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Шановні колеги! 
Слава Україні! Героям Слава! 

 
Прийміть сердечні вітання із випуском 

матеріалів XХX-ої Міжнародної науково-
практичної конференції «Сучасні аспекти 
модернізації науки: стан, проблеми, тенденції 
розвитку» (07 березня 2023 року, м. Гамбург 
(Німеччина)). 

За час свого існування, прийняли участь 
у конференціях понад 4000 науковців, 
здобувачів вищої освіти, практиків із України та 
за кордону, надруковано понад 2500 актуальних 
публікацій. 

Матеріали щомісячних міжнародних 
наукових заходів стали для багатьох читачів 
порадником і помічником, об’єктивним 

інформатором і аналітиком, консультантом і посередником у вирішенні 
наукових питань. 

З огляду на викладене, можна стверджувати, що матеріали 
конференцій гідно займають одне з найбільш значущих місць серед 
засобів масової інформації у різних галузях науки  та формують підґрунтя 
для її інноваційного розвитку.  

Щиро вдячна організаційному комітету конференції, партнерам і 
всім друзям! 

Бажаю творчих успіхів, здоров’я і щастя. 
 
 
З  повагою, 
 

директор Видавничої  групи «Наукові перспективи»,  
кандидат наук з державного управління,доцент,  
Лауреат премії Президента України для молодих вчених,  
Лауреат премії Верховної Ради України молодим ученим     Ірина Жукова 
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Дорогі колеги! 
 

 
Щиро вітаю із виходом у світ 

ювілейного тридцятого випуску 
матеріалів Міжнародної науково-
практичної конференції «Сучасні 
аспекти модернізації науки: стан, 
проблеми, тенденції розвитку»! 

  Це — серйозний рубіж для 
щомісячних науково-комунікативних 
заходів.  

Не можна не привітати із 
виходом ювілейного випуску матеріалів 
Видавничу групу «Наукові перспективи», 
громадську наукову організацію 
“Всеукраїнська асамблея докторів наук 
із державного управління” та громадську 

організацію «Асоціація науковців України», що заснували проведення 
наукових заходів.  

Як виявилося, і вчені, і науковці, і представники влади та 
громадськості можуть працювати в одному стилі — наукового, зваженого, 
змістовного, відкритого і доброзичливого обговорення актуальних питань 
науки.  

Сподіваюся, що у майбутньому проведення міжнародної 
конференції отримає нову динаміку розвитку, зберігши при цьому свою 
конструктивну, довірчу і поважну основу.  

Бажаю нових творчих знахідок та подальших успіхів у всіх 
починаннях! 
 

З повагою, 
Доктор наук з державного управління, професор,   
Заслужений юрист України,  
Проректор Національного Авіаційного Університету      Євген  Романенко  
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СЕКЦІЯ 1. 
 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, 
САМОВРЯДУВАННЯ І ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

 
 

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

 Заслужений юрист України, підполковник, 
 Збройні сили України, 

м. Київ, Україна 
 

Непомнящий О.М. 
доктор наук з державного управління, професор,  

Заслужений будівельник України 
професор кафедри архітектури і просторового планування, 

Національний авіаційний університет, 
 м. Київ, Україна 

 
ГЕНАСАМБЛЕЯ ООН ПРОГОЛОСУЄ ЗА ПРОЄКТ 
МИРНОЇ РЕЗОЛЮЦІЇ ЩОДО ВІЙНИ В УКРАЇНІ 

ДО РІЧНИЦІ РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ 
 

Європейський парламент більшістю голосів ухвалив 
резолюцію з приводу перших роковин повномасштабної 
військової агресії рф проти України, яка розпочалася із прямого 
вторгнення російських військ 24 лютого 2022 року.[1]  

Під час пленарного засідання у Страсбурзі «за» цю 
резолюцію проголосували 444, «проти» – 26 депутатів 
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Європейського парламенту, утрималися ще 37 європейських 
політиків.    

«росія здійснює злочинну, неспровоковану та нічим не 
виправдану агресивну війну проти України з 24 лютого                 
2022 року, …що є грубим та показовим порушенням Хартії 
ООН та фундаментальних принципів міжнародного права…. 
Україна страждала від російської агресії, починаючи з 
протестів, які відбулися у листопаді 2013 року проти рішення 
тодішнього президента призупинити підписання Угоди про 
асоціацію ЄС – Україна… Дії росії в Україні протягом 
минулого року продовжують загрожувати миру й безпеці в 
Європі та у світі», – йдеться у документі.  

Резолюція відображає злочини, які кремлівські війська 
здійснили на території України, включаючи невибіркові атаки 
по житлових районах та цивільній інфраструктурі, внаслідок 
яких вже загинули тисячі мирних людей, серед них – сотні 
дітей. Документ засуджує скоєне окупантами насильство 
проти населення України, включаючи вбивства, тортури, 
знущання, сексуальне насильство, викрадення людей та їх 
примусове переміщення, зокрема насильницьке вивезення до 
росії тисяч українських дітей. 

Документ згадує, що у вересні 2022 року росія, у 
порушення всіх норм міжнародного законодавства, оголосила 
про анексію частково окупованих Донецької, Херсонської, 
луганської та Запорізької областей України, на додаток до 
злочинної анексії Кримського півострова. На окупованих 
територіях росія проводить політику геноциду та етнічних 
чисток, вчиняє масовані звірства, щоб знищити українську 
національну ідентичність та припинити існування української 
культури та державності.  
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У резолюції Європейського парламенту зазначається, 
що російська агресивна війна проти України стала 
найбільшим збройним конфліктом на Європейському 
континенті з часів завершення Другої світової війни. Ця 
російська агресія відображає посилення конфлікту між 
авторитаризмом та демократією.   

Виходячи з цього, депутати Європейського парламенту 
висловили непохитну солідарність з народом та владою України, 
підтримку незалежності, суверенітету та територіальній 
цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.   

«Європейський парламент… вимагає, щоб росія та сили 
її поплічників зупинили всі військові дії, зокрема свої атаки проти 
населених районів та критичної інфраструктури, щоб росія вивела 
всі військові сили, своїх поплічників та військове обладнання з 
усієї міжнародно-визнаної території України, зупинила 
насильницьку депортацію цивільного населення України та 
звільнила всіх ув’язнених українців», – йдеться у документі.  

Резолюція віддає пошану хоробрості народу України, 
який став лауреатом Премії Сахарова 2023 року за свободу 
думок. Як зазначили депутати, українці зараз воюють не лише 
за власну країну та її суверенітет, а й захищають європейські 
цінності проти жорстокого кремлівського режиму, який 
прагне підірвати демократичний устрій, ослабити та 
розділити Європейський Союз.[1]  

З 24 лютого 2022 року, коли розпочався збройний напад 
Російської Федерації на Україну, до 22 січня 2023 року 
Управління Верховного комісара ООН з прав людини 
(УВКПЛ) зафіксувало 18 483 жертви серед цивільного 
населення країни: 7 068 убитих і 11 415 поранених. 

Це включало: 
• всього 7068 убитих (2800 чоловіків, 1895 жінок,                    

180 дівчат і 223 хлопчики, а також 35 дітей і 1935 дорослих, 
стать яких поки невідома);   
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• всього 11 415 поранених (2 504 чоловіків, 1 779 жінок, 
241 дівчина і 330 хлопчиків, а також 267 дітей і 6 294 
дорослих, стать яких поки невідома).  

Більшість зареєстрованих втрат серед цивільного 
населення були спричинені використанням вибухової зброї з 
великою зоною дії, включаючи обстріли з важкої артилерії, 
реактивних систем залпового вогню, ракет і авіаударів. 

Фактичні цифри щодо жертв значно вищі, оскільки 
отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні 
бойові дії, було відкладено, а багато звітів все ще очікують 
підтвердження. Йдеться, наприклад, про Маріуполь (Донецька 
область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасну та 
Сєвєродонецьк (Луганська область), де є повідомлення про 
численні жертви серед мирного населення.[2]  

Кількість біженців з України, зареєстрованих для 
тимчасового захисту в Європі станом на 31 січня 2023 року, 
становить 4 мільйони 823,33 тисячі. [3] 

За підрахунками УВКБ ООН, найбільше українських 
біженців зі статусом тимчасового захисту, як і раніше, в 
Польщі – 1 млн 563,39 тисячі, за два місяці їхня кількість 
збільшилася на 55,5 тисячі. Утім, у Польщі 58% українців 
винаймають житло за власний кошт. За кошти польської 
держави живуть лише 5% українських біженців. 

Зазначається, що кількість українських біженців зі 
статусом тимчасового захисту в Європі до кінця січня                     
2023 року перевищила 4,95 млн людей, однак пізніше дані 
щодо Німеччини були оновлені за два місяці, згідно з якими 
зафіксували зниження кількості українців у країні з таким 
статусом більш ніж на 140 тисяч – до 881,4 тисячі. 

На третьому місці — Чехія, де кількість зареєстрованих 
для тимчасового захисту біженців з України зросла від кінця 
листопада на 22,7 тисячі – до 485,1 тисячі. 

https://tsn.ua/svit/umovi-ne-vlashtovuyut-kozhnogo-chetvertogo-ukrayinci-rozpovili-de-i-za-chiy-rahunok-voni-meshkayut-u-polschi-2206336.html
https://tsn.ua/svit/umovi-ne-vlashtovuyut-kozhnogo-chetvertogo-ukrayinci-rozpovili-de-i-za-chiy-rahunok-voni-meshkayut-u-polschi-2206336.html
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На четвертому місці Італія – 169,31 тисячі (приріст на  
5,1 тисячі). Далі йде Іспанія – 161,01 тисячі (зростання на                 
6,5 тисячі). 

Велика Британія – 158,8 тисячі (зростання на 12,6 тисячі) 
та Болгарія — 151,71 тисячі (зростання на 5,7 тисячі). 

Понад 100 тисяч українців зареєструвалися для 
тимчасового захисту у Франції, Румунії та Словаччині: 
відповідно 118,99 тисячі (дані на 21 жовтня), 110,9 тисячі 
(зростання на 33 тисячі) та 107, 00 тисячі (зростання на                      
5,8 тисячі). 

В Австрії зареєстровано 92,44 тисячі українських 
біженців (зростання на 5,5 тисячі), Нідерландах – 85,21 тисячі 
(зростання на 6 тисяч), Швейцарії – 78,89 тисячі (зростання на 
9,3 тисячі), Литві – 73,61 тисячі (зростання на 3 тисячі) 

Також українські біженці зареєстровані в Ірландії – 
72,58 тисячі (зростання на 8,3 тисячі), Бельгії – 64,41 тисячі 
(зростання на 4,9 тисячі), Португалії – 57,11 тисячі (зростання 
на 4, 2 тисячі) та Швеції – 51,23 тисячі (зростання на 2,8 тисячі). 

У Фінляндії зареєстровано 49,29 тисячі українських 
біженців (зростання на 5,5 тисячі), Латвії – 45,3 тисячі 
(зростання на 2,5 тисячі), Естонії – 42, 83 тисячі (зростання на 
4,1 тисячі), Норвегії – 38,58 тисячі (зростання на 6,5 тисячі), 
Данії – 37,69 тисячі (зростання на 2,7 тисячі) та Угорщині – 
33,63 тисячі (зростання на 1,3 тисячі). 

Кількість українських біженців зі статусом тимчасового 
захисту у Греції становить 20,96 тисячі (зростання на тисячу), 
на Кіпрі – 20,6 тисячі (зростання на 2,3 тисячі), у Хорватії – 
20,49 тисячі (зростання на 1,4 тисячі). 

У Словенії зареєстровані 8,66 тисячі українських 
біженців, Чорногорії – 7,92 тисячі, Ісландії – 2,24 тисячі, на 
Мальті – 1,54 тисячі, у Сербії та Косово – 1,23 тисячі та 
Ліхтенштейні – 0,54 тисячі.[3]  
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Загальні бойові втрати Росії на території України з              
24.02   по   16.02.23   орієнтовно   склали:  особового  складу –   
близько 140460 осіб, танків – 3296 од, бойових броньованих 
машин – 6517 од, артилерійських систем – 2306 од), РСЗВ – 466 од, 
засоби ППО – 239 од, літаків – 298 од гелікоптерів – 287 од, 
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2012 ,  автомобільної 
техніки та автоцистерн – 5167 од , кораблі /катери – 18 од , 
спеціальна техніка – 219, крилаті ракети – 857.[4]   

До річниці повномасштабного вторгнення РФ до 
України 24 лютого  Генасамблея ООН проголосує за проєкт 
резолюції, в якому наголосять на необхідності якнайшвидшого 
досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру в 
Україні. Про це повідомляє Reuters.[5] 

Наразі відомо, що голосування відбудеться саме                           
24 лютого – в річницю повномасштабної російської війни. 
Голосуванню передуватимуть дводенні виступи десятків 
держав-членів ООН. 

Текст резолюції ООН черговий раз вимагатиме від 
Москви вивести свої війська і закличе до припинення бойових 
дій. Україна і прихильники прагнуть посилити дипломатичну 
ізоляцію Росії. Це буде можливо, якщо три чверті членів 
Генеральної Асамблеї підтримають резолюцію. 

"Ми розраховуємо на дуже широку підтримку з боку 
членів. На карту поставлена не тільки доля України, а й повага 
незалежності, суверенітету і територіальної цілісності кожної 
держави", – наголосив посол Європейського Союзу Улоф 
Скуг, який допомагав керувати розробкою резолюції 
Генеральної Асамблеї. 

Крім того, Україна хотіла, щоб проект резолюції 
Генеральної Асамблеї закріпив мирний план з 10 пунктів, 
запропонований президентом України Володимиром 

https://tsn.ua/politika/genasambleya-oon-uhvalila-rezolyuciyu-pro-prava-lyudini-v-krimu-2203513.html
https://www.reuters.com/world/un-mark-russia-invasion-ukraine-anniversary-by-urging-just-peace-2023-02-16/
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Зеленським. Однак дипломати заявили, що проєкт був 
спрощений для отримання якомога більшої підтримки. 

Слід зазначити резолюції Генеральної Асамблеї не є 
юридично обов’язковими, але мають політичну вагу. 

Минулого року Росію дипломатично ізолювали, коли 2 
березня 141 держава проголосувала за засудження її 
вторгнення до України та вимагала від Москви вивести свої 
війська.[6] Буквально через кілька тижнів 140 держав 
проголосували за вимогу доступу до допомоги та захисту 
цивільного населення. Країни розкритикували Росію за 
створення "жахливої" гуманітарної ситуації в Україні. 

Тоді, 12 жовтня, 143 країни проголосували за 
засудження "спроби незаконної анексії" Росією чотирьох 
частково окупованих регіонів України та закликали всі країни 
не визнавати цей крок. 

Москва      намагалася      подолати      свою        ізоляцію.   
Напередодні квітневого голосування, яке призвело до 
призупинення діяльності Росії в Раді ООН з прав людини, 
Росія попередила країни, що голосування за цей захід 
вважатиметься "недружнім жестом" і буде враховано в 
розвитку двосторонніх відносин. [5] 

Висновки. Згідно з розрахунками української дипломатії, 
подібна резолюція має остаточною крапкою в усіх цих планах 
просувати для України якесь припинення вогню, якесь 
заморожування конфлікту, перемир'я, чим зараз активно 
займається Росія через своїх численних агентів впливу. Вона 
намагається максимально мобілізувати довкола себе різні 
держави, щоб вони хоча б якось задекларували підтримку 
Росії. Держава-агресорка намагається привласнити тему 
мирних переговорів. Це парадокс, адже Росія цю війну почала 
і призвела до усіх негативних наслідків. 

https://tsn.ua/ato/stalo-vidomo-hto-zaminit-rosiyu-v-radi-z-prav-lyudini-oon-2049817.html
https://tsn.ua/ato/stalo-vidomo-hto-zaminit-rosiyu-v-radi-z-prav-lyudini-oon-2049817.html
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THE ETHICAL CULTURE OF ENSURING THE 

QUALITY OF THE ADMINISTRATIVE SERVICES 
PROVISION 

 
The ethical culture of an individual is one of the central 

internal moral factors that can improve the quality of work of 
public servants, aimed at achieving the best possible standards in 
the interests of those who repeatedly use public services. Ethical 
norms of activity from the point of view of schools of public 
administration are a set of internal principles that have formed and 
always exist in the collective and are recognized and implemented 
by all its members. Such norms of behavior, which can be 
regulated both at the legislative level and by the public itself, 
should correspond to a single desire – public interests should 
always prevail over private interests. Therefore, the study of the 
ethical component in ensuring the quality of the provision of 
administrative services is currently relevant. 

The main public purpose of the public service and public 
servants in general is to serve the people and each of its individual 
citizens. The entire professional and ethical system of public 
service is formed around the mission of the specialty: principles, 
values, norms and standards of behavior, requirements for the 
moral properties of the state. 

The mission, values on which the moral and ethical 
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foundations of public service are based and the basic principles of 
public service are enshrined in the Basic Law of Ukraine and the 
Laws of Ukraine «On Civil Service», «On Service in Local Self-
Government Bodies», «On Prevention of Corruption», General 
Rules of Ethical behavior of civil servants and local self-
government officials. The decisive ethical base in the public 
service system is precisely the mission of public servants, which 
consists in the professional performance of state functions and is 
implemented with the help of protecting national interests and 
meeting public needs. 

The study of the ethical system of the public service of 
developed countries shows that they have common features: the 
orientation of the professional activity of employees to guarantee 
the interests of citizens and society, prevention of possible abuse 
of power, non-compliance with the law, corruption; consideration 
of the ethics of public service as the main component of the 
corporate culture of an organization or institution; developed 
nature of ethical legislation; increased attention to ethical codes; 
the possibility of creating special bodies to coordinate activities 
related to solving ethical problems; the developed character of 
ethical training of modern public servants; consideration of ethics 
as a component of an integral system of public administration; 
definition of the main role of managers-leaders in the formation of 
an ethical system of public service; involvement of society in 
solving ethical problems; sustainable development of the ethical 
system; the presence, in addition to general features and individual 
national differences, of ethical systems of public service. 

