяльності майбутніх управлінців 
(сукупність професійних функцій).  

Отже, проаналізувавши літературні джерела, доходимо 
висновку, що у сучасній науці спостерігається стійка тенденція 
до впровадження не лише поняття «компетентнісний підхід», а 
й до осмислення його сутності, адже реалізація цього підходу 
ґрунтується на розумінні, що прогрес суспільства в цілому 
залежить не стільки від економічного зростання в країні, 
скільки від рівня розвитку конкретної особистості. Сучасні 
доктрини вищої педагогічної освіти побудовані на процесах 
розвитку особистісного потенціалу та саморозвитку освітніх 
інституцій і суб’єктів педагогічного процесу. Тому, серед 
основних засад професійного розвитку майбутніх педагогів та 
управлінських кадрів освіти основними визначають реалізацію 
компетентнісного підходу до формування фахової кваліфікації 
педагогів та керівників закладів освіти. 
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СУЧАСНА ПАРАДИГМА АНТИКРИЗОВОГО  
МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ 

ЕКОНОМІКИ 
 

Структурні зрушення та поглиблення кризових процесів 
у національній економіці, нестабільність та 
непередбачуваність тенденцій зміни зовнішнього середовища, 
розрив налагоджених виробничих зв’язків та інші 
дестабілізуючі фактори здійснюють несприятливий вплив на 
ефективність виробничо-господарської діяльності вітчизняних 
суб’єктів господарювання. Все більше українських 
товаровиробників зазнають збитків від кризових явищ у 
суспільстві та економіці.  

Криза є однією із стадій історичного циклу розвитку 
підприємства, знешкодження якої дає можливість забезпечити 
його подальший розвиток. Вона являє собою надзвичайну 
ситуацію у процесі здійснення товаровиробником 
господарської діяльності, що супроводжується її 
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дестабілізацією. Криза характеризується зниженням рівня 
конкурентоспроможності господарюючого суб’єкта, його 
платоспроможності, відхиленням фактичних результатів 
діяльності від запланованих, а також зниженням рівня 
прибутковості та рентабельності. Невизначеність перспектив 
подальшого розвитку, неможливість прогнозування техніко-
економічних показників процесу функціонування, 
нестабільність цін та курсів валют спричиняють зниження 
рівня фінансового стану товаровиробників та загрожують 
потенційним банкрутством.  

В Україні спостерігається стійка тенденція до збільшення 
кількості порушених справ про банкрутство. Щоправда, лише 
незначна кількість суб’єктів господарювання, на які подано 
позови, оголошуються банкрутами. Беручи до уваги незначну 
кількість реальних банкрутств, варто відзначити, що ця 
проблема в умовах застосування карантинних заходів та війни 
в Україні є надзвичайно важливою та потребує достатньої 
уваги фахівців, оскільки масові банкрутства підприємств 
мають надмірний вплив на національну економіку.  

Слід зауважити, що банкрутство суб’єктів 
господарювання є нормальним явищем для економіки будь-
якої країни світу. Однак, у цій ситуації пріоритетом здорової 
життєдіяльності держави є розвинена та ефективно 
функціонуюча система законодавства, що формує такі умови 
для створення підприємств, процесу їхнього подальшого 
розвитку, санації, реструктуризації та при неможливості 
відновлення – ліквідації, за яких економіка країни не лише 
надмірно не страждатиме, але й відбуватиметься її зміцнення. 
Наприклад, у країнах Європейської Спільноти з кожних 100 
підприємств банкрутами стають приблизно 70–80%. При 
цьому економіка держави залишається високо-розвиненою та 
надмірно не страждає від  діяльності збанкрутілих 
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підприємств. Це означає, що ліквідація юридичних осіб у 
зв’язку з їхньою фінансовою неспроможністю є типовим 
явищем, а також є свідченням дієвості механізму  
оздоровлення, санації та ліквідації фірм, який регулюється 
чинним законодавством про банкрутство [3]. 

У нинішніх умовах господарювання проблемою 
вітчизняних товаровиробників є недостатньо ефективна 
система реагування на вплив дестабілізуючих факторів та 
адекватність заходів щодо запобігання проявам кризових 
явищ. Такою системою на кожному підприємстві є система 
антикризового управління, яка повинна забезпечувати 
стабільність його функціонування шляхом завчасного 
діагностування потенційних загроз ззовні та адекватного 
реагування на них, а у випадку погіршення ситуації – 
термінового   застосування дієвих заходів щодо їхнього 
знешкодження.  

Система антикризового менеджменту ґрунтується на 
таких принципах:  

− проведенні ранньої діагностики кризових явищ;  
− оперативності реагування на процес поширення 

кризових ситуацій;  
− терміновості реагування менеджерів 

підприємства на потенційні ризики   фінансовому 
добробуту;  

− раціоналізації внутрішнього потенціалу 
товаровиробника з метою знешкодження кризових явищ. 
Саме тому ефективна та дієва система антикризового 

управління має своєчасно сигналізувати про існуючі проблеми 
у процесі функціонування підприємства. При цьому, в 
залежності від глибини охоплення ними, топ-менеджери 
повинні застосовувати превентивні заходи з попередження 
поширення кризових явищ, підтримувати господарську 
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діяльність підприємства у стабільному стані, а у випадку 
гострої необхідності – обґрунтовувати заходи щодо виведення  
суб’єкта господарювання з кризового стану. 

На процес життєдіяльності українських 
товаровиробників впродовж 2019-2022 років значно вплинули 
сучасні цифрові технології. Пандемія коронавірусу та 
військові дії на території України внесли суттєві корективи у 
ритмічність ведення бізнесу. З одного боку, підприємницькі 
структури, торгівля й освіта зазнали значних втрат та збитків 
за останні чотири роки. Однак, варто зауважити про те, що 
саме у таких умовах зазначені сфери господарської діяльності 
зробили величезний крок до активізації цифрового прогресу. 
Господарюючі суб’єкти при цьому дійшли до спільного 
знаменника – доцільності використання цифрового 
інструментарію у процесі антикризового управління ними. 