The creation of an ethical system of public service in 
developed countries is aimed, first of all, at the formation of 
effective structures that would carry out high-quality ethical 
training of civil servants, ensure control of their activities and 
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create scientific and methodological support for solving ethical 
problems [1, p. 71]. 

In Ukraine, issues of public service ethics, among many 
other issues, are dealt with by personnel services, anti-corruption 
specialists, and the National Agency of Ukraine for Civil Service. 
In Ukraine, among civil servants and officials of local self-
government, there is no stable tradition of observing ethical norms 
of virtuous behavior. The double standard, which is the result of 
the previous stages of the country’s development, affects both 
public administration and the everyday life of people. Historically 
formed standards of underestimation of a person, neglect of his 
rights, perception of a citizen as a subject, beggar, dependent or 
complainer, which lead to dangerous moral consequences, make 
themselves felt in the activities of executive authorities. 

In Ukraine, the desire to «bring more benefit to society and 
the state», which correlates with the mission of the profession, 
ranks seventh in the ranking of motives for entering the public 
service after «guaranteed permanent work, stable salary», «the 
desire to earn a high pension», «to have connections, which can be 
useful in life» [2, p. 207]. Thus, the declared guidelines of activity 
– serving the public good and ensuring human rights – quite often 
differ from the actual motivation of Ukrainian public servants. And 
the dominance of only a pragmatic and materially interested 
orientation can become the basis for the distortion of the values of 
public servant ethics and inappropriate behavior. 

In Ukraine, the activity of centers for the provision of 
administrative services (CPASs) has today become one of the 
world’s best practices for transforming the system of providing 
public services to the population and businesses. The basic 
principles of their activity have been created, electronic services 
and services, etc., are being implemented. At the same time, the 
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processes of improving their functioning are still ongoing. 
One of the key aspects of improving the operation of this 

system is the ethical norms and rules of behavior of officials. After 
all, cooperation with the public is always accompanied by a human 
factor, so it is important that such relations are formed without 
conflict, on the basis of complete mutual understanding. That is 
why the issue of ethical norms of behavior in CPASs is extremely 
important. Since CPASs, according to the law, is a working body 
or subdivision of authorities, it should become the face of the 
service, with approaches used by international companies. 

The qualification requirements for employees in the field of 
administrative services include, in particular, a physical and mental 
state of health sufficient for a person to properly perform official 
duties, including a restrained temperament and personal moral 
qualities necessary for conflict-free communication with the 
subjects of the application, in particular, respect for their honor and 
dignity, benevolence, unbiased attitude towards all persons 
without exception and at the same time readiness to take into 
account their specific problems and specific circumstances of 
cases. The requirements also include an appropriate level of 
communication culture, the ability to concisely and clearly explain 
organizational and legal issues, as well as to help draw up the 
necessary documents [3]. 

A component of the implementation of the idea of serving 
the public good in public administration is respect for the person. 
The right to respect for the human dignity of a person is a moral 
right and a requirement for creating proper conditions for 
providing services to citizens. 

Thus, in the system of criteria for assessing the quality of the 
provision of administrative services, respect for a person implies a 
polite attitude towards the recipient of administrative services, his 
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honor and dignity. The criterion «respect for the person» also 
includes: the readiness of the employees of the authorized body to 
provide the relevant administrative service, to help the recipient in 
filing the appeal, to provide relevant advice, etc.; observance of the 
principle of equality of citizens; availability of household 
amenities in the authorized body. 

As noted by experts of the Center for Political and Legal 
Reforms, regardless of the way in which a private person – a 
consumer of an administrative service communicates with an 
administrative body – an important aspect, especially in Ukrainian 
conditions, is respect for the individual. Usually, this criterion is 
quite subjective, because in most cases it is based on the 
consumer’s own life experience. However, there are completely 
objective grounds for assessing the quality of the provision of 
administrative services according to this criterion, in particular, if 
this criterion includes not only respectful treatment of the person, 
but also compliance with the principle of equality. 

By equality, experts of the Center for Political and Legal 
Reforms understand the principle of non-discrimination 
established by the Constitution of Ukraine, that is, the prohibition 
of granting privileges or other advantages, as well as the unjustified 
establishment of restrictions. Therefore, the administrative service 
must be provided with the same quality for all consumers at the 
same time, with the same requirements for all consumers [4, p. 32]. 

In state-administrative interactions, respect for citizens is 
specified, in particular, in benevolence, readiness to take part in 
solving personal affairs; in politeness and correctness (absence of 
demonstration of excessive busyness; attentive listening and the 
ability to correctly understand the visitor; able to interact with 
elderly people; providing the citizen with the opportunity to 
express his point of view; clear, concise, consistent, correct 



 
  

 
     Матеріали XXX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

     (07 березня 2023 року,  м. Гамбург (Німеччина), дистанційно) 
 

 
   30 

presentation of information; arguments oriented towards the 
peculiarities of perception person); in accuracy (punctuality, 
precise wording, timely provision of answers and services, 
execution of decisions within specified terms, keeping one’s 
word), etc. 

Respect for the citizen must be inherent to representatives of 
all subordinate levels of public administration, because the 
observance of this principle in the upper echelons of the public 
service and its neglect in the lower structures (and vice versa), as 
well as the fulfillment of this requirement by employees of one 
institution and non-fulfillment by employees of another institution, 
affects the general the image of public administration, to establish 
trust relations with the public. After all, citizens should be 
confident that when they turn to public bodies, they will be assisted 
in solving their problems, will be helped in all their legitimate 
actions and demands [5]. 

Observance of moral and ethical rules of conduct by public 
servants forms a client-oriented approach in the field of providing 
administrative services, the main principles of which are the client-
oriented ideology of the institution, the psychological readiness of 
the team to meet the needs of the client: the implementation of high 
quality service, a personal approach in matters of meeting the 
needs of the client, and this is possible only under the condition of 
a motivated, well-trained team with a developed level of ethical 
culture. 

Customer orientation is not some isolated actions aimed at 
finding and satisfying the needs of customers to improve their 
commitment to the organization, that is, the so-called marketing 
technique that provides competitive advantages. Customer 
orientation is also not a one-time action, it is rather a way of 
thinking and existence. This is the attitude towards people, as they 
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said before, «in a human way»: with kindness and benevolence, 
with a desire to listen and help, to complete the tasks undertaken 
on time and completely, with a primary focus on consumers as 
specific individuals. 

The introduction of a client-oriented approach into the 
practice of the CPASs is necessary, because it is related to a change 
in the understanding of the client's value for the institution and 
takes into account the client’s advantages and interest as much as 
possible. This approach is reflected in the individual approach to 
any client, the selection for him of an exceptional set of services 
and the means of obtaining them, when everything is done to make 
life easier for the client, his time is valued, needs are met, 
opportunities are taken into account, when every client is a buyer 
of services who feels exceptional. 

Since the administrative reform involves bringing all 
important services closer to the population, in our opinion, in order 
to improve the quality of the provision of administrative services 
from an ethical aspect, it is necessary: regularly raise the level of 
individual culture of employees of administrative service centers, 
update values that strengthen customer orientation. This can be 
done at the expense of, for example, holding regional CPASs flash 
mobs for public and religious holidays; introduction of various 
technologies to ensure proper feedback from customers; to ensure 
the continuous development of the competence of managers and 
employees of the Central National Academy of Sciences, to attract 
specialists to conduct thematic trainings and seminars, to 
participate in short-term programs of professional development 
based on the Centers for training and professional development, to 
study in specialized institutions of higher education, in particular 
in the system of NASS and its regional institutes, to participate in 
specialized distance learning, aimed at forming a cadre of 
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competent employees, determined to serve citizens in the 
conditions of a modern information society; to introduce the 
entrance testing of candidates during employment at the National 
Center for Social Security, which should include a test program – 
tests for stress resistance; tests to determine the psychological type, 
features of memory, speed of reaction, work capacity, 
interpersonal relations in the team; it is important to carry out the 
initial training of newly hired employees of the CPASs in two 
stages: group training on the basis of the CPASs training center 
and independent study of the work process at the employee’s 
workplace with the participation of a specialist-mentor; since 
ethical requirements are an integral part of the professional 
competencies of public servants, therefore, in our opinion, it is 
important, in addition to professional competencies, to pay 
attention to ethical and psychological qualities that help to 
establish positive contact with service users during the selection of 
personnel in CPASs; since the implementation of the idea of 
service at the level of each public servant requires close attention 
to the personal world of employees, it is necessary to carefully 
study the motives for entering and staying in public service, 
including the position of the administrator of the Central 
Administrative Service, and to encourage employees to work 
virtuously. 

Although the issue of legislative regulation of administrative 
ethics is quite complex, because many behavioral actions by their 
nature cannot be regulated by legal norms and prescriptions, as 
they are regulated by moral and ethical norms, however, there is a 
need to create the conceptual foundations of professional ethics 
and adopt a separate regulatory and legal act that would concerned 
purely ethical issues. 

It is appropriate to adopt a code of ethics for public servants, 
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because the General Rules of Ethical Behavior of Civil Servants 
and Local Self-Government Officials, currently operating in 
Ukraine, are formulated quite abstractly, sometimes in the form of 
principles, include a very limited range of ethical issues and cannot 
serve as instructions for public servants in specific situations. 
Clearer norms, designed for a wide range of situations, are needed. 
Such rules could be enshrined in the code of ethics. The code of 
ethics should be a kind of «table book» of a public servant, which 
regulates the general moral principles of the behavior of the 
servant, the ethics of the professional activity of the servants, 
including in the field of providing services to the population. 

Increasing the level of professional competence of CPASs 
administrators, their compliance with ethical norms of behavior will 
contribute to the formation of a client-oriented system of providing 
administrative services, the main principles of which are: a single open 
space, clear and accessible procedures, clearly defined deadlines for the 
preparation of documents and maximum effectiveness. 
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ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЯК ОБ’ЄКТ 

РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ 

 
Сучасний етап розвитку держави і суспільства 

передбачає максимальну орієнтацію на забезпечення 
основних засад демократичного розвитку, чільне місце в 
системі якого належить захисту права громадян на працю, що, 
своєю чергою, обумовлює необхідність регулювання 
трудових відносин.  

Сутність трудових відносин полягає в їх трактуванні як 
взаємозв’язків між роботодавцями, працівниками та 
державними інституціями щодо визначення та законодавчого 
закріплення умов праці, а також її своєчасної та справедливої 
оплати. Водночас, вагомого значення набуває необхідність 
нормативно-правового регулювання трудових відносин, що 
здійснюється через систему норм і положень трудового права, 
які визначають організаційно-правовий механізм їх 
виникнення, розвитку, припинення та розірвання.  

Достатньо ґрунтовно визначення трудових відносин 
подають О. Ястремська та А. Попова [1, с. 8], які їх трактують 
як побудову системи взаємозв’язків та обов’язків між 
роботодавцями, працівниками та державою, які 
регламентують основні аспекти життєвого циклу працівника, 
починаючи з моменту його професійного навчання та 
закінчуючи завершенням трудової діяльності. 
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Проведені дослідження сучасного стану та тенденцій 
трудових відносин в системі державного управління в Україні 
дозволяють виявити незавершеність процесів трансформації 
трудових відносин, яка спричинює появу їх нових рис, що 
сформувалися під впливом глобальних та локальних соціально-
економічних змін. В даному контексті, О. Поплавська [2, с. 252] 
дослідила певні недоліки формування й функціонування 
трудових відносин в Україні, та вважає, що найбільш 
вагомими є значні перешкоди щодо досягнення соціального 
партнерства та забезпечення якості трудового життя 
працюючих; істотне розбалансування національного ринку 
праці та відсутність гнучкої системи прийняття рішень на ньому; 
зростання ризиків втрати людського капіталу через посилення 
міграційних процесів; недосконалість чинного законодавства в 
частині регулювання трудових відносин (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Основні недоліки формування трудових відносин 

в Україні 
Джерело: сформовано автором на основі [2, с. 252] 

ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ 
ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

перешкоди щодо досягнення соціального партнерства та 
забезпечення якості трудового життя працюючих 

істотного розбалансування національного ринку праці та 
відсутності гнучкої системи прийняття рішень на ньому 

недосконалості чинного законодавства в частині регулювання 
трудових відносин 

зростання ризиків втрати людського капіталу через посилення 
міграційних процесів 
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Очевидно, що значні дестабілізуючі чинники воєнного, 
суспільно-політичного та соціально-економічного характеру 
зумовлюють значну нестабільність та певну невизначеність 
існування окремих сфер економіки, політики й суспільства. За 
таких умов побудова трудових відносин в системі державного 
управління України зазнає значних деструктивних змін, 
внаслідок чого процес реалізації функцій органів державної 
влади повинен враховувати запроваджені на період дії 
воєнного стану обмеження конституційних прав і свобод 
людини й громадянина, та, водночас, не порушувати 
принципів забезпечення демократії. 

Проблематика дослідження особливостей трудових 
відносин в системі державного управління в Україні не є новою 
та впродовж тривалого часу перебуває в центрі уваги, особливо 
актуалізувавшись в умовах сучасності, що пов’язано із появою 
новітніх викликів глобального й геополітичного характеру, 
одним із яких виступає війна Російської Федерації проти України, 
яка зумовила значні деструктивні зміни не лише в системі 
державного управління, а й в механізмі трудових відносин. 

Зазначені тенденції свідчать про необхідність перегляду 
існуючих механізмів державного регулювання трудових 
відносин та про необхідність удосконалення чинного 
трудового законодавства, що визначає та регламентує основні 
засади трудових відносин. Одним із шляхів вирішення 
наявних проблем являється прийняття Трудового кодексу 
України як комплексного законодавчого акту. 
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РОЛЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У РЕФОРМУВАННІ 
ГАЛУЗІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 

Важливим елементом сучасної системи публічного 
управління охороною здоров’я є громадські організації. 
Сучасне громадянське суспільство перебуває на активній фазі 
становлення, тому впродовж останніх років громадські 
організації стають активними членами публічного 
управління, особливо на місцевому рівні. 

Відповідно до ст. 24 Закону України «Основи 
законодавства України про охорону здоров'я»  «при 
державних та комунальних закладах охорони здоров’я, що 
надають медичну допомогу вторинного і третинного рівнів, з 
якими головними розпорядниками бюджетних коштів 
укладені договори про медичне обслуговування населення, за 
рішенням власника закладу охорони здоров’я 
(уповноваженого ним органу) утворюються спостережні ради 
з обов’язковим залученням представників громадськості (за 
їхньою згодою). Спостережні ради також можуть 
утворюватися за рішенням власника при інших закладах 
охорони здоров’я» [1]. 

Створення і функціонування спостережних рад 
регулюється Кабінетом Міністрів України. До їх складу 
входять представники власників закладів охорони здоров’я, 
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представники відповідних органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, а також  депутати 
місцевих рад, представники громадськості та відповідних 
громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я [1]. 

Громадські об’єднання – це добровільні об’єднання 
фізичних осіб та/чи юридичних осіб приватного права метою 
якого є здійснення та захист прав і свобод, задоволення 
суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, 
екологічних, та інших інтересів (мета формується в 
залежності від спрямованості громадського об’єднання) [2]. У 
свою чергу, громадська організація – це різновид 
громадського об’єднання, засновниками та членами якого є 
фізичні особи.  

В Україні у 2020 році (станом на 1.12.2020 р.) 
функціонувало 91833 громадських організацій, при цьому їх 
чисельність щороку зростає.  

Водночас слід зазначити, що зростає не тільки кількісна 
роль громадських організацій у громадському суспільстві, але 
й їх якісна роль. Так, відповідно до ст. 8 Закону України «Про 
об'єднання громадян», який втратив чинність було 
передбачено, що «втручання державних органів та службових 
осіб у діяльність об'єднань громадян, так само як і втручання 
об'єднань  громадян у діяльність державних органів, 
службових осіб та у діяльність інших об'єднань громадян, не 
допускається, крім випадків,  передбачених Законом» [1]. 

Натомість у новоприйнятому Законі України «Про 
громадські об'єднання» вже не згадується про заборону 
втручання об’єднань громадян у діяльність публічних органів 
влади, а передбачено, що громадське об'єднання має право 
«звертатися у порядку, визначеному законом, до органів 
державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, 
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органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових 
осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), 
скаргами; одержувати у порядку, визначеному законом, 
публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів 
владних повноважень, інших розпорядників публічної 
інформації; брати участь у порядку, визначеному 
законодавством, у розробленні проектів нормативно-
правових актів, що видаються органами державної влади, 
органами влади Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності 
громадського об'єднання та важливих питань державного і 
суспільного життя» [3]. 

Таким чином на законодавчому рівні було зазначено 
право громадського сектору брати активну участь в 
публічному управлінні, шляхом проведення соціологічних 
досліджень задля вивчення погляду громадськості на ту чи 
іншу проблему, узагальнення бачення широких верст 
населення та донесення його до влади, а також моніторингу 
результативності здійснюваних змін у галузі.  

У сучасній системі охорони здоров’я України роль 
громадського сектору має неабияке значення, оскільки у 
процесі реформувань даної галузі важливим є дослідження 
думки самих бенефіціарів, тобто кінцевих споживачів 
медичних послуг, а також громадський контроль за 
ефективністю нововведень. 
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ІСТОРИЧНІ ПРОЦЕСИ ПРИКЛАДНОЇ 

СПРЯМОВАНОСТІ ФОРМУВАННЯ 
ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 
У процесі розвитку демократичних політичних відносин 

держави та громадян стали помітними зміни у діяльності 
корпоративних структур на загальнонаціональному 
інформаційному ринку, зокрема, були створені нові форми 
політичної комунікації, що функціонували на основі 
принципу «попит-пропозиція» (відповідно до запитів 
аудиторії). 

Із здобуттям Україною незалежності, були реалізовані 
процеси прикладної спрямованості формування 
загальнонаціональної системи засобів масової інформації, що 
супроводжувалось зміною їх форм власності від державної до 
комунальної та приватної. Перетворення з державних у такі 
організації, що засновані на інших (недержавних) формах 
власності сприяло формуванню конкурентного середовища у 
діяльності місцевих та національних засобів масової 
інформації. Така ситуація зміцнила позиції засобів масової 
інформації у суспільному житті та призвела до можливості 
надання громадянам інформації на принципах плюралізму 
вибору альтернатив. 
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Також, можна сказати, що з 2005 року характерною 
особливістю вітчизняних засобів масової інформації став 
високий рівень їх політизації. У свою чергу, орієнтовно з                  
2010 року можна прослідкувати за високим рівнем 
медіатизації власне політики. У такому ракурсі, 
М. Безсонов наводить тезу про те, що засоби масової 
інформації держави мають в обов’язковому порядку 
виконувати визначені політичні функції. Така ситуація 
була поширена в Україні в ХIX-му столітті, на початку 
формування тісної взаємодії органів публічної влади і 
засобів масової інформації: вже тоді були газети з 
актуальних громадсько-політичних та інших питань, що 
традиційно тяжіли до конкретних політичних сил, 
висловлювали саме їх позицію [1, c. 114].  

Пропонується розглянути ключові теоретичні 
аспекти процесів взаємодії органів публічної влади і 
засобів масової інформації, систематизовані на основі 
проведеного аналізу актульних вітчизняних наукових 
досліджень (див Рис. 1).  
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Рис. 1. Систематизація дискурсного поля досліджень 
взаємодії органів публічної влади і засобів масової інформації 

 
Засоби масової інформації можуть нести у собі не тільки 

інформаційну функцію (донесення новин та фактів із 
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суспільного та політичного життя до громадян), а й 
пропагувати конкретні погляди, ідеї та політичні програми, 
що, у свою чергу, дає змогу громадянам брати участь в 
соціальному управлінні державою. Варто зазначити, що 
засоби масової інформації, у такому контексті, забезпечують 
можливість здійснювати інформаційний супровід для влади. 
Таку позицію підтримують такі автори, як: В. Бебик, В. Лісничий, 
В. Луговий, В. Мартиненко, І. Поліщук, Ю. Свєженцева, 
К. Сафіуліна, С. Телешун, В. Шевченко та інші [2].  

Як влучно заявляє Д. Яковлєв, засоби масової інформації 
на політичній арені виступають окремим гравцем, адже мають 
перевагу над іншими ‒  доносити, відстоювати та нав’язувати 
конкретну точку зору ‒ а, відповідно, мають можливість 
«примушувати» інших політичних гравців діяти згідно з 
поданою інформацією. У такому ракурсі, саме політична 
комунікація виступає ключовим фактором розвитку 
інститутів сучасного суспільства. 

Д. Дубов у власних наукових дослідженнях вказує на 
низку суперечностей у діяльності засобів масової інформації. 
Так, представники засобів масової інформації мають 
можливість всебічно інформувати населення про важливі 
події міжнародного, державного та місцевого значень за 
рахунок конституційно-закріпленої свободи слова. Проте, 
свобода слова не означає повну  відсутність цензури та 
вседозволеність у діяльності засобів масової інформації, адже, 
занадто вільне доведення інформаційних даних без їх 
специфічної фільтрації може мати негативні наслідки у 
суспільстві та привести до деформації у соціальній, 
політичній та культурній орієнтаціях суспільної свідомості та 
окремого громадянина, зокрема [3, c. 57].  
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У наукових роботах Г. Блумера прослідковується 
тенденція щодо двополярності засобів масової інформації у 
суспільному житті. Проникнення засобів масової інформації 
до свідомості громадян може сприяти консолідації 
суспільства. У протилежному випадку ‒ може призвести до 
роз’єднання поглядів та ідей громадян, що зафіксує негативні 
стереотипи у суспільній свідомості. Найбільш відчутно та 
яскраво така ситуація відчувається саме в кризові періоди 
історичного суспільного розвитку, адже, у стані певної 
соціальної невизначеності, переважна більшість людей мають 
особливу чутливість та легко піддаються впливу: як 
негативному (різним маніпуляціям та пропаганді), так і 
позитивному (з легкістю відкликаються на нові стимули та 
мотиви) [4].  

Досліджуючи теоретичні аспекти формування взаємодії 
органів публічної влади і засобів масової інформації, стає 
зрозумілим, що низка наукових робіт безпосередньо пов’язана 
не тільки із сферою публічного адміністрування, а ще і з 
філософськими та політологічними науками. У такому 
контексті, постає логічна необхідність розгляду наукового 
дослідження О. Сосніна, в якому автор комплексно розглядає 
ключові аспекти інформаційної політики держави та визначає 
проблеми публічного адміністрування загальнонаціональною 
системою інформаційних ресурсів. 

На думку автора, головною метою реалізації 
інформаційної політики держави є створення сприятливих 
економічних і соціокультурних умов, а, також, необхідних 
організаційних та правових механізмів розвитку та 
забезпечення дієвого використання засобів масової 
інформації в усіх сферах життя та діяльності громадян 
держави [5, c. 39].   
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА НА 
КОНЦЕПЦІЮ СМАРТ-МІСТА 

 
Науково-технічна революція призвела до 

інформатизації суспільства, яка швидким темпами з середини 
ХХ століття почала проникати в усі аспекти суспільного 
життя та призвела до формування суспільства нового типу, 
яке засноване на широкому впровадженні у повсякденне 
життя людей та управлінську діяльність органів влади усіх 
рівнів інформаційно-комунікаційних технологій. Таке 
суспільство отримало назву – «інформаційне». 

Інформаційні технології, які стали невід’ємною 
складовою даного типу суспільства увійшовши в людське 
життя всіляко забезпечують безпеку, комфорт та зручність 
для співіснування як в місті, так і в державі. Впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій у міську 
інфраструктуру визначило формування міст майбутнього, які 
отримали назву «смарт-міст».  

Одним з перших дослідників нового типу суспільства 
був П. Друкер, який характеризуючи інформаційне суспільство 
дав йому назву «розумне суспільство», а, відповідно, в цьому 
контексті, було охарактеризовано і «розумне місто». «Розумне 
місто» П. Друкер охарактеризував словами, які увійшли до 
абревіатури «smart»: 
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S – «Self-directed» (з англ.: «самокерований»), 
M – «Motivated» («мотивований»), 
A – «Adaptive» («адаптивний»), 
R – «Resourceenriched» («ресурсозбережний»), 
T – «Technological» («технологічний») [1, с. 26].  
У перекладі на українську мову термін «smart» 

перекладається як розумний. Звідси походять поняття 
«розумні» технології, «розумні» міста, «розумне суспільство» 
тощо. Як вважають С. Чукут та В Дмитренко «смарт-місто – 
це таке місто, яке безпосередньо пов’язане з автономністю та 
роботизацією» [4, с. 89]. 

Якщо дослідити концепцію смарт-міста, то завдяки 
інформаційним технологіям та їх впровадженню у міську 
інфраструктуру відбувається постійне вдосконалення системи 
управління та вирішення проблем мешканців [3]. 

Проникаючи в інфраструктуру міста інформаційні 
технології починають бути присутніми фактично скрізь – від 
інтелектуальних світлофорів, які можуть оптимізувати трафік 
руху транспорту, до систем водопостачання за допомогою 
каналів зв’язку.  

Сама концепція смарт-міста повинна включати не 
лише інформаційно комунікаційні технології, що 
використовуються у господарській діяльності, але й 
передбачає використання новітніх підходів в управлінні. Це 
повинно сприяти формуванню комплексної системи, яка б 
була направлена на підвищення рівня комфорту для 
мешканців. 

Для досягнення статуту смарт-міста влада повинна 
проводити системні реформи в різних сферах, зокрема у сфері 
надання державних послуг, будівництві, транспорті, 
енергетиці, житлово-комунальному господарстві, безпеці, 
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медицині, торгівлі тощо. Практичне впровадження концепції 
смарт-міста полягає у застосуванні новітніх технологій в 
будівництві, використанні новітніх технологій у процесах 
управління містом тощо.  

Через це, концепція смарт-міста характеризується 
різними складовими:  

• «розумна» економіка (впровадження електронних 
засобів ведення бізнесу; поширення електронної торгівлі; 
підвищення півня прозорості); 

• «розумне» переміщення (розумна транспортна і 
логістична системи, які базуються на таких технологіях, які 
дозволяють мешканцям зменшувати кількість видів 
громадського транспорту для того, щоб дістатися в будь-яку 
точку міста; зменшення часу на дорогу; оповіщення на 
зупинках громадського транспорту); 

• «розумні» люди (підвищення рівня компетентності 
людей у роботі з електронними засобами; стимулювання 
інноваційної діяльності у містах); 

• «розумне» життя (повсякденне використання 
інформаційно-комунікаційних технологій за для організації 
розумного і комфортного способу життя); 

• «розумна» енергетика (енергоефективні рішення у 
галузі енергозбереження; розробка та впровадження 
відновлювальних джерел енергії); 

• «розумне» управління водними ресурсами 
(модернізація водних систем, очищення води; моніторинг 
споживання води різними галузями); 

• «розумне» будівництво (модернізація будівель таким 
чином, щоб інженерні та інформаційні системи були 
інтегровані між собою та підпорядковувалися єдиній системі 
управління);  
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• «розумний» транспорт (створення інтелектуальних і 
логістичних систем, які забезпечують моніторинг та 
управління транспортом); 

• «розумне» врядування (застосування інформаційних 
технологій при наданні державних муніципальних послуг, 
оптимізації роботи різних установ, отримання інформації в 
електронному режимі; мінімальне особистісне спілкування 
громадян і чиновників).  

Це не всі компоненти, якими може характеризуватися 
смарт-місто, оскільки можуть бути винайдені і інші інновації 
які можуть відноситись до різних галузей суспільного життя 
та в подальшому бути інтегрованими у міську інфраструктуру 
з метою покращення рівня життя мешканців.  

Таким чином, за допомогою використання 
інформаційних технологій може бути створена ефективна 
система смарт-міста, яка буде покращувати життєдіяльність 
міста, підвищувати ефективність роботи органів влади та 
дозволить мешканцям долучатися до ухвалення рішень по 
вирішенню тих чи інших проблем [2, c.53]. 

Подібні технології дозволять зробити місто 
максимально комфортним для усіх мешканців.  

Концепція смарт-міста, що стала реалізовуватися в 
умовах інформаційного суспільства, є запорукою вирішення 
сучасних проблем мешканців, а також забезпечення 
ефективного функціонування сучасних міст, що є необхідним 
в умовах розвитку сучасного муніципального управління.  
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ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ НАДАННЯ  
ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 
Функціонування електронних сервісів з надання 

державних послуг, впровадження актуальних цифрових 
послуг на сьогодні є обов'язковим елементом публічного 
управління й адміністрування провідних країн світу. Цифрова 
трансформація державних послуг стосується всіх громадян, 
без урахування і реалізації потреб та інтересів членів 
суспільства не може бути успішною жодна державна політика 
та всебічний розвиток людського потенціалу. 

З 2019 року стартувала реалізація концепції «держава в 
смартфоні», що передбачає можливість отримання державних 
послуг у режимі онлайн і для цього користувачеві необхідно 
лише цифровий підпис. Під цей проект було створено 
Міністерство цифрової трансформації України (Мінцифри). 

Однією з головних цілей Мінцифри визначено 
оцифрування всіх державних послуг в найближчі терміни. 
Завдання полягає в тому, щоб зробити послуги в 
електронному форматі більш ефективними, інклюзивними, 
гнучкими та підзвітними. Також важливо проявити 
візіонерство та трансформаційне лідерство, необхідне для 
прогнозування та розвитку тих послуг, які стануть 
актуальними в майбутньому, тобто створювати нові продукти 
для користі та комфорту громадян.  
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Результатом діяльності Мінцифри є проєкт цифровізації 
та інформатизації адміністративних послуг – створено єдиний 
портал надання державних послуг онлайн – «Дія». 
Дія (скорочення від «Держава і я») - мобільний застосунок, 
вебпортал і бренд цифрової держави в Україні [1]. Дію було 
вперше презентовано у 2019 році й офіційно запущено у              
2020 році. 

Через єдиний портал надання державних послуг онлайн 
«Дія» надаються адміністративні послуги для громадян та 
бізнесу за багатьма напрямами, серед яких: сім’я (є-Малятко – 
це комплексна послуга за однією заявою, яка містить до 10 
державних послуг, пов'язаних з народженням дитини 
(зареєструвати народження дитини, її місце проживання, 
оформити фінансову допомогу тощо)); пенсії (є-Пенсія – 
проект електронної взаємодії з державними реєстрами для 
призначення, перерахунку пенсії, доплат, компенсацій); 
пільги та допомога; є-робота; здоров’я; довідки та витяги; 
ліцензії та дозволи; безпека та правопорядок; транспорт; 
земля, будівництво, нерухомість; навколишнє середовище; 
документи та громадянство; підприємництво. Застосунок дає 
змогу зберігати водійське посвідчення, внутрішній і 
закордонний паспорти й інші документи в смартфоні, а також 
передавати їхні копії при отриманні банківських чи поштових 
послуг, заселенні в готель та в інших життєвих ситуаціях.  

Україна, як і провідні країни світу, на своєму 
національному порталі створила електронні державні 
послуги, пов’язані з пандемією: у додатку «Дія» можна 
сформувати український та міжнародний COVID-сертифікат 
про вакцинацію з QR-кодом для дорослого та дитини. Також 
можна отримати сертифікат про одужання від COVID-19 та 
COVID-сертифікат про негативний ПЛР-тест. Ці інструменти 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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%94%D1%96%D1%8F_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81)#cite_note-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD
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цифрової держави виявилися життєво важливими для 
громадян та країни загалом.  

У 2022 році з’явилися нові електронні державних 
послуги онлайн у «Дії», серед яких «єДопомога» та 
«Усиновлення». Отримати додаткову грошову допомогу від 
міжнародних організацій через єДопомогу зможуть українці, 
які знаходяться на тимчасово окупованих та деокупованих 
територіях або на територіях, де ведуться активні бойові дії, а 
також внутрішньо переміщені особи. Електронна послуга з 
усиновлення дітей громадянами України створила 
можливість подати онлайн заявку на консультацію та заявку 
на усиновлення. Консультація, яка може проводитися онлайн 
чи офлайн, дозволить потенційному усиновлювачу оцінити 
свою готовність до усиновлення дитини, зрозуміти деталі 
процедури, вибрати форму сімейного виховання (опіка, 
піклування, прийомна сім’я або дитячий будинок сімейного 
типу). Заявка на усиновлення дає право зареєструватися 
кандидатом на усиновлення та дізнатися про подальші кроки, 
необхідні документи, типові запитання тощо. Зазначена 
послуга дозволяє громадянам зразу отримати відповіді на 
найбільш типові запитання по усиновленню. 

Нині Мінцифри продовжує оцифровувати державні 
послуги, які планується надавати через державний сервіс 
«Дія»: «Кабінет забудовника» – автоматичне надання 
інформації забудовнику про початок підготовчих і 
будівельних робіт, внесення змін у повідомлення про їх 
початок, введення об'єкта в експлуатацію; «є-Вибори» – 
доступне голосування через мережу Інтернет як в Україні, так 
і за її межами, автоматизований підрахунок голосів. 

До 2024 року планується перевести 100 % державних 
послуг у Дію [2]. Додатком і порталом користується вже 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81)#cite_note-:3-4
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понад 17 млн людей, доступно вже 72 послуги, а у 
застосунку - 9 послуг та 15 цифрових документів [3]. 

Портал надання державних послуг онлайн «Дія» має 
важливі для споживачів переваги цифрової моделі здійснення 
адміністративної діяльності: 

 перетворення усіх державних послуг на зручні 
онлайн-сервіси,  

 забезпечуються рівні права громадян у доступі 
до державних послуг, інформації та знань, що надаються на 
основі цифрових технологій, 

 зростає рівень довіри громадян до органів 
державної влади, що надають якісні цифрові послуги, 

 громадяни не витрачають час в органах 
державної влади, а отримують у будь-який момент необхідну 
послугу за допомогою свого гаджету, а це суттєве зменшення 
витрат часу та зниження витрат у порівнянні з традиційним 
методом взаємодії у державному управлінні, 

 доступність кожній людині автоматизованих, 
персоналізованих державних послуг 24/7 у будь-якому місці, 

 швидкість та якість надання державних послуг, 
 переведення державних послуг в електроний 

формат сприяє раціоналізації діяльності публічних 
службовців, зникає «паперова робота», пов’язана зі збором 
інформації, запитами до інших установ, 

 автоматизація надання послуг значно підвищує 
продуктивність, що дає змогу вивільнити ресурси для інших 
пріоритетних завдань, 

 зменшується навантаження на працівників, які 
консультували громадян у кабінетах,  

 можливість отримати необхідні державні 
послуги без корупційної складової за рахунок автоматизації 
процесів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81)#cite_note-:6-5
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Отже, портал надання державних послуг онлайн «Дія» 
позитивно впливає на результативність та ефективність, якість 
і вартість публічної, громадської та особистої діяльності. 
Особливістю зазначених сервісів є те, що вони дозволяють 
отримати державні послуги безоплатно, швидко, просто та 
зручно. Цифрова трансформація державних послуг орієнтована 
на потреби громадян, гарантування правової та інституціональної 
захищеності життєво важливих соціальних інтересів особи та 
суспільства. Філософія функціонування електронного сервісу 
базується на засадах безпеки та конфіденційності, що 
надзвичайно актуально в умовах цифрової реальності.  

Нині цифровий розвиток не зупиняється попри 
надскладну ситуацію. За словами міністра цифрової 
трансформації України М. Федорова, який 2022 року виступав 
на форумі Young Global Leaders у швейцарському Давосі: 
«Вже зараз ми формуємо бачення післявоєнного Уряду, який 
має стати гнучким та мобільним, як ІТ-компанія, автоматизувати 
всі функції та послуги, значно змінити структуру, скоротити 
60% чиновників, запровадити масштабну приватизацію та 
аутсорсинг державних функцій» [4]. 

Процес цифрової трансформації саме через портал 
надання державних послуг онлайн «Дія» став вдалим 
прикладом належної організації сервісів на основі 
концептуального формування ефективної, прозорої цифрової 
держави, яка визначає та задовільняє потреби громадян. 
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНА 
ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ 

 
Прагнення України увійти в Європейську співдружність 

країн та у Європейський союз неможливе без створення 
системи правових, економічних, організаційних та інших 
заходів державних і недержавних установ та організацій, що 
впливатимуть та сприятимуть підтриманню соціальної 
стабільності в суспільстві, створенню умов для зростання 
добробуту населення, забезпечення належного рівня та якості 
життя населення. 