Сучасний цифровий інструментарій стосується як 
електронних пристроїв, так і новітніх Інтернет-технологій, які 
управлінський персонал використовує, зазвичай, для пошуку 
релевантної та достовірної інформації. До складу цифрових 
інструментів входять програми, додатки та інше програмне 
забезпечення, доступне менеджерам на цифровому пристрої 
(наприклад, iPad, ноутбук, смартфон). 

Імплементація цифрового інструментарію у процес 
операційної діяльності    дозволяє менеджерам підвищувати рівень 
якості ухвалених управлінських рішень та одержувати перші 
позитивні результати уже впродовж першого року з моменту 
їхнього практичного впровадження. Так, наприклад, важливу роль 
у процесі підвищення рівня ефективності бізнес-процесів мають 
рішення на основі IoT (Internet of Things) та аналітики великих баз 
даних. Вони дають змогу оперативно збирати релевантну 
інформацію та переводити її в оцифровані дані з метою 
подальшого опрацювання, обмінюватися службовою інформацією 
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у електронній формі по всьому ланцюжку створення цінності та 
обробляти дані за рахунок використання  штучного інтелекту для 
отримання обґрунтованих висновків.  

Експерти вважають, що функціонування підприємств 
майбутнього («розумних підприємств») ґрунтується на 
процесах об’єднання розумного смартобладнання та усіх 
функціональних систем суб’єкта господарювання. При цьому 
кожен об’єкт одержить свою цифрову модель та 
забезпечуватиме процес передачі службової інформації. 
Технології, які базуються на кіберфізичних рішеннях та повній 
автоматизації бізнес-процесів, складатимуть підґрунтя 
чергової промислової революції (Індустрія 4.0) [2]. 

Отже, сучасна парадигма антикризового управління 
включає ряд послідовних етапів з реалізації цифровізованого 
механізму впливу на систему менеджменту товаровиробника з 
метою попередження, нівелювання та знешкодження криз 
різної типології. При цьому базисом ефективного 
функціонування  бізнесу в умовах кризи є інформаційне 
забезпечення й цифрові ресурси, навколо яких вибудовуються 
усі бізнес-процеси. На їхній основі формуються новітні бізнес-
моделі та екосистеми, які передбачають тісну взаємодію 
економічних агентів у сучасному кіберпросторі. 
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АНАЛІЗ НАБОРУ ДАНИХ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ 
ЗАДАЧІ ДІАГНОСТУВАННЯ ШКІРНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ МЕТОДОМ МАШИННОГО 
НАВЧАННЯ 

 
На сьогодні вирішення проблеми дистанційного 

діагностування захворювань, у тому числі із застосуванням 
телемедицини, є актуальною задачею. При діагностуванні 
дерматологічних захворювань вхідною інформацією є 
зображення ділянки шкіри, на котрій є певне ураження.  

У сучасному світі машинне навчання широко 
використовується в медицині, і як правило методи машинного 
навчання вирішують задачі розпізнавання та класифікації в 
залежності від предметної області. Розглядаючи задачу 
діагностування можна сказати, що це є класична задача 
класифікації, щоб система розпізнавала та класифікувала хворобу.  
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Перед тим, як система буде якісно надавати користувачу 
результат, необхідно проаналізувати та виявити, в якому стані 
навчальна вибірка так які маніпуляції з нею необхідно зробити 
для того, щоб методи машинного навчання надавали високу 
точність класифікації. 

Розглядаючи проблематику побудови моделі машинного 
навчання для розпізнавання шкірних захворювань, було 
розроблено аналіз  підходів, а також методів штучного 
інтелекту для вирішення даної проблеми. В загалом це підходи 
з використанням різних нейронних мереж, так названий 
ансамблевий підхід до навчання, після чого обирається 
найкращий метод після демонстрації результатів [1].  

Було проаналізовано інформаційні системи, котрі вже 
розроблені, але вони не є впровадженні у використання, а саме 
це системи на основі згорткових нейронних мереж, а також на 
основі алгоритмів машинного навчання [2].  

Шкірні захворювання широко поширені у людей, котрі 
проживають у південних країнах сходу. Висока температура 
повітря, а також гігієнічні особливості людей як наслідок 
дають поширення дерматологічних захворювань, їх різновид 
доволі високий. Фотознімки захворювань формують набори 
даних, частина з яких знаходиться у відкритому доступі. Набір 
даних для діагностування шкірних захворювань потрібно 
обирати таким чином, щоб дані мали великий різновид та 
специфічність.  

Інформаційні системи на основі нейронних мереж  більш 
розповсюдженні для даного класу задач, аніж машинне 
навчання. Вони відрізняються перш за все швидкістю обробки 
даних, а також точністю результатів.   

В цілому на сьогоднішній день широко 
використовуються згорткові нейронні мережі (CNN), вони 
проявляють себе, як найрезультативніша модель штучного 
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інтелекту [3, 4].  Але було помічено, що основну увагу автори 
своїх моделей приділяють саме первинній обробці зображень, 
вони використовують, як правило елементи сегментації, який 
значно підвищує результат. Автори використовують в цілому 
від 3 до 5 класів, що полегшує роботу обробки та навчання 
моделі. Стосовно наборів даних, це як правило поганої якості 
або власноруч зібрані дані. Це ускладнює процес оброки та 
навчання і впливає на результат роботи нейронної мережі. В 
цілому розробники використовували у своїх роботах 
використовували різні методи обробки зображення.  