Наявність дієвої, ефективної системи соціального 
захисту - це свідоцтво рівня розвитку держави, його 
відповідності вимогам часу. Чим вищий рівень життя членів 
суспільства, тим більш розвинутим може вважатися 
суспільство. 

Поняття «соціальний захист» у широкому розумінні 
визначають як діяльність держави, спрямовану на 
забезпечення формування й розвитку повноцінної 
особистості, виявлення й нейтралізацію негативних факторів, 
що впливають на неї, створення умов для самовизначення і 
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ствердження у житті. У вузькому розумінні соціальний захист 
визначають як сукупність економічних і правових гарантій, 
що забезпечують додержання найважливіших соціальних 
прав громадян, досягнення соціальне прийнятного рівня 
життя 

Соціальний захист характеризується компенсаційним 
характером, який «застраховує» суспільство від фінансових 
ризиків, а тому і є показником успішності останнього, 
відображаючи рівень злагоди та добробуту. За відсутності 
такого елементу, як соціальний захист (за умови ефективного 
його функціонування) з’являється ризик зубожіння 
населення, особливо маргінальних мас населення, що є 
найбільш вразливою групою серед інших. Іншими словами 
соціальний захист можна назвати інструментом еволюційних 
процесів, оскільки він виступає захисним бар’єром від втрати 
прибутків окремих осіб, а все суспільство ‒ від негативних 
економічних змін, особливо, що стосуються виробничої сфери 
в умовах ринкової економіки.  

Соціальний захист ‒ один із пріоритетних напрямів 
діяльності соціальної держави, де він є одним із завдань 
соціальної політики поряд із забезпеченням зайнятості 
населення, охорони здоров'я, якісної освіти, наданням житла і 
комунальних послуг. Соціальна політика в Україні, 
відповідно до загальноприйнятих сучасних вимог, передбачає 
вирішення трьох головних завдань: розробка й реалізація 
програм соціального захисту населення, спрямованих на 
забезпечення прогресу на міжнародному, національному й 
регіональному рівнях у різних сферах суспільного життя; 
формування правової культури населення, що передбачає 
насамперед подолання правового нігілізму, «правового 
екстремізму»; здійснення економічних перетворень, 
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необхідних для забезпечення переходу до ринкової 
економіки, диференційованої багатоукладної моделі 
виробництва й розподілу, здатної гнучко реагувати на 
погіршення становища окремих соціальних верств і категорій 
населення. Будучи невід'ємною складовою соціальної 
політики, соціальний захист визначає обличчя соціальної 
держави, є інструментом втілення конституційних положень, 
перетворення гасел на дійсність.  

Найбільш важливим фактором на сучасному етапі 
реформування економіки є підвищення ефективності 
управління зайнятістю населення через вдосконалення 
адміністративно-правових і соціально-економічних механізмів. 
Це, насамперед, розробка нових та доповнення існуючих 
законодавчих актів про працю, визначення компетенції 
органів державного управління різних рівнів у здійсненні 
політики зайнятості населення. Це й включення нових 
економічних механізмів, спрямованих на створення 
матеріальних умов для функціонування державних гарантій у 
сфері зайнятості населення, таких як цільове фінансування, 
пільгове кредитування та надання додаткових пільг суб'єктам 
господарювання, що забезпечують розширення масштабів 
виробництва, створення нових робочих місць, підвищення 
зайнятості населення. 

Виходячи з основного завдання соціальної політики 
(створення громадянського суспільства), потрібно мати 
відповідне законодавство, яке б захищало права громадян не 
лише на папері. Щоб досягти своєї мети і попередити можливі 
проблеми (та позбутися тих, що є), державним органам влади 
треба забезпечити здійснення ефективного контролю 
виконання зобов'язань щодо соціальних гарантій, формування 
у суспільстві механізму цивільного захисту прав і свобод. 
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Тобто, вище сказане потребує змістовної програми дій 
представників усіх гілок влади, збалансованості роботи всіх 
структурних елементів. 

Економічна політика – базовий механізм 
функціонування соціальної держави. Принцип загального 
добробуту як основоположний для соціальної держави 
обумовлює в якості необхідної умови її існування високий 
рівень економічного розвитку, що дозволяє забезпечувати 
прожитковий мінімум для кожного громадянина. Тому 
ключовим моментом побудови соціальної держави є 
створення її відповідної економічної бази. Згідно зі світовим 
досвідом, найефективнішою економічною моделлю, що 
дозволяє найбільш повно реалізувати принципи соціальної 
держави, є соціально орієнтована ринкова економіка. При 
цьому ринкові механізми забезпечують економічну 
ефективність, а державна участь – соціальне спрямування за 
допомогою податково-фіскальних механізмів, заходів 
грошово-кредитної та бюджетної політики [1]. 

Аналіз економічних проблем, пов’язаних з галузями 
економіки, свідчить, про потребу у дотриманні міжгалузевого 
співвідношення в оплаті праці (до рівня середньомісячної 
заробітної плати робітників і службовців у народному 
господарстві). 

Стан соціального захисту населення залежить від 
безробіття, яке наближається до критичної межі. Потрібно 
сформувати державне замовлення на проведення громадських 
робіт з метою поліпшення довкілля, змінити інфраструктуру 
ринку праці за рахунок вивільнення частини працівників з 
неперспективних у перспективні галузі. Також необхідно 
зменшити рівень безробіття за рахунок регулювання 
заробітної плати так, щоб темпи її зростання були нижчими 
від зростання продуктивності праці. 
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Соціальна політика має на меті звузити, а в перспективі 
звести нанівець роль у соціальному житті чинників, що 
втрачають соціальне значення або гальмують процес 
суспільної соціодинаміки, та створити умови для посилення 
ролі чинників, детермінант, що сприяють соціальному 
поступу, посилюють соціальну безпеку людини [2]. 

Отже, забезпечення стабільності соціального та 
економічного розвитку вимагає реалізації стратегії соціально-
економічних реформ, спрямованих на зміну економічних 
механізмів розвитку, досягнення стабільно високих темпів 
економічного зростання, системну модернізацію економіки 
країни, оновлення економіки. Забезпечення належного 
соціального ефекту від подальшого процесу відновлення 
національної економіки вимагає радикальної реконструкції 
механізмів соціальної політики держави та зміцнення функцій 
ринку праці як головного джерела отримання доходів 
населенням України. Україна потребує нової регіональної 
політики, орієнтованої на раціоналізацію відносин                    
«центр-регіони» та максимальне сприяння освоєнню та 
використанню власного економічного потенціалу регіонів.  
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЯК НЕОБХІДНИЙ 
ЕЛЕМЕНТ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВИ 

 
Соціальний захист є невід’ємною частиною політики 

держави, яка в змозі нести відповідальність за добробут, 
розвиток і безпеку своїх громадян. Це та складова, від 
ефективності якої залежить цивілізаційний розвиток 
будьякого суспільства. Дослідження сутності соціального 
захисту, його місця в соціальній політиці держави становить 
значний інтерес в складних умовах сьогодення, адже 
соціальний захист є засобом збереження фінансової рівноваги 
та добробуту у суспільства. В умовах розбудови української 
державності та розвитку ринкових відносин потребують 
гарантій соціального захисту усі прошарки населення 
України. 

Соціальний захист ‒ це своєрідний інструмент, за 
допомогою використання якого кожному громадянину 
державою гарантується мінімальний рівень забезпечення 
матеріальних благ. Також соціальним захистом можна 
назвати механізм держави, функціонування якого призначене 
для створення нормальних умов життя, задоволення життєво 
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необхідних потреб людини та перспектив для її розвитку. 
Виникає зростання потреби в ефективному соціальному 
захисті, викликане погіршенням добробуту населення в 
умовах економічних і соціальних перетворень при переході до 
ринкового розвитку суспільства, коли значна кількість людей 
поставлена на межу виживання. Поглиблюється соціальне та 
майнове розшарування, що призводить до розбалансування 
можливостей вдоволення основних соціальних потреб 
населення. Продовжують залишатись низькими рівень та 
якість життя. Не припиняється зростання безробіття, яке на 
сьогодні має вигляд «часткової» або взагалі «віртуальної» 
зайнятості і через залучення частини населення до «тіньової 
економіки» автоматично зараховує їх до групи соціального 
ризику. За останні роки збільшилася майже вдвічі кількість 
пенсіонерів за віком, безпритульних і нужденних, що вимагає 
від держави забезпечення соціальних гарантій та організації 
ефективної соціальної підтримки цих верств, помітного 
підвищення потенціалу соціальної сфери з метою 
забезпечення необхідних умов самозбереження людини. 

Більшість населення в умовах ринкового розвитку на 
фоні низького рівня доходів та комерціалізації соціальної 
сфери не може реалізувати свої соціально-економічні 
інтереси, зберегти чи підвищити соціальний статус, отримати 
кваліфіковану медичну допомогу та якісну освіту. Все це 
блокує широку соціальну мобільність, звужує перспективи 
стійкого соціального розвитку суспільства. Крім того, 
соціальні інститути, що були засновані на тоталітарній 
ідеології, не тільки сформували, а й укорінили у багатьох 
ланках суспільного життя протиріччя між теоретичним 
приматом забезпечення інтересів і потреб населення та 
недотриманням їх у поточній соціальній практиці. 
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Соціальний захист, на відміну від соціального 
забезпечення, передбачає гарантії щодо охорони праці, 
здоровʼя, навколишнього природного середовища, оплати 
праці та інші заходи, необхідні для нормальної 
життєдіяльності людини й функціонування держави. 

Таким чином, необхідність дослідження соціального 
захисту населення обумовлена низкою причин, які наразі 
мають місце в українському соціумі. Ситуація, що склалась, 
вимагає застосування негайних заходів з оптимізації 
соціального захисту населення України в руслі соціальної 
політики, яка передбачає впровадження інноваційних 
соціальних технологій, використання альтернативних джерел 
надання та фінансування соціальних послуг, застосування 
комплексної системи соціального замовлення тощо. 

Мета соціального захисту виражається в тому, щоб, 
забезпечивши людям необхідний мінімум для життя, 
забезпечити кожному громадянину шанс вільно та 
безперешкодно реалізовувати свої амбіціїї, втілювати у життя 
плани, розкриватися у професійній сфері, відкривати та 
вдосконалювати свої здібності та навички, що у подальшому 
буте нести суспільне благо.  

Соціальна політика є ключовим чинником у діяльності 
соціальної держави, адже «джерела соціальної держави 
сягають у соціальну політику» [1].  

Соціальний захист – необхідний елемент 
функціонування будь-якої розвиненої держави. Упродовж 
багатьох років в Україні та інших країнах світу активно 
обговорюються питання щодо сутності, стандартів і 
механізмів досягнення високого рівня соціального захисту 
населення. Окремі аспекти цього питання викликають 
дискусії у наукових колах, оскільки є надзвичайно 
актуальними для всіх країн.  
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Перші елементи соціального захисту з’явились у 
Німеччині наприкінці XIX ст., коли держава почала виділяти 
кошти на різні соціальні програми. Розпочався перехід 
соціальних функцій суспільства до держави. Термін 
«соціальний захист» був уперше використаний у Законі про 
соціальний захист США в 1935 р., що законодавчо визначив 
новий етап для цієї країни, ввівши інститут обов’язкового 
страхування на випадок старості, смерті, інвалідності й 
безробіття. Незабаром цей термін став широко 
застосовуватися в багатьох країнах світу, він виражав сутність 
проблеми щодо організації національних систем допомоги 
непрацездатним і громадянам похилого віку [2]. 

Соціальний захист має низку ознак. По-перше, це 
система суспільних відносин, яка призначена для задоволення 
особистих матеріальних потреб громадян через індивідуальну 
форму розподілу зі спеціальних фондів. По-друге, соціальний 
захист здійснюється державою за рахунок коштів суспільства. 
По-третє, кошти надаються замість заробітної плати або як 
додаток до неї у випадках, передбачених законодавством, у 
разі втрати чи зниження заробітку, додаткових витрат або 
неможливості працевлаштування. 

У 50-х роках ХХ ст. у багатьох країнах світу відбулися 
кардинальні зміни в соціальній політиці, які зумовили 
необхідність систематизації та координації різнопланових 
сегментів й інститутів соціальної сфери з позиції 
характеристики її захисних функцій. 

Отже, доцільно трактувати «соціальний захист» як 
функцію суспільства по забезпеченню соціального положення 
громадянина, що склалося внаслідок дії соціальних ризиків, 
відповідно до умов, які визначаються з його невід'ємних і 
загальновизнаних прав. Соціальний захист є, з одного боку, 
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функціональною системою, тобто системою напрямів, за 
якими вона здійснюється, а з іншого - системою інститутів, що 
її забезпечують (держава, суд, профспілки та інші громадські 
організації). У будь-якій державі є ціла система соціальних 
інститутів, які здійснюють соціальний захист громадян. 
Найважливішим і найбільш потужним соціально-
організаційним інститутом є сама держава. Важливу роль у 
виконанні функцій соціального захисту відіграють такі 
інститути, як страхові компанії, різні спеціалізовані фонди, 
добродійні організації, а також суспільні та політичні 
організації, що здійснюють соціальний захист соціальних 
груп і верств населення. 
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НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ В БУДІВЕЛЬНІЙ СФЕРІ: 
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД 

 
Постановка проблеми. Сьогодні Україна зі зброєю в 

руках на полях битви з російськими окупантами відвойовує 
своє право на входження до світової демократичної спільноти, 
Європейського Союзу та Північно-Атлантичного оборонного 
блоку. Вже зараз ми здійснюємо перехід на європейські 
стандарти в багатьох сферах і галузях життєдіяльності 
української держави, а після перемоги процеси відбудови 
зруйнованої інфраструктури та національного господарства 
мають бути повністю підпорядковані прийнятим в ЄС та 
розвинутому віті принципам, стандартам і підходам. Тому вже 
зараз важливим є теоретичне осмислення й науково-практичне 
вивчення новітніх управлінських підходів до публічного 
управління в будівельній сфері зазначених країн. 
Компаративний аналіз закордонних підходів, принципів, 
інструментів та кейсів надасть нам можливість застосування 
їх в Україні, зокрема створить науково-методологічні 
передумови імплементації кращих європейських та світових 
практик в національному правовому та адміністративному 
просторі України. 

Виклад основного матеріалу. 
Насамперед, звернемо увагу на провідні світові тренди, 

які будуть формувати будівельну галузь в найближчі роки та 
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десятиліття. Так, Томас Бігаглі, Леонора Аларкон та Саймон 
Аббуд зазначають, що найпершим головним трендом                   
20-х років цього століття стане різке зростання ролі й 
значення будівельної галузі в світових масштабах [4]. Відтак 
проактивні дії публічного регулювання будівництва та 
діяльності підприємств будівельного сектору з якнайширшим 
використанням інструментів діджиталізації стануть наріжним 
каменем нової епохи. Другим найголовнішим трендом 
зазначені дослідники визначають перехід більшості 
будівельних компаній до діяльності в рамках концепції 
Сталого розвитку, адже Всесвітня будівельна рада зі сталого 
розвитку каже, що на будівлі припадає 30% загальних 
світових ресурсів і 40% світового споживання енергії – це 
більше, ніж транспорт. Саме тому стале будівництво є одним 
із стовпів суспільства майбутнього [4, с. 13].  

Вельми перспективним трендом управління в 
будівельній сфері розвинутих країн є широка цифровізація 
діяльності будівельних організацій та власне усього 
життєвого циклу будівельного виробництва, що відомий              
як ВІМ-технологія. Так, Antonio Ґаліано-Гаррідос, 
Ламіне Маджоубі та Карлос Бреббіа у доводять, що 
інструменти та методи BIM докорінно змінюють спосіб 
роботи сучасних будівельних команд, процеси, за допомогою 
яких розвиваються проекти, та взаємозв'язок між 
концептуальними, деталями, будівництвом та етапами 
життєвого циклу. Ці визнані експерти стверджують, що                 
BIM-технологія, по суті, створює цінність співпраці протягом 
усього життєвого циклу активу і має далекосяжні наслідки як 
для будівельної галузі, так і для інфраструктури [5]. У свою 
чергу Дана Сміт та Майкл Тардіф розкривають особливості 
стратегічного управління будівництвом на основі                             
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BIM-моделювання, механізми впровадження цієї технології в 
рамках комплексного системного підходу до проектування, 
будівництва, управління, експлуатації, обслуговування та 
використання будівель, коли результатом постає краща якість 
будівель, зниження будівельних та експлуатаційних витрат, 
коротший час обороту проекту та більш висока якість 
будівельної інформації для підтримки кращих управлінських 
рішень  [6]. 

У одній з останніх книг за цією проблематикою команда 
відомих і висококваліфікованих американських вчених і 
практиків детально й покроково розкривають систематичну 
структуру інформаційного моделювання будівель та 
пропонують "дорожню карту", яка проводить через усі 
всеосяжні матриці та метрики BIM та KSAs. Автори подають 
керівні принципи та практичні поради для менеджерів 
будівельної галузі, які у своїй практиці використовують 
інструментарій інформаційного моделювання будівель [7]. 

Процеси цифрової трансформації моделей та систем 
публічного управління в європейському та світовому вимірах 
в контексті можливостей запровадження кращих світових 
практик в нашій державі досліджували також українські 
науковці М. Павлов, О. Скорик та Н. Рябоконь, на думку яких 
в Україні є доцільним впровадження синтетичної моделі 
публічного цифрового управління, яка враховувала б усі 
виклики цифрової економіки, актуальним також видається 
завдання розробки цифрової комунікаційно-управлінської 
платформи, яка буде ефективною в умовах національної 
економіки [3, с. 166]. М. Павлов уточнює, що оновлена модель 
"цифрового управління" має являти собою не банальну 
автоматизацію існуючих процесів, а відображати сутність 
революційного реінжинірингу в системі менеджменту, де 
основою виступає цифрова платформа [2, с. 144].  



 
                                                                                          

                                                                              Матеріали XXX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                                                                      (07 березня 2023 року,  м. Гамбург (Німеччина), дистанційно)  

 

 
                                                           73 

О. М. Непомнящий, О. В. Медведчук та І. Ф. Лагунова 
аналізують зарубіжний досвід регулювання будівельної 
діяльності, особливістю якого є постійне співробітництво 
органів державної влади, представників бізнесу та 
суспільства, а процеси державного регулювання галузі 
спрямовуються на дотримання належного рівня безпеки 
споруджуваних об’єктів для життя і здоров’я людей та 
навколишнього середовища, що відображається у проведенні 
експертиз проектів, здійсненні моніторингу будівництва щодо 
дотримання певних вимог, норм, стандартів, правил, 
технічних умов та інших обмежень, встановлюваних на 
міжнародному та державному рівнях у законодавчих актах чи 
будівельних кодексах [1, с. 188]. На переконання дослідників 
упровадження зазначеного досвіду в Україні матиме 
позитивний вплив на розвиток будівельної галузі через 
модернізацію національних стандартів та створення 
ефективної системи регулювання будівництва, що включає в 
себе три основних компоненти: нормативну базу галузі, 
систему нагляду та контролю та систему оцінювання 
відповідності.  

Висновки.  
Таким чином, детальне ознайомлення з новітніми 

надбаннями світової науки та практики публічного 
управління в будівельній сфері, компаративний аналіз 
відповідних закордонних підходів, принципів та інструментів 
в контексті можливостей їх застосування в Україні дозволять 
нам імплементувати кращі світові та європейські практики в 
національному правовому та адміністративному просторі, що 
дозволить суттєво посилити  внутрішній людський потенціал 
нашої країни й підвищити конкурентоспроможність на 
світових ринках та надасть імпульсу до подальшого 
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успішного розвитку будівельної галузі та прискорить 
цивілізаційний поступ України до Європейського Союзу. 
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СУЧАСНИЙ СТАН МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ ВІЙСЬКОВИМ 

СПІВРОБІТНИЦТВОМ УКРАЇНИ 
 

Реалії сьогодення вказують на те, що у ході 
повномасштабної збройної агресії росії проти України 
нагальною потребою є посилення військових спроможностей 
шляхом проведення індивідуальної, колективної та 
спеціалізованої підготовки особового складу Збройних Сил 
України, включно з Силами територіальної оборони на 
території країн-членів Європейського Союзу, у тому числі з 
урахуванням організації підготовки особового складу 
Збройних Сил України з опанування нових зразків озброєння 
та військової техніки іноземного виробництва [1]. 

Як результат, 14 листопада 2022 року під час засідання 
Ради Європейського Союзу із закордонних справ було 
прийнято рішення щодо започаткування нової тренувальної 
Місії Європейського Союзу з військової допомоги Україні 
(EU Military Assistance Mission for Ukraine, далі – EUMAM 
Ukraine), яка стала ефективним механізмом міжнародного 
військового співробітництва України із Європейським 
Союзом [2].  

Стратегічною метою EUMAM Ukraine є сприяння 
посиленню військових спроможностей Збройних Сил України 



 
  

 
     Матеріали XXX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

     (07 березня 2023 року,  м. Гамбург (Німеччина), дистанційно) 
 

 
   76 

для відновлення та ефективного проведення операцій, захисту 
суверенітету та територіальної цілісності України у межах її 
міжнародно визнаних кордонів. 

Зазначимо, що фінансовий ресурс на початковому етапі 
EUMAM Ukraine складав 16 млн. євро за рахунок 
Європейського фонду миру (European Peace Facility) та був 
спрямований на організацію заходів з підготовки українських 
військовослужбовців в рамках EUMAM Ukraine. Зараз 
бюджет EUMAM Ukraine понад 100 млн. євро, що дозволяє 
ефективно виконувати поставлені завдання [1; 2]. 

Підкреслимо, що за рахунок Європейського фонду миру 
покриваються як операційні витрати на забезпечення участі 
представників Збройних Сил України у заходах підготовки 
так і витрати, необхідні для забезпечення навчальної 
діяльності. 

Очолює EUMAM Ukraine віце-адмірал Ерве Блежан. 
Основним органом військового управління на стратегічному 
рівні EUMAM Ukraine є Підрозділ Військового штабу 
Європейського Союзу з питань військового планування та 
проведення заходів, а на оперативному рівні, відповідно, 
Командування загальновійськової підготовки та Командування 
фахової підготовки [2]. 

EUMAM Ukraine забезпечує координацію двостороннього 
співробітництва з країнами-членами Європейського Союзу на 
підтримку України, а також іншими міжнародними 
партнерами та відкрита для участі третіх держав. Вся 
діяльність EUMAM Ukraine здійснюється на території 
Європейського Союзу. Наразі 24 країни-члени Європейського 
Союзу запропонували навчальні модулі та персонал. 
Навчання супроводжується наданням Збройним Силам 
України озброєння та військової техніки як летального так і 
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нелетального призначення, вищезазначене надається 
країнами-членами та фінансується Європейським фондом 
забезпечення миру [2]. 

Зазначимо, що з метою оперативного виконання завдань 
EUMAM Ukraine у січні 2023 року відбулась Перша 
Багатонаціональна координаційна конференція з підготовки в 
рамках EUMAM Ukraine щодо обговорення практичних 
питань та координації зусиль країн-партнерів зі здійснення 
заходів підготовки військовослужбовців Збройних Сил 
України, що належить до сфери діяльності Командування 
загальновійськової підготовки EUMAM Ukraine.  

Отже, результати функціонування принципово нового 
механізму державного управління міжнародним військовим 
співробітництвом України із Європейським Союзом, а саме 
EUMAM Ukraine свідчить про беззаперечну підтримку 
Україні та посилення військових спроможностей Збройних 
Сил України у відбитті збройної агресії росії. 

Після 24.02.2022 основні зусилля міжнародного 
військового співробітництва з НАТО зосереджувались на 
отриманні міжнародної військової допомоги, а також 
лікуванні та реабілітації поранених і травмованих 
військовослужбовців Збройних Сил України у лікувальних 
закладах за кордоном.  

Здійснювалось постійне інформування відповідних 
структур Альянсу (через Військове представництво Місії 
України при НАТО та військовослужбовців Збройних Сил 
України у складі багатонаціональних органів військового 
управління НАТО) про хід відсічі Силами оборони України 
повномасштабної збройної агресії росії проти нашої держави.  

Крім того, проводилась робота щодо посилення тиску з 
боку НАТО, держав-членів і партнерів Альянсу на росію, 
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зокрема за рахунок внесення змін до програм та планів 
колективної підготовки Альянсу, надання воєнно-політичної 
підтримки Україні у контексті засудження дій російського 
керівництва, спрямованих на ведення загарбницької війни, 
вжиття міжнародною спільнотою невідкладних заходів з 
припинення бойових дій, виведення російських військ з 
території України та відновлення миру [3]. 

Поступово відновлюється співпраця у рамках 
міжнародного військового співробітництва Збройних Сил 
України з НАТО, зокрема: Робочого плану Військового 
комітету (далі – ВК) Україна – НАТО та його 
Імплементаційної програми, Індивідуальної програми 
партнерства між Україною та НАТО, Програми з обміну 
даними про повітряну обстановку (ОДПО), Програми НАТО 
“Удосконалення військової освіти” (DEEP) тощо. 

Отже, сучасний стан функціонування механізмів 
державного управління міжнародним військовим 
співробітництвом України свідчить, що їх основні зусилля 
спрямовані на забезпечення міжнародної підтримки України з 
відбиття збройної агресії росії, нарощування спроможностей 
Збройних Сил України, нейтралізацію інших агресивних, 
гібридних дій з боку росії, реформування та розвиток Збройних 
Сил України відповідно до стандартів НАТО в умовах воєнного 
стану та в контексті реалізації стратегічного курсу держави на 
набуття повноправного членства України в Європейському 
Союзі і в Організації Північноатлантичного договору. 
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ХУДОЖНЬО-ВОЛЬОВА ПІДГОТОВКА 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МУЗИЧНОГО 

МИСТЕЦТВА ДО РОБОТИ З МУЗИЧНИМИ 
КОЛЕКТИВАМИ 

 
Сучасні ритми життя диктують особливі запити до 

музичної освіти. Вимоги і потреби суспільства сьогодні дуже 
мінливі і передбачають володіння музикантом широким 
колом компетенцій, однією з надзвичайно важливих є вміння 
працювати з музичним колективом (вокальний ансамбль, хор, 
інструментальний ансамбль різного складу, камерний  
оркестр тощо).  

Питаннями педагогічної підготовки до художнього 
керівництва різними музичними колективами займалися: 
Борис Брилін та Надія Коваленко (вокально-
інструментальний ансамбль), Ярослав Сверлюк (дитячий 
духовий оркестр), Анатолій Болгарський (народно-
інструментальний ансамбль), Олександр Горбенко, Людмила 
Паньків, Тетяна Пляченко (студентський музичний колектив), 
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Юрій Бай, Генадій Бродський, Оксана Ільченко, Маргарита 
Малахова (народно-оркестровий колектив), Володимир Кузнєцов 
(самодіяльний естрадний ансамбль). 

Музичний колектив (музичний гурт) –  колектив 
музикантів об’єднаних спільною метою та роботою, до якого 
можуть входити і інші музичні діячі (звукорежисери, 
продюсери, відеографи).  В академічній музиці музичні 
колективи розрізняють за кількістю виконавців і залежно від 
їх інструменту. Великі інструментальні колективи, від кілька 
десятків музикантів до сотень – оркестри, які різняться 
інструментальним складом: симфонічні, духові, камерні, 
народні, естрадні. Великі колективи співаків – хори, які 
залежно від складу бувають: чоловічими, жіночими, 
мішаними, дитячими; залежно від манери виконання: 
академічними, народними, естрадними; невеликі за кількістю 
учасників хори називають камерними. Камерні 
інструментальні та хорові колективи також розрізняють за 
складом виконавців, наприклад струнний квінтер та духове 
тріо тощо. У рок-музиці для колективів використовується 
термін рок-гурт. Від цього терміна походять такі варіанти, як 
поп-гурт і панк-гурт тощо. У джазі використовуються терміни 
джазовий ансамбль, джазовий оркестр і джаз-бенд. На 
радянських теренах популярним був термін «вокально-
інструментальний ансамбль» («ВІА») [4]. 

Класифікуючи аматорські інструментальні колективи, 
Володимир Кузнєцов зазначав: «у практиці музичних 
колективів зустрічаються настільки незвичайні поєднання 
інструментів, що часом важко провести класифікацію.» [3, с. 24]. 
Можна сказати, що діяльність аматорських інструментальних 
колективів є унікальним явищем спільного виконання музики 
за різним кількісним складом, причому окремі партії 
музикантів нерідко дублюють один одного. 
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Будь-яке музичне колективне виконавство вимагає 
керівника, який зможе не тільки організувати та об’єднати 
людей, які спільно творять музику, але й «підкорити» енергію 
кожного учасника колективу своїй єдиній виконавській волі, 
як говорив Володимир Кожухар: «Диригент – не професія, а  
покликання» [2]. Оскільки диригування – специфічний вид 
виконання (не безпосередньо, а через інших музикантів), то 
вирішальне значення має здатність впливу диригента на 
виконавців, диригентська воля [1]. Підпорядкувати собі 
різноманіття виконавських індивідуальностей, характерів, 
темпераментів та спрямувати художньо-творчі зусилля 
колективу в єдиний напрямок – складне надзавдання для 
диригента. 

Формування навичок виконавського впливу 
майбутнього керівника на музичний колектив відбувається в 
межах педагогічного процесу та потребує узагальнення 
шляхів роботи з музичним колективом майбутнього вчителя-
диригента. Зазначимо, що технічна та методична робота 
диригента в класі має суто консультативний характер, 
спираючись на які майбутній керівник вчиться знаходити 
індивідуальні шляхи реалізації тих чи інших виконавських 
завдань. 

Етика диригентської діяльності формує загальні основи 
етикету у музичному середовищі. Специфіка взаємовідносин 
виконавців з керівником колективу є досить складною. Якщо, 
інструменталіст, працюючи над власною художньо-образною 
концепцією музичного твору, відповідає сам за себе, є 
самостійним у пошуках інтерпретації, то диригент має не 
тільки мати свою художньо-інтерпретаційну позицію, а ще й 
переконати ту ній учасників свого колективу, «змусити» їх 
прийняти своє художнє бачення і підпорядкуватися йому.  
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Аналізуючи концертні виступи диригентів вітчизняного 
та світового рівнів, які отримали різну музичну освіту, є 
вихованцями різних, так званих музичних шкіл, спостерігаємо 
використання ними відмінної одна від одної мануальної 
техніки, використання різноманітних художньо-виразазових 
засобів навіть при виконанні одного й того самого музичного 
твору. Звичайно, інтерпретації творів під керівництвом різних 
диригентів значно різняться. Про що це свідчить? Дивно було 
б стверджувати, що усі учасники одного колективу «бачать» 
художній образ твору так, а учасники іншого колективу – 
прямо усі до одного – дещо по-іншому. Звичайно, ми 
розуміємо, що художній образ творить диригент, керівник 
музичного колективу, але за допомогою музичних 
інструментів (голосів) в руках вмілих, зрілих музикантів, які 
мають свій художньо-інтерпретаційний та виконавський 
досвід. Тобто, керівник музичного колективу має володіти не 
тільки широким колом знань та умінь в обраній професії, а й 
володіти так званою диригентською волею, тобто здатністю 
своїм диригентським жестом, поставою, поглядом, мімікою 
спрямувати цілий музичний колектив в одне виконавсько-
інтерпретаційне річище. 

Алла Козир з цього приводу зазначає, що завершивши 
репетиційні підготовки, диригентський жест набуває 
художньо-виконавської виразності, де великого значення 
мають: поза, стан, міміка, погляд. Сукупність мануальних 
засобів виразності спрямована на втілення виконавцями 
творчого задуму диригента; при цьому важливу роль виконує 
і так званий зворотний зв’язок – сприйняття диригентом 
результатів свого управління [1].  

Одним із важливих завдань керівника музичного 
колективу є вміння «розкодувати» музичний твір, адже ноти, 
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записані на нотному стані, ще не є сама музика. Цей процес 
позначається не тільки глибокою інтелектуально-
аналітичною роботою, а й пошуком відповідних задуманому 
образу диригентських рухів, які будуть максимально 
зрозумілими учасникам музичного колективу і зможуть 
спрямувати їхнє виконання згідно найтонших і 
найрізноманітніших художньо-образних побажань диригента. 
Керівник має налагодити ефективну взаємодію між собою і 
музичним колективом. 

Наступним етапом серед складних та багатогранних 
завдань, які стоять перед диригентом-керівником музичного 
колективу є налагодження художньо-емоційного зв’язку між 
колективом і слухачем. Однією із складових цього процесу є 
художньо-виразна, мистецько-доцільна та цікава 
інтерпретація музичного твору, яку керівник-диригент 
досягає у процесі художньо-вольової взаємодії з колективом. 
Але є ще один важливий аспект – як зовні виявляє диригент 
художній образ у власній мануальній техніці. 
Загальновідомим є факт, що «живе» виконання музики 
справляє більш глибоке враження на слухача, чим у запису. 
Секрет цього феномену полягає в тому, що споглядання того, 
як переживає образ виконавець (що виявляється в рухах, 
поставі, міміці тощо) значно підсилює розуміння і відчуття 
художнього образу. Диригент має розуміти, що його 
диригентсько-виконавська воля спрямована не тільки на 
музичний колектив, а в повній мірі і на слухача, що він керує 
не тільки виконанням, а й процесом сприймання музики 
слухацькою аудиторією. При чому, саме художньо-емоційне 
мануальне розкриття керівником колективу сюжетної лінії 
твору має вплив на емоційну сферу глядача, а не диригентська 
схема сама по собі. Таким чином, феномен диригентсько-
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виконавської майстерності керівника музичного колективу 
полягає у психоемоційному спільному проживанні 
тристороннього мистецького ланцюга «диригент – колектив – 
слухач». Ми не говоримо про вольове підкорення слухача, а 
тільки проектуємо емоційний вплив майбутнього керівника 
колективу, значення його мануальної техніки у розкритті 
емоційних реакцій колективу для отримання чуттєвої віддачі 
глядацької аудиторії. На нашу думку, така тріада мистецької 
трансформації відчуттів «диригент – музичний колектив – 
слухач» є однією з головних засад у художньо-вольовій 
підготовці майбутніх фахівців музичного мистецтва до роботи 
з музичними колективами. 

Отже, головним мистецьким посередником між 
розкриттям музично-смислового образу твору і великою 
кількістю людей (інструменталістами, хористами, слухачами) 
є диригент та його художньо-вольові якості. Володіння 
такими якостями передбачає не тільки розкриття 
композиторського задуму через диригентську мануальну 
техніку, а й вплив на психоемоційний стан слухача. 
Художньо-вольова підготовка майбутніх фахівців музичного 
мистецтва до роботи з музичними колективами повинна 
відбуватися в процесі практичної роботи в колективі, адже в 
диригентському класі можна навчити основам мануальної 
техніки, різноманітним засобам розкриття художнього образу, 
але сам процес комунікування з колективом, підпорядкування 
загального звучання єдиному художньому задуму є досить 
складним і потребує значної практики і досвіду. Дослідження 
даного питання не можливе без врахування музикознавчої 
тріади, де емоційне сприйняття слухача довершує художньо-
вольове значення диригентської мануальної техніки. 
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НОВІ ІНОВАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ 
ТЕАТРАЛЬНОЇ ЛЯЛЬКИ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ 

ТА ВІЙНИ (НА ПРИКЛАДІ ПАПЕРОВОГО 
ТЕАТРУ) 

 
«Наука+Техніка+Культура» - це сучасна формула 

моделі світу. Виникають дискусії та є багато невирішених 
питань щодо взаємодії та взаємовпливу усіх цих складових. 
Будь який театр є також своєрідною моделлю світу, адже він 
має справу з людиною, її почуттями та емоціями. І людина 
може пізнавати та ідентифікувати себе через театральну гру. 
Саме про це говорить новітня «філософія освіти» та 
«філософія культури» [1, 329]. 