Для аналізу можливості застосування для навчання 
нейронної мережі при діагностуванні шкірних захворювань був 
обраний набір даних під назвою DermNet [5]. Це всесвітній ресурс 
з дерматологічними захворюваннями, де можна 
проконсультуватись з лікарями, а також отримати необхідну 
інформацію стосовного того чи іншого захворювання. Датасет має 
23 класи з розміром в 19559 зображень, кожний клас це унікальне 
захворювання. У ньому є зображення захворювань для  різних 
вікових категорій, від дитини до дорослого. Розмір зображення 
різний, але в середньому варіює 720х472.  Кожен клас має різну 
кількість зображень, гістограма з розподілом  зображена на (рис.1).  

  

 
Рис. 1. Загальний вигляд датасету DermNet 
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Як висновок можна сказати, що дані більшою мірою 

збалансовані, але це може вплинути  питання на період 
розподілу навчальної та тестової вибірки.  

Тому головною проблемою є пошук факторів на 
результат роботи нейронної мережі. При використанні певних 
фреймворків та різновидів нейронної мережі маємо однакові 
результати в діапазоні 0.6 – 0.7 score.  

Для аналізу можливості застосування цього набору даних 
для вирішення задачі діагностування в дерматології було 
проведено серію експериментів, а саме на основі фреймворків 
TensorFlow а також Pytorch. Дані методики відрізняться між собою 
архітектурно, тому і було прийняте рішення спробувати різні 
підходи для аналізу. Що стосується гіперпараметрів, то 
досліджувались основні, котрі так чи інакше можуть вплинути на 
результат. Тому для даних систем змінювались такі параметри як, 
кількість епох для навчання, кількість згорткових слоїв, а також 
параметр для вирівнювання зображення. 

Відбувався чіткий підбір параметрів на моделі, але 
значних змін не виявлено. Головною необхідністю є виявлення 
локалізованих факторів, котрі впливають на навчання моделі. 
Тому подальші дослідження спрямовані на використання 
ансамблів нейронних мереж, щоб сформувати чітку оцінку 
кожного методу і виявити подальші кроки покращення якості 
системи.  

Одним із факторів, котрий був виявлений при первинній 
обробці, це різна розмірність зображень, що насправді впливає 
на процес навчання загорткової нейронної мережі. Навіть після 
приведення до однакової розмірності даних змін не було 
виявлено. Для того, щоб вирішити цю проблему, необхідно 
дослідити методики навчання та переглянути кількість епох, 
які можуть привести до перенавчання моделі. 
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Таким чином, проведено дослідження можливості 
застосування набору даних DermNet для діагностування в 
дерматології. Встановлено, що він не є універсальним, адже на 
ньому можна навчити та згодом протестувати зображення з 
різним класом захворювання.  Подальша робота полягає у 
підвищенні точності класифікації шляхом оптимізації 
параметрів на різних архітектурах нейронних мереж, а також 
використання ансамблевих методів для дослідження 
покращення точності та швидкості нейронної мережі. 
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СЕКЦІЯ 16. 
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MODELING OF EXITING SPECIAL CONICAL 

MULTIPLE-SLOT STRUCTURE  
 

Introduction. Researching problems of exciting cone 
structures is of interest for practical applications in antenna and 
electronic engineering because of their wideband and 
superwideband properties. Results of solving mathematical model 
problems of the physical process gives information about specific 
effects that can be used in the stage of designing radioengineering 
and electronic devices. A strict excitation problem solution for a 
perfectly conducting isotropic semi-infinite cone is given in [1]. 
The solution of boundary value problems for finite cones, cones 
with transverse inhomogeneities are is presented in [2,3]. In this 
paper a mathematical model for the harmonic field interaction with 
a conical periodic structure on the period of which there are several 
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longitudinal slots and conical strips of different angular dimensions 
is proposed. Interest to studying such model problems is caused, in 
particular, by the fact that the presence of conical strips leads to an 
expansion of the operating domain of a real antenna due to a 
variation in their angular dimensions. 

Formulation of the problem. Singular integral equations 
(SIE). Consider a model problem of excitation of a semi-infinite 
perfectly conducting periodic conical structure  (Fig. 1) consisting 
of  repeating systems, each of which contains  conical strips 
and  longitudinal slots of different angular dimensions. The 
source of excitation is an electric radial harmonic dipole with 
moment  located on the cone axis (Fig. 1).  

The slots are cut along the cone generators from its tip. The value 
of the slot width (an angular dimension) is equal to the value of the 
dihedral angle formed by the planes drawn through the axis of the cone 
and the strip edges. Let us  denote the opening angle of the cone, 

 is a period of structure, pd  is an angular slot width with 

number p  ( ) on the period,  is a conical strip with 
number p  at the  -th period ( ). 

 

 
 

Fig. 1. Geometry of problem. 
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In the introduced spherical coordinate system  with 

the origin at the cone tip, the conical surface  is defined as 
, and  

 
 , ,p pa b R∈  

 is the total surface of all strips on the period 
with the number s , 

 is a total surface of the strips of the conical surface . 
As a result of using the boundary condition at the cone strips 

and the condition of field continuity at the slots, we obtain singular 
integral equation (SIE) for finding the function , , that 
it defines the radial component of the density of the surface current 
induced at the cone strips. So we have 

   (1) 
The resulting SIE (1) has a logarithmic singularity (the first 

term on the left side), while the second term has a regular kernel 
 of the known form. 

 
Numerical results.  Field distribution. In the case of one 

longitudinal slot and one strip ( , 1N = ) the numerical 
solution of SIE is obtained. Figure 2 shows the distribution of the 
total field (in the wave zone, ) normalized to the maximum 
in the azimuthal plane for a cone ( ) with one slot (the 
slot axis corresponds to the value of the azimuth angle ) for 
different values of slot width d . The slot effect on the field 
distribution in the wave zone turns out to be weak, which is 
explained by this case of excitation. When  the diagram is 
almost circular. With the expansion of the slot, a change in the 
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diagram shape is observed and for it differs little from the diagram 
of a single extended scatterer in the form of a thin wire, the axis of 
which is shifted from the axis  by . 

 

 
 

Fig. 2. Distribution of the total field in the wave zone 
( ) for a cone  whose half-opening angle is , 

,   for different on the width of slot .d  
 

Conclusions. As a result of the studies of the model problem 
considered, it is shown that the problem of axisymmetric electric 
radial dipole excitation of a conical open structure, on the period of 
which there are conical strips and slots of different angular widths, 
is reduced to solving a singular integral equation with a logarithmic 
kernel. Based on the SIE numerical solution obtained in the case of 
one slot per period, a field distribution diagram depending on the 
angular width of the slot is given. 
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СЕКЦІЯ 17. 
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ВІЙНА ТА СТАН ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА  

В УКРАЇНІ 
 

Повномасштабна війна, що в 2022 році розв’язана Росією 
проти України, супроводжується масовим руйнуваннями 
інфраструктурних та промислових об’єктів. Швидке їх 
відновлення неможливе без міжнародної допомоги на кшталт 
тієї, що була надана європейським країнам після Другої 
світової війни, відомої під назвою "план Маршалла". 
Впровадження аналогу такої програми дає надію, що Україна 
швидко відновиться від наслідків війни. Однак 
започаткуванню зазначеної програми має передувати 
підготовча робота, спрямована на дослідження впливу війни 
на економіку та її базові сектори. Найбільшим серед них є 
сектор товарного виробництва. Без оцінювання глибини його 
спаду органи державної влади не зможуть перейти до 
вирішення актуальної проблеми: як розподілити обмежені 
ресурси міжнародної допомоги для того, щоб якомога швидше 
відновити довоєнний рівень виробництва та добробуту 
населення в Україні?  
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Терміни та вихідні умови дослідження  
1. Товарне виробництво – виготовлення товарів та 

надання послуг в економіці, призначених для продажу на 
ринку. Обсяг товарного виробництва країни можна 
розрахувати за формулою: Q i = ВВП - кінцеві колективні 
споживчі витрати, де Q i – обсяг товарного виробництва в 
економіці в і-му періоді. На відміну від ВВП, цей показник 
характеризує вартість лише ринкових благ, що вироблені в 
економіці.  

2. Експортна продукція підвищеної технологічної 
складності – товарна група експортної продукції індекс 
одиничної вартості якої є більшим, ніж величина індексу 
середньої вартості одиниці продукції сукупного товарного 
імпорту країни. Зазвичай індекс подається в доларах США за 1 
кілограм ваги товарів групи j.  

2. Після відкритого вторгнення Росії в Україні 
зареєстрували понад 8 млн внутрішньо переміщених осіб, а 
закордоном – близько 5,9 млн вимушених мігрантів [1].  

Товарне виробництво в Україні у воєнний період 
На територіях Донецької, Запорізької, Київської, 

Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, 
Херсонської, Чернігівської областей бойові дії 
супроводжувалися руйнуванням житлового фонду, 
інфраструктури, підприємств, мінуванням місцевості та 
міграцією населення. Бої також відбувалися навколо Києва, що 
спонукало частину його мешканців мігрувати в інші регіони та 
країни. Загальний вплив цих подій на економіку зазвичай 
оцінюється за допомогою показників, що характеризують 
динаміку ВВП. У його структурі частка зазначених 
адміністративних одиниць становить 29,5, м. Києва – 24%.  

У 2021 р. в Україні ВВП в доларовому еквіваленті 
становив близько 200,5 млрд дол. США [2]. За оцінками 
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Мінекономіки, в першому кварталі 2022 р. ВВП міг 
зменшитися на 16 % порівняно з аналогічним періодом 
минулого року. Якщо до кінця поточного року в зазначених 
адміністративних одиницях показники валового регіонального 
продукту залишаться близькими до нуля, в м. Києві – на рівні 
65% від попереднього року [3], а в інших регіонах – на рівні 
попереднього року, то за цим сценарієм можна очікувати, що 
ВВП України зменшитися на 32,9 % порівняно з 2021 р. Схожі 
оцінки щодо падіння ВВП надали фахівці Мінекономіки та 
Національного банку України – відповідно, 33,2 та 33,4%. 
Якщо ВВП зменшиться на третину, то в 2022 р. його величина 
буде становити близько 134,5 млрд дол. США. Згідно з даними 
Світового банку майже такий обсяг ВВП Україна мала в 
2018 р. [2].  

Наведена прогнозна оцінка базується на припущенні, що 
в 2022 р. структура української економіки залишиться 
незмінною. Однак із досвіду інших країн відомо, що під час 
війни державні витрати на оборону різко зростають, а 
виробництво із цивільного перетворюється у військове. Для 
України це означає, що в 2022 р. в економіці випуск неринкової 
продукції почне зростати, а товарної (ринкової) – скорочуватися. 
За цих умов ВВП буде зменшуватися дещо повільніше відносно 
випуску ринкових товарів і послуг. Нестача останніх зумовить 
дефіцит на ринку та/або стимулюватиме їх заміщення більш 
дорогими імпортними аналогами, що призведе до інфляції та 
зменшення добробуту населення більш високими темпами, ніж 
скорочення ВВП. За цих обставин показник товарного 
виробництва стає більш точним індикатором стану економіки 
відносно довоєнної, що була в 2021 р. Коротко можливості його 
використання можна подати так.  