Сучасний театр в умовах пандемії та війни, да й будь 
якої іншої кризи в суспільстві, завжди шукає нові принципи 
відображення реальності, нові засоби для того, щоб видовище 
(театральна вистава) більш ефективніше впливала на глядача 
(в інформаційному та художньому сенсі). Динаміка сценічних 
та художніх процесів змушує шукати нові інтерактивні форми 
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спілкування глядача та актора, глядача та театральної ляльки 
(як актора). Однак, на нашу думку, не тільки комп’ютерні та 
цифрові прилади та програми, можуть стимулювати 
активність, творчість, дозволяють виходити за межі 
реального, змушують наш мозок постійно працювати, 
розширювати нашу свідомість, змушують фантазувати та 
створювати нові образи, активують творчу природу як актора, 
так і глядача. Паперовий театр – це феномен поєднання 
мистецтва і техніки, моделювання світу та абстрактного 
мислення, який відомий ще здавна. 

Цей факт зазначила та підтвердила театрознавець                      
Н. Корнієнко, яка відзначила, що «на базі культури починають 
діяти ті програми саморегуляції, які вивільнюють потенції 
«розширеної свідомості», творчості, евристичного моделювання 
«ідеального» аттрактора і траєкторій до нього» [2, с.37].  

Американський науковець японського походження у 
галузі теоретичної фізики та екології, відомий футуролог 
Мітіо Каку вважає, що «в майбутньому люди зможуть 
візуалізувати свої фантазії за допомогою технологій» [3, 502].  

Мета нашої статті – простежити еволюцію розвитку та 
спрогнозувати майбутнє для такого виду лялькового театру як 
паперовий, а також, виокремити головні функції лялькового 
театру у період кризи (війна та пандемія).  

Якщо заглибитися в історію феномену паперового 
театру, то можна підтвердити думку, що «нове – це добре 
забуте старе», адже паперовий театр (театр тіней, театр 
фігурок, Камі-сібай) є початкова ланка для створення 
комп’ютерних героїв. Паперовий театр і комп’ютерний театр 
поєднує одне, - важливий сам процес створення ляльки. 

Паперовий театр, міні театр (Paper Toy Theatre), також 
відомий як Іграшковий театр і театр Манекенниця, якому 
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всього майже 200 років, – цілком самостійна й самодостатня, 
мобільна й динамічна форма візуального камерного театру. 
Магія паперового театру полягає не в тому, що він дозволяв 
дітям та дорослим відтворювати улюблені вистави вдома, а 
значить, більш спілкуватися та комунікувати.  

Паперові театри дають можливість створювати щось 
своє, змінюючи тексти, використовуючи персонажів різних 
п’єс в одній, домальовувати декорації. Паперові театри 
розвивають фантазію і надихають дітей на експерименти. Все 
це як раз і необхідно в часи пандемії, карантину та війни, коли 
часу для спілкування багато, але ми обмежені в контактах і 
комунікаціях. Таким чином, перша головна функція 
паперового театру: культурно-виховна, яка засновується на 
принципах творчості та самовдосконалення, та 
добровільності. 

Паперовий театр є найпростішим і, одночасно 
найскладнішим видом театру. Простіший тому, що все можна 
зробити своїми руками із підручних матеріалів. Його можна 
завжди взяти з собою в будь яку подорож (він невеликий за 
об’ємом та вагою, мало декорацій). Існують багато видів 
паперового театру.  

1.Це і пальчиковий театр, де ляльки круглі та плоскі, їх 
надягають на всі пальці, граючи обома руками. Це може бути 
дуже добрий замінювач телефону для вашої дитини.  

2.Лялька на паличці. Відмінно підходить паличка від 
морозива. Казкові персонажі можна намалювати самим, або 
вирізати зі старих кольорових журналів, а потім наклеїти на 
картонку. 

3.Настільний паперовий театр на пластикових 
стаканчиках, пробках, кубиках та інших речах (приклад, театр 
«Балаганчик»).  
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4.Деревяний оповідний театр по типу камі-сібай 
(Японія). 

Друга функція паперового театру: розвиваюча та 
рекреаційно-психологічна. Настільний театр допомагає 
розвитку уяви, фантазії, а також зв'язного мовлення та 
розширює словниковий запас дитини. Адже, під час таких 
вистав дитині потрібно самому створити не тільки героя, а і 
продумати його взаємозв’язки, діалоги, поведінкові реакції. 
Дорослі ж, можуть не надовго «зануритись» в свої дитячі 
фантазії, розслабитися та програти свої реальні проблеми, за 
допомогою улюблених ляльок та сюжетів. 

Паперові театри з’явилися в Лондоні на початку XIX в. 
В той час це була друкована реклама, в якої зображали 
відомих акторів в театральних костюмах. Коли театральні 
продюсери зрозуміли, що лондонські дітлахи купують ці 
паперові буклети, для того, щоб потім вирізати акторів як 
паперових ляльок, вони побачили велику маркетингову 
можливість. І, таким чином з’явився новий тип паперового 
театру – актори та декорації. Які потрібно було вирізати та 
склеювати, і збирати свій власний театр. Такі паперові театри 
на довгі роки стали справжніми сімейними розвагами. 
Пізніше, стали виготовляти великі картоні набори, які можна 
було складувати, коли не використовувалися.  

Феномен паперового театру продовжувався майже до 
кінця століття, і розповсюджувався на інші країни Західної 
Європи. Зникає в 1990-х роках, коли театри почали 
використовувати фотографію, а діти зацікавилися 
механічними іграшками. Незважаючи на зниження своєї 
популярності, іграшковий паперовий театр завжди привертав 
увагу письменників, режисерів кіно та театру, художників 
(Р.Л.Стівенсон, О.Уайльд, Л.Керролл та Г.Андерсен, 



 
                                                                                          

                                                                              Матеріали XXX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                                                                      (07 березня 2023 року,  м. Гамбург (Німеччина), дистанційно)  

 

 
                                                           91 

Ф. Т. Марінетті, Пабло Пікассо, Інгмар Бергман і Орсон 
Уеллс та інші). В останні роки паперові театри знову 
повернулися, і почалось масштабне передрукування 
інтерактивних книжок, які містили завдання та сюжети для 
створення свого власного театру [4].   

Третя функція паперового театру: комерційно- 
маркетингова. 

Прикладом успішної творчості та діяльності під час 
пандемії та війни в Україні, можна назвати театр 
«Балаганчик», який було організовано на базі Одеської 
дитячої музичної школи №13, керівником надією Хохловою.  
Артисти театру багаторазові лауреати різного роду конкурсів, 
в тому числі і Міжнародних (у Чехії, Польщі, Франції). Але, під 
час пандемії та війни їм прийшлось дещо змінити вектор своєї 
роботи, і зараз вони плідно працюють над створенням 
мультиплікаційних стрічок на патріотичну, фольклорну та 
екологічну тематику. Прикладами таких робіт є ляльковий 
мультиплікаційний фільм «Про Петруся з Веселих Курників» та 
міні-виставу «Весняна казка від Іжачка Осі та Баби Фросі», які 
були створенні як раз у період пандемії та війни (2021-2022 роки). 

Ще одним прикладом лялькового міні театру, 
інтерактивного та камерного, є Камі-сібай (в перекладі з 
японського камі — «бумага», сібай — «театр», тобто -  
«паперовий театр»). Також камі-сібай чи Камішібай — 
різновид японського вуличного театру, який з’явився в XIX в 
і достиг пику своєї популярності в 1930 — 1950-е роки. 

Камі-сібай можна виготовити з картону, паперу чи 
дерева. Його слід поставити на стіл, накритий чорною 
тканиною. За столом має бути достатньо місця, щоб ведучий 
міг там вільно пересуватися, адже вистава має 
супроводжуватися показом малюнків в дерев’яної рамці, із 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%BF%D0%BE_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%80_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%81
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якої їх по черзі виймає актор. На стіні за камі-шібаєм не 
повинно бути жодних відволікаючих речей (картин, статуї, 
дверних коробок). По можливості стіну на задньому плані 
потрібно закрити чорною або однотонною тканиною. До   
1950-х років десятки тисяч чоловіків-камішібай їздили на 
велосипедах по Японії і представляли свої історії в театрі 
оповідань. Вони кріпили на багажнику велосипеду дерев’яну 
рамку, в яку вставлялася серія малюнків. Автор змінював 
малюнки та коментував дію. Крім цього екрану на багажнику 
кріпився короб з крекерами та леденцями. На виставу актор 
запрошував глядачів за допомогою ударів колотушек-хёсиги 
(також популярного музичного інструменту в кабукі). Таким 
чином глядач міг не тільки прослухати цікаве оповідання, а й 
покоштувати смаколики та купити іграшки. 

Сьогодні камі-шібай підкорив Європу і з великим 
успіхом використовується в школах, в дитячих садках, в 
бібліотеках і скрізь, де розповідають історії. Атмосфера 
театру привертає та утримує увагу глядачів та допомагає 
зробити навчальний процес цікавим. Слід також сказати, що 
цей вид театру значно вплинув на появу мангу. В Японії та за 
її межами цей вид театру сьогодні більш відомий як 
туристичний атракціон. 

Наприклад, у Німеччині створено проект Goethe Institut, 
який передбачає використання паперового театру під час 
вивчення німецької мови, а компанія  «Тойота» зробила камі-
сібай своєю оригінальною методикою навчання нових 
співробітників. 

Саме таку методику перейняли і в Україні. Наприклад, 
обласна бібліотека в місті Тернопіль розпочала створювати 
вистави японського театру, які стали чудовим методом 
пробудження у дітей та їх батьків культури читання,  і 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D1%91%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Toyota
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інноваційною формою активізації читача. Театр є дійсно 
імерсівним, інтерактивним та камерним, дозволяє розвивати 
творчість та увагу, самостійність та винахідливість, та цікаво 
і з корисно проводити сімейний досуг. 

В обласному театрі ляльок міста Кропивницького 
вперше зняли паперову онлайн виставу за мотивами 
Української народної казки «Рукавичка» (14 травня 2020). 

Таким чином можна казати про комунікаційну-
інтерактивну-творчу функцію паперового театру. 

Висновок: Будь який театр це мистецтво, яке насамперед 
навчає співчувати один одному (емпатія), слухати та чути, готує 
до життя через ігрову ситуацію. Під час кризових ситуацій – театр  
дуже ефективний антидепресант, який надихає, надає позитивні 
емоції, гарний настрій та радість, можливо і впевненість, і на 
деякий час відволікає від реалій життя. 

Паперовий театр – це те, що може поєднати, зблизити та 
задовольнити і дітей, і дорослих. Незважаючи на начебто 
дешевий та простий матеріал, ми все одно повинні зрозуміти 
всі складові елементи, навчитися поєднувати частини, та 
зробити так, щоб лялька в наших руках розмовляла, рухалась, 
відчувала, жила. Два важливих аспекти та якості театральної 
ляльки – це її інструментальність та штучність. Ці дві риси 
допомагають розуміти саме технічний та образний бік ляльки. 

Нашим дослідженням ми доведи, що не важливо з якого 
матеріалу лялька, важливіше, що  під час створення оповідання 
(вистави) ми моделюємо свої майбутні емоції та поведінку.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785916713978
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КУЛІНАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК КУЛЬТУРНИЙ 
ФЕНОМЕН: ПОЄДНАННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО І 

ДУХОВНОГО 
 

Розглядаючи кулінарні технології як феномен, в якому 
поєднуються природа і культура [1], треба ставити запитання 
не лише про те, які технології люди позичають у природи [2], 
а й про те, навіщо вони це роблять. Чи лише задля того, щоб 
корисно і смачно поїсти? 

Відповідь на це запитання міститься у культурних 
традиціях, пов’язаних із приготуванням та вживанням різних 
страв, як ритуальних. 

В українській культурі серед таких страв особливе місце 
посідають вироби із тіста, що пов’язані із культом Сонця. 

Уявлення про безкінечність та циклічність природних 
явищ та процесів породили велику кількість календарних 
обрядів, головною метою яких був ритуальний «вплив» на 
правильний рух часу, щоб не траплялося збоїв у майбутньому. 
Майже всі вони були присвячені Сонцю і збереглися до наших 
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днів у вигляді таких свят, як Масляна, Івана-Купала, Пасха 
тощо. Атрибутами цих свят є вироби із тіста, форма яких 
втілює ідею кола. Млинці, калачі, короваї − всі вони є 
«родичами» Колобка, який у народній українській казці 
уособлює та символізує Сонце [3]. 

Численні ритуали, що проводяться у тиждень Масляної, 
включають не лише лялькову атрибутику (чучело Масляної, 
яке потім спалюють, та домашня лялька Масляна, за 
допомогою якої теща запрошує зятя на млинці), а й базуються 
на «магічних» властивостях тіста та виробів з нього. Млинці, 
як символ Сонця, маленькі булочки-жайворонки, сирники, 
вареники − це ритуальна їжа, що «програмує» новий рік на 
щедрий урожай [4].     

На різдвяному столі вареники є символом молодого 
Місяця, адже формою на нього схожі. Як зазначав відомий 
український етнограф Валерій Войтович, «аби Місяць сприяв 
добробуту людини, йому приносили жертву у вигляді 
вареників, або, як їх ще називають, варених пирогів, котрі за 
формою нагадують Місяць. Начинка вареників символізувала 
продовження роду. Вареники з пшоняною кашею 
сприймалися як символ майбутнього життя. Вареники з маком 
уособлювали множинність зоряного світу. Великою 
життєтворчою силою наділялися посічені в начинці                      
яйця. Начинка з грибів сприяла чоловічій сназі, з риби −                 
жіночій» [5]. 

А ще різдвяні свята не обходяться без символу-образу 
Кози, яка «відповідає» за добробут та гарний врожай («Де коза 
ходить, там жито родить»). Вона присутня не лише в обрядах 
колядування (коли один із учасників зображає Козу, вдягаючи 
кожух із козячого хутра і шапку із рогами), а й у вигляді 
ляльки-Кози та «козуль» − обрядового печива з житнього 
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тіста. Зазвичай воно мало вигляд не лише кози, а й інших 
свійських тварин: корів, овець, качок та курей. Господарі 
підкладали ці вироби у хлів для кращої родючості худоби.  

Коровай − традиційна весільна випічка, округла форма 
якої, символізує сонце. Звертали увагу на розмір виробу: чим 
більший хліб, тим більше злагоди та достатку прийде в сім'ю. 
Випічкою короваю займалися виключно жінки зі сторони 
нареченого. Тим паче, що обов'язки були чітко розподілені-
одні жінки карай випікають, інші − прикрашають. Кожна 
прикраса, яка була виготовлена з тіста мала своє значення: 
калина означає красу, молодість, щастя, виноград – добробут, 
достаток в родині, пташечки – вірність, відданість, лебеді − 
вірне кохання. Кімнату, у якій пекли коровай,  також зазвичай 
прикрашали калиновими гілками з ягодами, оскільки калина у 
весільному обряді − найдавніший символ любові, що міцно 
з’єднує молодят [6]. 

Отже, чому саме тісто? Тут вже важливою є технологія. 
Адже вона дозволяє поєднати в одній страві всі основні 
елементи природи: борошно (рослинність, зерно як джерело 
життєдайної енергії), воду, сіль (елемент землі) та вогонь. 

В контексті солярної символіки особливо важливою є 
технологія виготовлення дріжджового тіста, яке піднімається, 
сходить як Сонце. На це вказує і Людмила Іваннікова, 
зазначаючи, що «хліб, калачі, коржі, весільний коровай мали 
солярну символіку: були круглі, як сонце, крім того, саме 
народження хліба сприймалося, як народження сонця (хліб 
сходить − сонце сходить), а, отже, і як світостворення 
(поєднання води й борошна, що символізувало золотий пісок, 
сонячне світло)» [7, с. 104].  

Тобто смислового змісту набуває не лише форма 
готового виробу (яка є символічною візуалізацією об’єкта 
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поклоніння), а й сам процес замішування тіста і його 
випікання. Тут кулінарна технологія виступає як одна із форм 
«практичної магії» і є, мабуть, головним ритуалом 
відповідного обряду. А головним елементом цього ритуалу є 
людина. Адже самі інгредієнти у страві не поєднаються, якщо 
цього не зробить людина − «п’ятий елемент». Людина не 
просто поєднує інгредієнти, а наділяє це поєднання певними 
смислами, перетворюючи не лише фізично, а й духовно 
елементи природи на елементи культури.   
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ГЕОГРАФІЧНІ ЗАЗНАЧЕННЯ СПИРТНИХ 

НАПОЇВ 
 

Вдосконалення національного законодавства у сфері 
правової охорони географічних зазначень спиртних напоїв 
обумовлена необхідністю забезпечити ефективне виконання 
зобов’язань України за Угодою про асоціацію між Україною, 
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію).[1]  

Відповідно до Закону України «Про правову охорону 
географічних зазначень» (далі - Закон)  географічне 
зазначення - найменування місця, що ідентифікує товар, який 
походить з певного географічного місця та має особливу 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14#n15
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якість, репутацію чи інші характеристики, зумовлені 
головним чином цим географічним місцем походження, і хоча 
б один з етапів виробництва якого (виготовлення 
(видобування) та/або переробка, та/або приготування) 
здійснюється на визначеній географічній території.[2] 

Одним з видів географічного зазначення є назва місця 
походження товару, який означає найменування, що 
ідентифікує товар, який походить з певного географічного 
місця та який має особливі якості або властивості, виключно 
або головним чином зумовлені конкретним географічним 
середовищем з притаманними йому природними і людськими 
факторами, і всі етапи виробництва якого (виготовлення 
(видобування) та/або переробка, та/або приготування) 
здійснюються на визначеній географічній території. 

При цьому географічним місцем є будь-який 
географічний об’єкт з офіційно визначеними межами, 
зокрема: країна, регіон як частина країни, населений пункт, 
місцевість тощо. 

Правова охорона географічним зазначенням надається 
на підставі їх реєстрації у встановленому  Законом порядку 
або відповідно до міжнародних договорів України. 