Розрахунки на основі статистичних даних показали, що в 
2021 р. в Україні обсяг товарного виробництва становив 91,9% 
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від ВВП. У доларовому еквіваленті його величина 
дорівнювала близько 184,3 млрд дол. США. Згідно із заявами 
представників центральних органів державної влади в 2022 р. 
війна з Росією потребує від України збільшення воєнних 
видатків до 20 млрд дол. США [4]. Якщо держава зможе 
мобілізувати таку суму коштів, то це приведе до перерозподілу 
виробничих ресурсів на користь збройних сил, оборонних та 
інших галузей, які виробляють неринкові товари і послуги для 
забезпечення безпеки населення. Їх сукупна частка у структурі 
ВВП збільшиться до 16,9 %. За цих обставин у 2022 р. випуск 
ринкової продукції зменшиться на 45,4 % відносно рівня 
2021 р. і буде становити близько 100,7 млрд дол. США. 
Розрахунки на основі даних Світового банку [2] свідчать, що 
таку величину товарного виробництва Україна мала в 2017 р. 

Інтерпретація результатів прикладних досліджень 
Результати емпіричних досліджень західних вчених 

свідчать, що зазвичай лише близько 8% міжнародної допомоги 
спрямовується на повоєнну відбудову виробництва. З цього 
випливає, якщо Україні нададуть міжнародну допомогу, 
приміром, в обсязі 500 млрд дол. США, то на відновлення 
товарного виробництва може бути направлено близько                    
40 млрд дол. США. Це відносно невелика сума. Впродовж 
2005–2013 рр. на міжнародних ринках українські підприємства 
запозичили майже 61 млрд дол. США, але це не вплинуло на 
рівень їх технологічної модернізації та не дало змоги уникнути 
спаду виробництва в передкризових 2012–2013 рр. Тому 
питання про те, на які цілі буде витрачена міжнародна 
допомога щодо відновлення виробництва має значення.  

Якщо припустити, що в 2022 р. в Україні товарне 
виробництво зменшиться на 45,4 %, а його інерційне 
відновлення буде відбуватися за сценарієм 2018–2021 рр.(без 
врахування кризового 2020 р.), то можна очікувати, що 
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впродовж наступних 3 років величина товарного виробництва 
досягне рівня не 100, а лише 70,5 % від обсягу 2021 р. Останнє 
можна пояснити тим, що в довоєнний період внесок регіонів, 
які зазнали масштабних економічних руйнувань під час 
бойових дій у формування ВВП, як уже зазначалося, становив 
29,5 %. З цього випливає, що у повоєнний період зазначені 
регіони недодадуть таку ж частку у виробництво товарної 
продукції. 

Якщо після перших трьох років повоєнного відновлення 
товарне виробництво збільшиться з 54,9 до 70,5 % відносно 
рівня 2021 р. і далі продовжить зростати 4,0% на рік (темпи, 
які спостерігалися в 2021 р.), то можна очікувати, що 
впродовж наступних 9 років воно досягне довоєнного рівня. За 
цих умов загальний період відновлення товарного 
виробництва до рівня 2021 р. може становити близько               
12 років. При цьому потрібно розуміти, що Україна 
"відновиться" як одна з найбідніших європейських країн, тому 
що впродовж зазначеного часу вони продовжать свій розвиток. 

В Україні шлях інерційного відновлення товарного 
виробництва можна скоротити за умови цільового 
використання міжнародної допомоги. На наш погляд, її 
ресурси варто не розпорошувати серед всіх пошкоджених 
війною підприємств, а першочергово спрямувати на відбудову 
тих, які в короткі терміни спроможні відновити та/або 
збільшити продаж на зовнішніх ринках продукції підвищеної 
технологічної складності.  

Зокрема, міжнародну допомогу в формі грантів 
направити на відновлення виробництва та експорту таких 
товарних груп: двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші 
газові турбіни; частини літальних апаратів; електрообладнання 
звукове або візуальне сигналізаційне; турбіни на водяній парі 
та інші парові турбіни; проводи ізольовані, кабелі та інші 
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ізольовані електричні провідники; яхти та інші плавучі засоби; 
електронагрівальні прилади та апарати; судна, призначені для 
перевезення людей або вантажів, виробництво зброї та 
боєприпасів [5].  

Крім того, уряду доцільно визначити пріоритетні 
напрями структурних зрушень в економіці терміном, 
наприклад, на 10 років та на їх основі сформувати державну 
програму економічної реконструкції України. Її виконавцями 
мають стати передові як українські, так і іноземні компанії. 
Метою програми варто обрати розширення експорту продукції 
підвищеної технологічної складності. Зрозуміло, що для 
досягнення мети не можна використати міжнародну допомогу 
в формі грантів. Для цього потрібні інші джерела та форми 
допомоги, які спроможні створювати більш сильні стимули 
для передових компаній щодо пошуку та запровадження нових 
видів економічної діяльності з виробництва та експорту 
товарів підвищеної технологічної складності. Стимулювати 
інвестиційну діяльність компаній в пріоритетних напрямах 
можна різними шляхами. Наприклад, відкрити їм доступ до 
міжнародної допомоги, що надається такими інституціями як 
Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський 
інвестиційний банк, Світовий банк, у формі субсидованих 
кредитів, що видаються за ставкою нижче ринкової. Органи 
влади України також можуть надати таким компаніям 
опосередковані субсидії у формі середньострокових 
податкових пільг, відкриття доступу до безвідсоткових 
експортно-імпортних кредитів.  

Висновки. У 2022 р. в Україні товарне виробництво 
може скоротитися майже в два рази. На наш погляд, 
найкоротшим шляхом його повоєнного відновлення є 
збільшення експорту продукції підвищеної технологічної 
складності. Про це свідчать такі розрахункові дані. Зокрема, за 
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незмінних інших умов, якби в 2021 р. одинична вартість 
вітчизняного товарного експорту становила не 0,42, а   
0,48 дол. США/кг, тобто була на 6 пунктів вище, то це привело 
б до виникнення позитивного сальдо зовнішньої торгівлі 
товарами та прискорення зростання товарного виробництва до 
10,8% на рік. Ці факти дають підставу для передбачення, якщо 
в повоєнний період міжнародну допомогу в формі грантів та 
кредитів першочергово спрямувати на розширення випуску 
продукції підвищеної технологічної складності, яка збільшить 
одиничну вартість товарного експорту на 6 і більше пунктів, то 
можна очікувати, що темпи зростання товарного виробництва 
перевищать 10% на рік, а загальний період його відновлення 
до рівня 2021 р. скоротиться вдвічі, тобто з 12 до 6 років. 
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FORMATION OF THE SOCIALITY OF  
A SMALL TOWN 

 
One of the most important concepts for characterization of 

urban changes is urban space. The space has become an important 
topic in sociology and philosophy in the latest decades. The urban 
space as a complex reality is something that differs the city from 
the rural area. However, the space as it is seen by modern 
researchers is not simply a sum of material landscapes. Scientists 
distinguish at least three types of space: “real” space (physical 
space that includes buildings, roads and other tangible objects), 
“imaginary” space (invented by a person and constructed in the 
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minds) and “real-and-imaginary” space where local residents live 
using it (lived space of ideas or the “third space” as it is called by 
Edward Soja.) [1]. 

The idea is to form the city community through the concept 
of lived space. According to French urbanist Lefebvre each society 
makes its own space and the modern society is an urbanistic one in 
relation to the lived space it creates. Urban space differs from the 
two other types of space (rural and industrial), which are also 
determined by Lefebvre. 

The urban space is defined as a differentiated one, which is 
counter positive to the homogeneity and rational unity of the 
previous types of space in the industrial cities. This space is 
controversial because it is multilevel, multivoiced and multilived. 

Differential urban space is created by the local population, 
which is its participant. It can be the space of democracy, which is 
created and managed by the people who inhabit it. Described by 
Lefebvre “the right for the town” is the right of the local citizens to 
own it and take part in its development. The examples of such 
actions in the created and adopted space are known around the 
world. The most prominent illustrations are the “Arabic spring”, 
the “Capture Wall Movement” and the “Maidan” in Ukraine. 

According to Zimmel, space is an accumulation of "rotation 
points". A citizen "rotates in different circles" and contacts 
different social and cultural worlds. Availability of a common 
space means that previously independent elements have contacted 
each other. Space is the place of integration of various spiritual 
elements: attitudes, values, meanings, etc. 

In our opinion, the reason for pessimism in connection to 
urban public spaces is often a reduction in the intensity of specific 
forms of social life, disappearance of certain types of social 
activities that correspond to the classic definition of publicity. At 
the same time the real processes taking place in the cities, including 
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emergence of new social forms go unnoticed and an appropriate 
unbiased analysis is not used. Probably, it is necessary to look for 
new ways of organizing the public life in the cities, in particular, a 
new definition, a new vision, a new understanding of the recent 
social processes are needed as well as the criteria which allow to 
see the new public space. In our opinion, the philosophy of the city 
should become the theoretical and methodological basis for this 
development. 

Formation of the social space, where a philosophical 
"gathering" of the man in the relationship with the objects takes 
place, is a fundamental philosophical problem. 

To solve this problem, a research is needed on two levels: on 
the theoretical level that represents a philosophical dimension and 
the value scale of the phenomena as well as on the applied level, 
which assumes programs and projects for development of public 
spaces having important influence on the transformation of cities' 
social life and formation of the urban community. [2] 

Public spaces created by man show that a person is an active, 
pragmatic human beings having an inclination to purposefully 
transform the habitat as well as a social being. The concept of the 
human being philosophical "gathering" is intended to mark a 
unique, personality-filled body of culture texts bound together by 
the information space of "cultural nests" (a city being considered 
here as a "cultural nest" 

A city as a "cultural nest" is the result and the object of the 
creative activity of the human being. It covers practically all kinds 
of activities. Since the activity is of the cooperative character and is 
practically a co-activity, a "cultural nest" is a quintessence of 
sociality. 

Thus, culture as a system of values associated with a place 
and history, it penetrates all the fields of human activities, connects 
a human being with the space of residence, determines 
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relationships with other people. However, the "expansion of 
culture" discussed today not only by philosophers and researchers 
of culture studies but also by economists, political scientists, 
sociologists, managers, is not just a metaphor reflecting a growing 
importance of culture in the modern world. The concept means 
formation of a new environment of values, communication, 
sources, in which consumption of cultural products and services 
recedes into background, and providing opportunities for creative 
self-expression and self-realization steps forward. This is not only a 
process of technologies and communications development and 
emergence of new genre systems in art but also a political and 
macroeconomic processes described by modern researchers as 
development of a creative economy. 
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КОМПАНІЙ ІЗРАЇЛЮ  
 

Інноваційна економіка в Ізраїлі почалася з державних 
програм понад чверть століття тому. За цей період обсяг ВВП 
досяг цифри 482 USD млрд з річним темпом зростання 2021 – 
8,1 % [1]. Завдяки існуванню розробок в аерокосмічній галузі 
та у сфері національної безпеки, Ізраїль знаходиться на 
другому місці у світі серед країн з розвиненою економікою з 
використання мобільних технологій та продовжує лідирувати 
на ринку телекомунікацій, пропонуючи технології 
стільникового зв'язку та телекомунікаційне обладнання [2]. 
Загалом у секторі телекомунікаційних технологій працюють 
щонайменше 1000 фірм, які щорічно експортують своєї 
продукції понад 10 мілрд. доларів [3]. 

Огляд інноваційних розробок показав їхню ефективність, 
перспективу та широке поширення в  усьому світі. Розглянемо 
деякі з них. 
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У 1989 р. ізраїльтянами Алоном Коеном і Ліором 
Хараматі була заснована компанія VocalTec Communications, 
яка стала першопрохідником у світі VoIP. VocalTec винайшла і 
запатентувала перший у світі VoIP-«приймач» - у 1995 р. 
з'явилося рішення VocalTec Internet Phone. Сьогодні компанія 
VocalTec продовжує займати лідируючі позиції на ринку, 
серед її клієнтів – Deutsche Telekom, Telecom Italia та інші 
найбільші телекомунікаційні структури [2]. 