Ухвалення Закону України «Про правову охорону 
географічних зазначень» створило необхідну правову базу 
для розробки спеціального законодавства, що визначатиме 
особливості підготовки до реєстрації, використання та 
захисту географічних зазначень щодо сільськогосподарської 
продукції (сільськогосподарських товарів), харчових 
продуктів, вин, ароматизованих винних продуктів, спиртних 
напоїв. Потреба у розробці проекту Закону виникла через 
відсутність у Законі України «Про правову охорону 
географічних зазначень» положень, які враховують і 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14
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визначають особливості підготовки до реєстрації, 
використання та захисту географічних зазначень спиртних 
напоїв, а також контролю в цій сфері. 

Особливість спиртних напоїв з географічними 
зазначеннями як особливої групи товарів полягає в 
унікальному поєднанні в них місцевих природних ресурсів та 
культурних цінностей певної території. Продукт, унікальні 
властивості якого пов'язані з місцем його походження, може 
стати відправною точкою для спеціалізації території на 
випуск продукції з особливими якісними характеристиками.  

Згідно з відомостями Державного реєстру України назв 
місць походження та географічних зазначень походження 
товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих 
зазначень походження товарів станом на 1 липня 2020 року в 
Україні зареєстровано 337 географічних зазначень для 
спиртних напоїв, з яких 333 географічні зазначення ЄС, яким 
в Україні надається охорона на підставі Угоди про асоціацію 
та 3 географічні зазначення інших держав. До цього реєстру 
внесено тільки одне українське географічне зазначення для 
спиртного напою (коньяк України) – «Таврія».[3]  

 

 
 

Отже, існує обґрунтована необхідність відповідного 
регулювання зазначених відносин щодо правової охорони 
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географічних зазначень спиртних напоїв з метою їх 
удосконалення. 

Відсутність в Україні національного законодавства 
щодо правової охорони географічних зазначень спиртних 
напоїв спричиняє ситуацію, що країна, спиртні напої якої 
відомі далеко за її межами, не використовує географічні 
зазначення як схему якості для просування національних 
товарів з унікальними властивостями, пов’язаними з місцем їх 
походженням. 

Українські спиртні напої з географічними зазначеннями, 
за оцінками європейських експертів, мають значний потенціал 
на вибагливому європейському ринку. Втім, реєстрація 
географічних зазначень українських спиртних напоїв та їх 
правова охорона в ЄС можлива тільки після державної 
реєстрації в Україні. В умовах відсутності законодавства 
України в сфері правової охорони географічних зазначень 
спиртних напоїв реєстрація географічних зазначень спиртних 
напоїв не представляється можливою. 

Для реалізації зазначеного потрібно законодавчо 
закріпити поняття «спиртний напій» та встановити єдиний 
класифікаційний перелік категорій спиртних напоїв та вимог 
до них; запровадити вимоги до спирту етилового та 
дистилятів, які використовуються для виробництва спиртних 
напоїв; забезпечити дотримання правил визначення, опису, 
представлення і маркування спиртних напоїв, в тому числі 
спиртних напоїв з географічними зазначеннями; забезпечити 
дотримання вимог до офіційних назв спиртних напоїв тощо.[4] 

Поступове наближення національного законодавства 
до законодавства ЄС і запровадження європейських 
стандартів до спиртних напоїв спростить доступ українських 
спиртних напоїв до внутрішнього ринку ЄС і дозволить 
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українським виробникам спиртних напоїв в повній мірі 
скористатися перевагами Поглибленої і всеохоплюючої зони 
вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Крім 
цього буде збережено репутацію, якої набули українські 
спиртні напої на міжнародному ринку, досягнена прозорість 
на ринку спиртних напоїв, забезпечено високий рівень 
захисту споживачів щодо інформації про спиртні напої. 

Враховуючи важливість і складність сектору спиртних 
напоїв, в ЄС встановлені спеціальні норми в сфері 
географічних зазначень спиртних напоїв, закріплені в 
Регламенті (ЄС) № 2019/787 Європейського Парламенту та 
Ради (ЄС) від 17 квітня 2019 року щодо визначення, опису, 
представлення та маркування спиртних напоїв, використання 
назв спиртних напоїв під час представлення та маркування 
інших харчових продуктів, захисту географічних зазначень 
спиртних напоїв, використання етилового спирту та 
дистилятів сільськогосподарського походження в алкогольних 
напоях та скасування Регламенту (ЄС) № 110/2008 (далі – 
Регламент ЄС № 2019/787). 

Регламент ЄС № 2019/787 є комплексним законодавчим 
актом ЄС у сфері спиртних напоїв, що встановлює 
класифікацію спиртних напоїв (44 категорії), вимоги до них 
(детальні вимоги щодо вмісту спирту етилового за % об., 
сировини, способу виробництва, витримки, вмісту 
підсолоджувачів, барвників, ароматизаторів тощо), а також 
містить норми, які визначають особливості правової охорони 
географічних зазначень спиртних напоїв. 

Встановлення категорій спиртних напоїв та вимог до 
них в Регламенті ЄС № 2019/787 – акті, який має загальне 
застосування, пряму дію і верховенство над національним 
законодавством держав-членів означає, що в ЄС діє 
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уніфікована класифікація спиртних напоїв та вимог до них, які 
держави-члени ЄС не можуть змінювати/замінювати нормами 
національного законодавства. Така форма правового акту для 
регулювання правовідносин обрана не випадково, з огляду на 
важливість встановлення уніфікованих вимог до спиртних 
напоїв, і, відповідно, забезпечення як конкуренції на 
внутрішньому ринку ЄС, так і законних очікувань споживачів 
щодо якості та безпечності спиртних напоїв. 

Таким чином з огляду на викладене,  згідно із 
стандартами ЄС в цій сфері у Верховній Раді було 
зареєстровано  проект Закону №6480 «Про географічні 
зазначення спиртних напоїв» [4], який імплементує в 
національне законодавство положення Регламенту ЄС                       
№ 2019/787 і забезпечує належне наближення національного 
законодавства в сфері географічних зазначень спиртних 
напоїв та в сфері виробництва спиртних напоїв до acquis ЄС. 

Законопроект був прийнятий у першому читанні 29 
липня та отримав 231 пропозицію та правку, з яких переважну 
більшість враховано повністю. Здебільшого правки 
стосувалися редагування термінологічного апарату і 
теперішня редакція, максимально наближена до формулювань 
Регламенту (ЄС) № 2019/787 щодо визначення, опису, 
представлення та маркування спиртних напоїв, використання 
назв спиртних напоїв під час представлення та маркування 
інших харчових продуктів, захисту географічних зазначень 
спиртних напоїв, використання етилового спирту та 
дистилятів сільськогосподарського походження в 
алкогольних напоях і створює належні правові основи для 
розвитку в Україні сучасної правової бази в сфері правової 
охорони географічних зазначень спиртних напоїв. 1 грудня 
2022 року Верховна Рада України  ухвалила Закон «Про 

https://www.rada.gov.ua/news/razom/230907.html
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географічні зазначення спиртних напоїв». За зазначений 
законопроект проголосували 269 народних депутатів України. 

Прийнятий Закон встановлює загальні правила 
визначення, опису, представлення і маркування спиртних 
напоїв, правила використання офіційних назв спиртних 
напоїв. 

Це, в свою чергу, дозволить: 
- гармонізувати положення національного 

законодавства з нормами права ЄС, які підлягають 
імплементації на підставі Угоди про асоціацію; 

- стимулювати розвиток крафтового виробництва 
спиртних напоїв та створити робочі місця для населення, 
зокрема, в сільській місцевості; 

- забезпечити додаткові можливості для переробки 
сільськогосподарської продукції та збільшити внутрішнє 
виробництво продукції з високою доданою вартістю; 

- збільшити податкові надходження до бюджетів усіх 
рівнів. 

Закон імплементує в національне законодавство України 
положення Регламенту Європейського Парламенту та Ради 
(ЄС) № 2019/787 від 17 квітня 2019 року щодо визначення, 
опису, представлення та маркування спиртних напоїв, 
використання назв спиртних напоїв у представленні та 
маркуванні інших харчових продуктів, охорони географічних 
зазначень спиртних напоїв, використання етилового спирту та 
дистилятів сільськогосподарського походження в алкогольних 
напоях та скасування Регламенту (ЄС) № 110/2008, 
Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 2021/1334 від                     
27 травня 2021 року про внесення змін до Регламенту (ЄС)              
№ 2019/787 Європейського Парламенту та Ради щодо алюзій 
на офіційні назви спиртних напоїв або географічні зазначення 
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спиртних напоїв в описі, представленні та маркуванні інших 
спиртних напоїв, Делегованого Регламенту Комісії (ЄС)                    
№ 2021/1335 від 27 травня 2021 року про внесення змін до 
Регламенту (ЄС) № 2019/787 Європейського Парламенту та 
Ради щодо маркування спиртних напоїв, одержаних шляхом 
поєднання спиртного напою з одним або кількома харчовими 
продуктами. 

Прийнятий Закон передбачає внесення змін до законів 
України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», 
«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах, та пального», «Про виноград та 
виноградне вино». 

Також з прийняттям цього Закону запроваджується 
комплексне регулювання відносин у сфері географічних 
зазначень спиртних напоїв шляхом: 

- уточнення термінів у сфері географічних зазначень 
спиртних напоїв; 

- запровадження категорій спиртних напоїв, для яких 
будуть реєструватися географічні зазначення; 

- визначення особливостей підготовки до реєстрації 
географічних зазначень спиртних напоїв; 

- встановлення особливих вимог щодо специфікацій 
спиртних напоїв з географічними зазначеннями та процедури 
їх погодження; 

- визначення особливостей використання та захисту 
географічних зазначень спиртних напоїв, а також 
встановлення відповідальності за порушення в цій сфері; 

- запровадження системи контролю щодо географічних 
зазначень спиртних напоїв.[4] 
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Висновки. 1 грудня 2022 року Верховна Рада 
України ухвалила Закон «Про географічні зазначення 
спиртних напоїв» (реєстр. №6480). Зазначений Закон 
імплементує в національне законодавство Регламент ЄС                    
№ 2019/787 і створює належні правові основи для розвитку в 
Україні сучасної правової бази у частині визначення 
особливості підготовки до реєстрації, використання та 
захисту географічних зазначень спиртних напоїв, а також 
контролю в цій сфері, закріплює правову охорону 
географічних зазначень спиртних напоїв. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО НЕДОЦІЛЬНІСТЬ 

КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ ПРОЯВІВ 
КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА 

ПРИКЛАДІ ЗАКОНОПРОЄКТУ РЕЄСТР. № 7279 
ВІД 12 КВІТНЯ 2022 РОКУ) 

 
Уже рік триває повномасштабна збройна агресія проти 

нашої держави. За цей час прийняті і набули чинності 
вісімнадцять законів про внесення змін та доповнень до 
Кримінального кодексу (далі – КК) України [1]. Відповідно до 
них законодавство про кримінальну відповідальність 
доповнено вісьмома новими статтями, ще до двадцяти восьми 
внесені зміни. Природно, що подібна динаміка змін і 
доповнень сприймається науковцями та практиками вельми 
неоднозначно – особливо якщо наступні законодавчі 
ініціативи, запропоновані до розгляду Верховною Радою 
України, пов’язані із намаганням безупинно змінювати 
тільки-но запроваджені кримінально-правові новели. 

Законопроєкт реєстр. № 7279 від 12 квітня 2022 року 
«Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 
встановлення відповідальності за підпорядкування українських 
підрозділів міжнародних компаній регіональним офісам, які 
знаходяться на території держави-агресора», далі – 
законопроєкт 7279 [2], як стверджується у пояснювальній 
записці, розроблений з метою зменшення негативних 
наслідків збройної агресії Російської Федерації проти 
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України. Суб’єкт права на законодавчу ініціативу зазначає, 
що багато міжнародних компаній продовжують працювати на 
ринку держави-агресора; при цьому непоодинокі випадки, 
коли регіональний офіс подібної міжнародної компанії, 
повноваження якого поширюються на український ринок, 
надає з території держави-окупанта обов’язкові до виконання 
вказівки українським підрозділам міжнародних компаній. Це 
негативно впливає на їх економічну діяльність в Україні, у 
зв’язку з чим пропонується доповнити статтю 111-1 
«Колабораційна діяльність» КК України новою частиною 
п’ятою, у якій передбачити окремий склад кримінального 
правопорушення – порушення обмежень в діяльності 
юридичної особи або представництва іноземного суб‘єкта 
господарювання, що пов’язані з державою-агресором. 

Навіть не заглиблюючись у питання соціально-правової 
обумовленості такої криміналізації, слід констатувати 
наявність у законопроєкті 7279 низки суперечностей та 
невідповідностей чинним положенням КК України. 

Зокрема, далеко не однозначною (якщо не сумнівною) 
виглядає ініціатива криміналізувати діяння, що фактично 
являє собою звичайне провадження господарської діяльності 
(оскільки за змістом законопроєкту 7279 «порушення 
обмежень» визначено як «господарська діяльність юридичної 
особи, створеної за законодавством України, представництва 
іноземного суб’єкта господарської діяльності»). У який спосіб 
відмежовувати господарську діяльність від порушення 
обмежень, суб’єкт права на законодавчу ініціативу не 
визначає.  

Склад кримінального правопорушення – частина п’ята 
статті 111-1 КК України (у редакції законопроєкту 7279) – у 
порушення принципу правової визначеності (на обов’язковому 
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дотриманні якого наголошують Конституційний Суд України, 
Верховний Суд та Європейський суд з прав людини) 
сформульований настільки неконкретно, що допускає 
визнання практично будь-якої дії розташованого в Україні 
представництва юридичної особи, вчиненої від імені, або в 
інтересах, або на виконання вказівок головного офісу, 
дислокованого на території держави-агресора (чи його 
службової особи), кримінально протиправною, створюючи 
широкі можливості для корупційних зловживань з боку 
правоохоронних та наглядових органів і їх службових осіб. 

Більше того, у текстах запропонованих згідно 
законопроєкту 7279 частини п’ятої статті 111-1 КК України та 
пункту другого примітки до цієї статті неоднаково визначений 
суб’єкт кримінального правопорушення (відповідно «особа, 
яка на законних підставах має право діяти від імені 
відповідної юридичної особи» та «юридична особа та/або 
посадова особа такої юридичної особи»). Зазначені поняття не 
є тотожними, внаслідок чого виникають справедливі сумніви 
щодо тлумачення змісту даної норми. 

Далі, пропонований склад кримінального правопорушення 
передбачає (здебільшого) вчинення діяння іноземним 
громадянином за межами України. Згідно частини першої 
статті 8 КК України іноземці, що не проживають постійно в 
Україні, які вчинили кримінальні правопорушення за її 
межами, підлягають в Україні відповідальності за цим 
Кодексом у випадках, передбачених міжнародними 
договорами або якщо вони вчинили передбачені цим 
Кодексом тяжкі або особливо тяжкі злочини проти прав і 
свобод громадян України або інтересів України. З огляду на 
викладене уявляється малоймовірним доведення того, що 
провадження господарської діяльності (у розумінні частини 
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п’ятої статті 111-1 КК України в редакції законопроєкту 7279) 
посягає на інтереси України, а надто на права і свободи її 
громадян. За відсутності ж відповідних міжнародних 
договорів вірогідність перетворення даної законодавчої 
новели на «мертву» норму тільки зростає. 

Санкція за кримінальне правопорушення, передбачене 
частиною п’ятою статті 111-1 (у редакції законопроєкту 7279), 
передбачає лише один вид кримінального покарання – штраф, 
що є явно неадекватним, коли йдеться про діяння проти основ 
національної безпеки України. При цьому (незважаючи на 
природу посягання, про яке йдеться) чомусь не згадуються 
додаткові види кримінальних покарань, а саме конфіскація 
майна та позбавлення права обіймати певні посади чи 
займатись певною діяльністю, хоча саме вони за великим 
рахунком є найбільш дієвим засобом впливу на юридичну 
особу (незалежно від організаційно-правової форми) та на її 
службову особу. 

Нарешті цілком природним було б передбачити – у разі 
вчинення діяння, передбаченого частиною п’ятою статті               
111-1 (у редакції законопроєкту 7279) – крім кримінального 
покарання для фізичної (службової) особи також і 
застосування заходів кримінально-правового характеру для 
юридичної особи, від імені або в інтересах якої діє така 
фізична (службова) особа. Проте суб’єкт права на законодавчу 
ініціативу жодних подібних пропозицій не висловлює. 
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2. Про внесення змін до Кримінального кодексу України 
щодо встановлення відповідальності за підпорядкування 
українських підрозділів міжнародних компаній регіональним 
офісам, які знаходяться на території держави-агресора: 
законопроєкт реєстр. № 7279 від 12 квітня 2022 року. 
URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39419 (дата звернення: 
18.02.2023). 
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ДОГОВІР  КЕРОВАНОГО  ДОСТУПУ ЯК ЗАСІБ 
ОБМЕЖЕННЯ ПАТЕНТНИХ ПРАВ В СФЕРІ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 

Необхідність заохочення розвитку ґенеричної 
фармацевтичної промисловості з метою забезпечення 
поширення життєво необхідних лікарських засобів і 
забезпечення їх доступності в країнах, що розвиваються 
визначена  Декларацією тисячоліття ООН (MDGs) [1]. На 
Всесвітню організацію охорони здоров’я «Глобальною 
стратегією та планом дій у сфері громадського здоров’я, 
інновацій та торгівлі», покладено головну роль у 
збалансуванні завдань громадського здоров’я, інновацій та 
інтелектуальної власності [2]. 

Досягнення балансу між охороною прав інтелектуальної 
власності (що прямо пов’язане з можливістю інноваційного 
розвитку галузі) та інтересами суспільства, що виражені у 
необхідності отримання широкого доступу до лікарських 
засобів з метою забезпечення здоров’я та захисту від 
пандемій, призвели до виникнення декількох механізмів 
обмеження патентної монополії.  В Україні інструментами 
забезпечення доступу до інноваційних і ґенеричних 
лікарських засобів, спроможними пом’якшити патентну 
монополію на них є: 
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- примусове ліцензування винаходів, які стосуються 
лікарських засобів і забезпечують доступ до їх ґенеричних 
форм з метою забезпечення здоров’я населення [3, ст. 30; 4]; 

- використання запатентованого лікарського засобу у 
формі його ґенеричної версії в інтересах держави за 
надзвичайних обставин [3, ст. 31]. 