Мобільні оператори з 2006 року почали практикувати 
вільний перехід від оператора до оператора зі збереженням 
номера – Mobile Number Portability (MNP). 

Silentium розробила проривну технологію 
шумоподавлення Silence-in-a-chip. Рішення є чіпом, 
мікрофоном і динаміком, які створюють звукову хвилю, 
зворотну в напрямку шумової [2]. 

 Голосова пошта, передача факсимільної інформації 
разом із обробкою телефонних дзвінків були інтегровані в 
єдину систему компанією Comverse. 

 Система віддаленого доступу була розроблена фірмою 
MRV. Також компанія першою вийшла на ринок із 
двопозиційним перемикачем локальної обчислювальної 
мережі (ЛВС) 10/100 та технологією мультиплексування з 
поділом по довжині хвилі в мережах з доступом для 
квартирних абонентів. 

Програми миттєвого обміну інформацією та чату (ICQ) 
були запропоновані компанією Mirabilis. 

Runcom стала автором мікросхеми, сумісної з 
радіотехнологією Mobile WIMAX, а також творцем 
радіотехнології ортогонального багаточастотного адаптивного 
мультиплексування (OFDMA), яка є основною для мережі 4G. 

Компанія Radvision сформулювала положення протоколу 
H.323, який дозволяє здійснювати передачу даних, аудіо та 
відеоінформації через Інтернет. 
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Технологія компанії ECI Telecom дозволила 
використовувати одну телефонну лінію для двох одночасних 
розмов. Лідер промисловості, компанія Comsys, створила 
чіпсети 4G для наступного покоління пристроїв стільникового 
зв'язку [2]. 

Виставлення рахунків за передоплатою та з оплатою за 
фактом використання було зведено компанією Comverse у 
єдину автоматизовану систему розрахунку за послуги зв'язку. 

IP-телефонія технологія голосового зв'язку з                   
IP-протоколу та оптико-волоконний зв'язок були вперше 
введені в комерційний обіг компанією Vocaltec. А фірма NICE 
Systems першою презентувала технологію запису голосу для IP 
телефонії. 

У 2011 р. ізраїльська стартап-компанія eVigilo розробила 
систему масового оповіщення населення у надзвичайних 
ситуаціях. 

Концерн Elbit Systems, що спеціалізується на 
виробництві військового обладнання в галузі аеронавтики, 
організував кілька комерційних фірм із випуску цивільного 
телекомунікаційного та аерокосмічного обладнання. 
Наприклад, компанія MediGuard-стартап, яка займається 
розробкою медичних приладів інвазивної діагностики, де в 
основі дії військові розробки у галузі оптичних волокон та 
систем стеження [4]. 

Аналіз показав, що важливою складовою стимулювання 
економічного розвитку є такі фактори [5,6,7]: 

1. Податкова політика. Залежно від рівня 
розвитку, зовнішньоекономічної кон'юнктури урядові 
установи визначають оптимальний рівень ставок 
оподаткування доходів фізичних осіб та підприємств. З 
мінімальної заробітної плати, що стягується. В Ізраїлі діє 
шестиступінчаста прогресивна система оподаткування 
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доходів громадян. Оподаткування доходів починається з 
10% для доходів у розмірі 6310 шекелів (1700 $) і досягає 
48-50% для заможних громадян, щомісячні доходи яких 
перевищують 12 тисяч доларів США. 

2. Ефективність дії стартапів щодо 
впровадження технологічних розробок ізраїльських 
учених та дослідників у промислове виробництво. 

3. Злагоджена система регулювання банківської 
системи та дотримання принципу помірної участі у 
ризикованих операціях. 

4. Закон про заохочення інвестицій дозволяє 
іноземним компаніям користуватися перевагами 
низького податку на прибуток корпорацій (10%, якщо 
загальні капіталовкладення в компанію склали 
щонайменше 5 млн. шекелів) та інвестиційної субсидії до 
24% (застосовується тільки для пріоритетних областей). 
Період пільгового оподаткування становить 10 років. 

5. Закон про заохочення наукових досліджень та 
розробок. Офіс головного вченого при Міністерстві 
промисловості, торгівлі та праці Ізраїлю щорічно виділяє 
близько 400 млн. доларів на різноманітні програми 
підтримки досліджень. 
Отже, в Ізраїлі за останні роки спостерігається 

економічне зростання, значний приріст ВВП та споживання 
послуг. Реалізація державних програм призвела до формування 
сприятливого економічного середовища та розвитку інновацій 
телекомунікаційних компаній, заохочення інвестицій надало 
можливість їх впровадження, що призвело до збільшення числа 
користувачів смартфонами та інтернетом, а надскладні умови 
безпеки є каталізатором діджиталізації. Потрібно зазначити, що 
Україна успішно використовує ізраїльський досвід MNP та 
систему масового сповіщення населення.   
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СЕКЦІЯ 20. 
 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ 
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 

 
 

Ставнічук В.В.,  
аспірант 

Науковий керівник: Гарафонова О.І., д.е.н., професор 
Причорноморський науково-дослідний інститут 

м. Одеса, Україна 
 
 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ АГРОФОРМУВАНЬ НА 

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД 

 
Україна має потужний сільськогосподарський потенціал, 

сформований у довгостроковій перспективі шляхом переробки 
сільськогосподарської продукції, виробництва продовольчих 
та непродовольчих товарів, а також розгалуженої логістичної 
мережі, що обслуговує цей сектор. Активне впровадження 
інноваційних технологій у систему агропромислового 
виробництва сприяло підвищенню рівня присутності 
вітчизняної продукції на зовнішніх ринках, унаслідок чого 
зросла роль України у світовій агропродовольчій системі.  

Агропромислове виробництво, маючи значний 
природний, виробничий і соціальний потенціал, безпосередньо 
створило міцну основу для ефективного функціонування 
всього господарського комплексу країни, забезпечення в 
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повному обсязі продовольчої, економічної, енергетичної та 
екологічної безпеки. параметр. Завдяки тому, що його 
діяльність є структурною для розвитку сільських 
територіальних громад, населення у сільській місцевості 
сприяє працевлаштуванню, розвитку підприємницьких 
можливостей, покращенню добробуту, задоволенню широких 
соціальних потреб, самореалізації цієї категорії. юди. 

Незважаючи на значний потенціал і широкі можливості 
агропромислового комплексу України щодо забезпечення 
функціональної ефективності соціально-економічної системи 
від мікрорівня до глобального, у процесі його розвитку тривалий 
час формувалися складні інституційні проблеми. Ці проблеми 
значною мірою гальмують прогресивні зміни, що здійснюються 
у сфері аграрно-промислового виробництва, створюють 
перепони для реалізації необхідних трансформаційних процесів, 
знижуючи ефективність функціонування комплексу та економіки 
країни в цілому. Це зумовлено тим, що функціонування 
агропромислового комплексу України та його складових 
тривалий час перебувало під впливом застарілих парадигм 
розвитку, коли раніше сформовані інститути не відповідали 
сучасним потребам. 

Ключові інституції, що обмежують потенціал розвитку 
агроформувань, включають: 

- високий рівень концентрації влади, насамперед в 
економічній сфері, що ускладнює процес прийняття 
управлінських рішень щодо регулювання сільськогосподарського 
виробництва та розвитку його складових; 

- значний нормативно-правовий та фінансовий тиск на 
бізнес-структури, що перешкоджає повсякденному функціонуванню 
та реалізації свого потенціалу агроформувань; 

- створення сприятливих умов для монополізму та 
картелювання у сфері виробництва агару, лобіювання інтересів 
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великих агровласників, які користуються відносно значними 
державними преференціями, що значно обмежує можливості 
розвитку малого бізнесу в сільській місцевості; 

– з одного боку, захист вітчизняного виробника від 
іноземної конкуренції, а з іншого боку – впровадження 
протекціоністських механізмів у процес регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів агропродовольчої 
сфери, таких виробників не лише збільшують, а й збільшують; 

- збереження моделі «дешевої робочої сили», яка була 
одним із головних факторів високого рівня 
конкурентоспроможності вітчизняного 
сільськогосподарського виробництва на початковому етапі 
сучасного розвитку агропромислового виробництва в Україні, 
а в сучасних умовах – продуктивність зниження діяльності є 
розвиток сільських територіальних громад; 

- сформовані моделі поведінки мешканців сільської 
місцевості, що ґрунтуються на завищених економічно-
соціальних очікуваннях з одного боку та низькому рівні 
соціально-економічної активності з іншого боку через зневіру 
у можливості реалізації власних інтересів; 

- ігнорування як спроможності сільських територіальних 
громад забезпечити розвиток агропромислових підприємств, 
так і необхідності досягнення власних цілей розвитку. 
Невикористання цього потенціалу сільської місцевості суттєво 
обмежує можливості подальшого ефективного розвитку 
агропромислового виробництва [1]. 

 Базовими інститутами їх взаємодії є: повноваження 
державних та місцевих органів влади, напрями та можливості 
їх реалізації; система управління яка реалізується на рівня 
державних та недержавних структур, а також суб’єктів 
господарювання; власність, як інструмент отримання 
прибутку; праця, як форма взаємодії населення з суб’єктами 
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господарювання та інструмент підвищення добробуту 
домогосподарств. Базові інститути, окрім прямого впливу, 
здійснюють формування та реалізацію додаткових, або 
похідних інституцій, таких як: ринкові механізми взаємодії, 
конкурентоспроможність суб’єктів господарювання, система 
та специфіка ціноутворення, соціальний капітал тощо. 

На сучасному етапі розвитку України необхідність 
удосконалення сфери агропромислового виробництва та 
інституційного розвитку сільських територій пов’язана, перш 
за все, з результатами війни з Україною. Військові дії 
охоплюють значні території, на яких переважно 
спеціалізувалося сільське господарство, що призводило до 
значних втрат ресурсів: 

- людських, які пов'язані із загибеллю людей і виїздом 
частини населення в райони, віддалені від зон бойових дій, у 
тому числі за кордон; 

- промислові - внаслідок руйнування будівель, машин і 
устаткування підприємств, пов'язаних зі сферою аграрно-
промислового виробництва; 

- природні - масштабне мінування території залишає 
багато небезпечних вибухових речовин і будує укріплення. 

Таким чином, відновлення економічних, соціальних та 
екологічних можливостей доведеться починати заново, 
оскільки багато сфер, де спеціалізується агропромисловість, 
уже занепали і занепадуть. Проте розуміння та усвідомлення 
недоліків уже існуючої системи сільськогосподарського 
виробництва та розвитку села є таким, що таке відновлення 
створить новий тип формування аграрної галузі та покращить 
систему взаємовідносин усередині села. Необхідно також 
враховувати нові цінності, мотиви та типи поведінки 
українців, які виникли та розвивалися в процесі захисту та 
визволення нашої держави від окупаційних військ. 



 
  

                                                                                                                             Матеріали XXV-ої Міжнародної науково-практичної конференції 
                                                         (07 жовтня 2022 року, м. Рига (Латвія), дистанційно)  

 

                                                             491 

Запропонований напрямок для напряму удосконалення 
інституційного забезпечення агропромислового виробництва 
дає змогу розробити концепції реформування розвитку цього 
сектору економіки та його взаємодії з сільською територією. 
Беручи до уваги наслідки війни, розробку та впровадження 
нової або вдосконаленої інституційної інфраструктури слід 
починати на найбільш динамічному практичному рівні 
запропонованої сфери.  
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