- договори керованого доступу (ДКД), [5 ст. 79.1] 
«Основи законодавства України про охорону здоров’я» 

(далі – Основи), у статті 79¹, якою цей Закон було доповнено 
у 2020 році, надає нам суб’єктний склад та суттєві положення 
Договору керованого доступу.  Сторонами є, з одного боку, 
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері охорони 
здоров’я (або за його дорученням особа, уповноважена на 
здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я), а з другого 
боку, - власник реєстраційного посвідчення на оригінальний 
(інноваційний) лікарський засіб/або уповноважений ним 
представник (далі – Заявник).  Правом ініціювати (оферти) 
укладення такого договору наділені обидві майбутні сторони 
договору. 

Мета договору також прямо визначена Законом та 
звучить, як  «забезпечення доступності лікарських засобів для 
пацієнтів за бюджетні кошти».  Договір може стосуєватися 
лише певного переліку лікарських засобів, який 
затверджується Урядом України.   Передумовою укладення 
ДКД є позитивний висновок державної оцінки медичних 
технологій щодо лікарського засобу, який може постачатися 
відповідно до такого договору. 

Суттєвими умовами ДКД, передбачені законодавством, є: 
- кількість лікарських засобів, які заявник зобов’язується 

постачати на територію України протягом строку, 
визначеного договором керованого доступу; 



 
                                                                                          

                                                                              Матеріали XXX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                                                                      (07 березня 2023 року,  м. Гамбург (Німеччина), дистанційно)  

 

 
                                                           115 

- умови щодо ціни на лікарські засоби, за якою заявник 
зобов’язується постачати лікарські засоби на територію 
України протягом строку, визначеного договором керованого 
доступу; 

- джерела фінансування придбання лікарських засобів, 
що є предметом договору керованого доступу; 

- порядок розірвання договору керованого доступу; 
- особливі умови конфіденційності ДКР, а саме те, що 

сторони можуть визначити окремі положення договору  
інформацією з обмеженим доступом (крім інформації про 
міжнародну непатентовану назву, торговельну назву, форму 
випуску та дозування лікарського засобу, заявника 
(уповноваженого представника заявника), строк дії договору, 
та інформації, доступ до якої не може бути обмежено 
відповідно до законодавства).  

- посадові особи, які беруть участь у переговорах щодо 
укладення ДКР, укладають та/або виконують такі договори, 
несуть відповідальність за незаконне розголошення 
інформації з обмеженим доступом, викладеної в таких 
договорах. 

Інші умови можуть встановлюватись за домовленістю 
сторін, за умови їх несуперечності чинному законодавству. 

Особливою умовою є можливість дострокового 
розірвання такого договору. Окрім інших випадків, у разі 
державної реєстрації в Україні генеричного лікарського 
засобу з такою самою міжнародною непатентованою назвою 
(за наявності) та показаннями для застосування, що і 
лікарський засіб, щодо якого укладено ДКД, або у разі 
державної реєстрації в Україні подібного біологічного 
лікарського засобу (біосиміляру) з такими самими 
показаннями для застосування, що і зареєстрований 
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референтний біологічний лікарський засіб, щодо якого 
укладено ДКД,  такий договір підлягає достроковому 
розірванню 31 грудня поточного бюджетного року за 
відповідними результатами державної оцінки медичних 
технологій, проведеної за скороченою процедурою.  

На думку вчених, хоча законодавство і не містить 
визначення ДКД, проте в ній наведено перелік його ознак, з 
урахуванням яких можна сформулювати дефініцію такого 
договору.  Отже, ДКД – це правочин, за яким визначаються 
умови постачання оригінального (інноваційного) лікарського 
засобу (оригінального біологічного лікарського засобу) на 
територію України за кошти державного бюджету та/або 
місцевих бюджетів із метою забезпечення доступності таких 
лікарських засобів для пацієнтів [6].  

Рішення про затвердження програм розширеного 
доступу приймається центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує державну політику у 
сфері охорони здоров’я, у строк до 10 календарних днів з дня 
подання відповідної заяви та є дозволом для ввезення 
незареєстрованих лікарських засобів на митну територію 
України.  А пункт статті 8-1. Закону про лікарські засоби, 
передбачає, що проведення програм розширеного доступу 
починається лише після укладення суб’єктом, який 
надаватиме лікарські засоби в межах відповідної програми, 
договору про проведення відповідної програми із закладом 
охорони здоров’я або з фізичною особою - підприємцем, який 
має ліцензію на провадження господарської діяльності з 
медичної практики [7].   

Щодо об’єкту договору керованого доступу, то 
аналізуючи положеня ст. 79¹ Основ, можна зробити висновок, 
що він є спеціальним, і таким може бути лише інноваційний, 
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оригінальний, а, відтак, патентований лікарський засіб.  Жодні 
переговорні процедури в режимі ДКД не можуть стосуватися 
ґенеричних ліків, оскільки для розширення доступу до них 
передбачені інші правові інструменти. 

Поняття «інноваційний лікарський засіб» законодавче 
не визначено, проте підпункт. 36 пункту 1 Розділу ІІ Порядку, 
затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я 
України [8] зазначено, що оригінальний (інноваційний) 
лікарський засіб – це лікарський засіб, уперше в світі 
зареєстрований на основі повного комплекту документів 
щодо його якості, безпеки та ефективності (повної 
реєстраційної інформації). 

Тобто, до ознак «інноваційності» віднесено «першу 
реєстрацію у світі» на підставі повного досьє, позаяк, в 
Україні «інноваціниим» вважається лікарський засіб, який 
уперше зареєстровано в світі, незалежно від того, чи 
зареєстрований він в нашій державі.  Це означає, що 
переговорну процедуру в межах ДКД треба вести саме з 
власником першої реєстрації в світі – власником відповідного 
реєстраційного посвідчення.   

У підпункті 37 пункту 1 вищезазначеного Порядку, 
міститься визначення патентованого лікарського засобу як 
лікарського засобу, який надходить в обіг під власною назвою 
виробника (заявника), право на виробництво (виготовлення), 
реалізацію та застосування якого охороняється законодавством 
України про охорону прав інтелектуальної власності [8].  

Відтак, поняття «патентований лікарський засіб» та 
«інноваційний лікарський засіб» не є тотожними, оскільки 
патентований лікарський засіб не завжди буде інноваційним 
на території країни, де, наприклад, патентну охорону вже 
вичерпано, проте ексклюзивність відомостей не дає 
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можливості вийти на ринок його ґенеричній версії, крім того, 
зберігається відповідна торговельна марка. У Законі України 
«Про лікарські засоби» [7] відслідковуємо ознаку оригінального 
(інноваційного) і водночас референтного лікарського засобу через 
його реєстрацію на підставі поданої в повному обсязі 
реєстраційної інформації.  На думку дослідників, це положення           
ч. 12 ст. 9 зазначеного Закону спонукає до висновку, що 
законодавець ототожнює поняття «оригінальний лікарський 
засіб», «інноваційний лікарський засіб» і «референтний 
лікарський засіб».  Водночас інноваційний лікарський засіб 
перебуватиме під патентною охороною [9]. 

Враховуючи зазначене, можна зробити висновок, що 
одним з суттєвих елементів правового інституту примусового 
тимчасового обмеження патентних привілей виступає 
«договір керованого доступу», як ефективний механізмі та 
системний захід міжнародного права інтелектуальної 
власності, створений з метою задоволення соціального запиту 
суспільства щодо необхідності гармонізації прав людини та 
прав інтелектуальної власності.  
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФСПІЛОК ПРИ УКЛАДЕННІ 

КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ І УГОД В УМОВАХ 
СОЦІАЛЬНО ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИНАХ 

 
Сучасні умови ринкової економіки, нові способи 

господарювання призводять до виникнення та закріплення у 
повсякденному житі нових явищ і процесів, які необхідно 
зрозуміти та осмислити, розробляючи не тільки теоретичні 
моделі, але й, безперечно, вивчаючи практичний досвід. 
Виникнення, формування та поширення такого нового явища 
для України, як соціальне партнерство вимагає насамперед 
визначення його сутності та основних складових. 
Дослідження проблем соціального партнерства та їх 
практичного втілення здається можливим за такими 
категоріями та критеріями: 

• розвиток правової бази; 
• статус організації профспілки; 
• якісна характеристика профспілки, її здатність і 

готовність до соціального діалогу з власниками підприємства 
або їх уповноваженими органами та представниками держави; 

• конструктивізм учасників переговорів, спрямований на 
досягнення соціального миру;  

• відкритість та прозорість форм соціального партнерства.  
Для більш детального вивчення треба зосередитися на 

формуванні соціально-партнерських відносин шляхом 
укладення колективного договору на рівні підприємства. 
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Основними документами, які регулюють соціально-
партнерські відносини на підприємстві, є нормативні акти 
такої кваліфікації:  

• юридичні, тобто такі, що регулюють трудові 
відносини; 

• договірні документи, включаючи Генеральну, 
галузеву, регіональну угоди та колективний договір.  

Зазначимо, що базовими нормативами, які 
використовуються при укладенні соціально-партнерських 
угод є Закон України “Про колективні договори і угоди ”, 
КЗпП України, галузева угода та діючий колективний договір 
підприємства. Матеріали практики свідчать,що дуже рідко 
профспілки використовують під час колективно-договірної 
кампанії такі документи, як Генеральна та регіональна угоди. 
Останні використовуються, як правило, для складання 
програм-додатків до колективного договору.  

Вважаємо, що істотним недоліком Генеральної та 
регіональної угоди є те, що сторона роботодавців 
представлена, як правило, формально і тому прийняті 
документи не мають юридичної сили для власника окремо 
взятого підприємства. Крім того, недостатньо продумана 
система юридичної відповідальності за невиконання угоди. 
Відповідальність сторін з накладенням штрафних санкцій 
виділена в спеціальний розділ лише в деяких регіональних 
угодах, тоді як у документах, прийнятих на рівні галузі й 
уряду, вона відсутня. Незважаючи на зазначені недоліки, на 
нашу думку, укладені Генеральна, галузеві та регіональні 
угоди — це передусім визнання профспілок владними 
структурами.[1] 

Порівнюючи місце і роль Генеральної угоди, галузевих 
та регіональних тристоронніх угод, необхідно відзначити 
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неспроможність Генеральної угоди в частині встановлення 
мінімального місячного розміру тарифної ставки працівника 
першого розряду. Мінімальну тарифну ставку необхідно 
встановлювати виходячи з умов регіону, галузі, підприємства.  

Враховуючи наведене, підкреслимо, що аналіз текстів 
колективних договорів підприємств дозволив виділити вплив 
Генеральної угоди і регіональної тристоронньої угоди тільки 
на розділ „Форми, системи і методи формування оплати 
праці”. У деяких колективних договорах підприємств, що 
перебувають у стадії реструктуризації або санації 
передбачається “поетапне наближення рівня заробітної плати 
працівника першого розряду з нормальними умовами праці, з 
рівнем прожиткового мінімуму”, що передбачено 
Генеральною угодою. 

Вважаємо,що у зв’язку з недоліками чинного 
законодавства щодо врегулювання соціально-партнерських 
угод і для нормального становлення й існування соціально-
партнерських відносин треба ініціювати профспілками 
розробку та оприлюднення локальних правових актів, що 
регламентують колективно-договірний процес на 
підприємстві.  

З метою осучаснення колективно-договірного процесу  є 
проведення колдоговірної компанії на підставі розробленого і 
затвердженого Правлінням та профспілковим комітетом 
положення “Про порядок ведення переговорів і укладення 
колективного договору”. Документи, де чітко визначаються 
терміни колдоговірної компанії, складання звіту стосовно 
виконання чинного колективного договору, збирання 
пропозицій від працівників підприємства, склад 
погоджувальної комісії, відповідальні за складання розділів 
колективного договору.  
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Серед проблем розвитку правової бази соціального 
партнерства зупинимося на наступному. Незважаючи на 
значну кількість нормативних актів, необхідно 
вдосконалювати правову базу соціального партнерства. 
Проблема модернізації правових документів актуальна для 
розвитку партнерських відносин на всіх рівнях: від рівня 
підприємства до всеукраїнського рівня. Для розвитку 
соціального партнерства на рівні підприємства учасникам 
переговорів важливо навчитися використовувати можливості 
тих постанов і документів, які вже введені та діють.[2] 

Проте  кількість нормативних актів не є визначальним 
чинником у досягненні конструктивного діалогу на рівні 
підприємства. Існують більш вагомі критерії: готовність і 
здатність суб’єктів партнерства до рівноправного діалогу. 
Його розвиток залежить насамперед від суб’єктів, котрі 
включені в соціальний процес. Лише їх значимі якості 
(готовність і здатність) можуть вирішити долю соціального 
партнерства. Тому головною метою нашого дослідження є: 
розкриття суті й особливостей розвитку інституту 
колективно-договірного регулювання та ролі профспілок; 
аналіз міжнародного досвіду діяльності профспілок при 
укладенні колективних договорів і угод; забезпечення 
профспілками ефективності колективних договорів і угод як 
форм соціального партнерства; виділення функцій 
профспілок у становленні системи соціально-партнерських 
відносин; окреслення проблемних питань щодо сфери дії 
колективних договорів і угод та практичних дій профспілок 
при укладенні колективних договорів і угод; надання 
пропозицій щодо вдосконалення діяльності профспілок у 
сфері колективно-договірних відносин шляхом підсилення 
ролі профспілок у соціальному захисті працівників у 
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соціально-партнерських відносинах; розкриття сучасних 
тенденцій діяльності профспілок у колективно-договірному 
регулюванні трудових відносин та форм реалізації функцій 
профспілок у сучасних соціально-партнерських відносинах; 
розроблення практичних рекомендацій та обґрунтованих 
пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства та 
практики його застосування з напряму дослідження. 
Наприклад, такі критерії, як „готовність” і „здатність” 
суб’єктів соціального партнерства до спільного діалогу, 
можуть бути проаналізовані через призму взаємин 
адміністрації (правління, ради директорів) підприємства із 
профспілковим комітетом. Головним результатом цього 
діалогу є виявлення значення колективного договору для 
роботодавців, профспілкового комітету та трудового 
колективу підприємства. 

Відповідно до чинного законодавства колективний 
договір є основною формою соціального діалогу на 
підприємстві. За своїм призначенням колективний договір є 
локальним нормативним актом, що регулює відносини між 
роботодавцем і працівниками підприємства.  
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УБЕРІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК  

СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ 
 

Сучасне суспільство характеризується підвищенням у 
ньому ролі інформації та знань. Інформаційно-комунікаційні 
та цифрові технології стають все більш доступними, стрімко 
входять в життя кожного з нас. Проте розвиток інформаційних 
технологій відбувається не традиційним шляхом, а як 
інфраструктура для принципово нової цифрової економіки 
нашої країни – економіки знань. Адже, згідно Концепції 
розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-
2020 роки, технології нині оцінюються не з точки зору їх 
власного розвитку, а можливості їх використання у процесі 
трансформації різних сфер життя, вирішенні економічних та 
соціальних завдань суспільства [1]. І саме впровадження нових 
технологій відкривають принципово інші можливості для 
якісних змін у напрямку розвитку Smart-суспільства, 
інноваційного оновлення змісту освіти, в тому числі і правової.  

Люди підготовлені у середовищі Smart education, 
являють собою новий тип особистості, який демонструє нову 
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модель своєї споживчої поведінки, до того ж у багатьох 
сферах життя, вони самі хочуть бути Smart, тобто більше 
знати, краще розбиратися, знаходити найефективніші 
рішення, тим самим на новому рівні сприяючи розвитку 
Smart-технологій та Smart-суспільства в цілому. Важливу 
роль у становленні Smart-суспільства відіграє трансформація 
технологій у сфері освіти. На сьогодні все активніше 
обговорюється здійснення Smart education, тобто розумного 
навчання, що представляє гнучке навчання в інтерактивному 
освітньому середовищі за допомогою контенту зі всього світу, 
який перебуває у вільному доступі. Відмінною рисою такого 
навчання є широка доступність знань. Використання інтернет-
платформ стирає кордони між користувачами та творцями 
освітнього контенту. Основними перевагами тут є те, що 
навчання в онлайн відбувається не один на один з викладачем, 
кожен користувач має можливість працювати в групі, адже 
перебуває у середовищі навчання.  

Лідерство цифрових компаній та платформенних рішень 
свідчать про те, що сьогодні в життя все активніше входить 
«уберізація» економіки і соціальних процесів — нова модель 
роботи, що сформована в умовах економіки спільного 
споживання та в основі якої лежить концепція заміни 
посередників цифровими сервісами (убер-платформами). 
Уберізація дозволяє отримати додаткову, так звану 
неформальну освіту, яка є доповненням та/або альтернативою 
формальної освіти в навчанні протягом усього життя 
індивідуума. Неформальна освіта доступна людині будь-якого 
віку, але вона не обов'язково має спрямовану структуру; вона 
може бути короткою за тривалістю та/або низькою за 
інтенсивністю; й вона, як правило, організується у вигляді 
короткострокових курсів, майстер-класів або семінарів. 
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Неформальна освіта найчастіше веде до отримання 
кваліфікацій, які не визнаються кваліфікаціями формальної 
освіти або еквівалентами формальної освіти відповідними 
національними або субнаціональними органами освіти, або 
кваліфікації зовсім не присвоюються. Адже неформальна 
освіта – це та освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми 
програмами і не передбачає присудження визнаних державою 
освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може 
завершуватися присвоєнням професійних та/або 
присудженням часткових освітніх кваліфікацій [2]. 
Неформальна освіта може забезпечувати освіту впродовж 
життя, яка спрямована на реалізацію права кожної 
повнолітньої особи на безперервне навчання з урахуванням її 
особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та 
потреб економіки [2]. 

Нині в освітньому процесі відбувається перехід від 
моделі «класичного педагога», основною метою якої була 
підготовка середньостатистичного студента, середньостатистичної 
людини, до світу персоналізації та індивідуалізації. Все це 
призводить до зміни головної концепції освіти. Адже раніше 
освіта передбачала трансляцію знань, вмінь та навичок. Зараз 
же головною ідеологією сучасної освіти стала підтримка 
різноманіття, а основною мотивацією циклу освіти стає 
готовність до впровадження змін. Оскільки стрімкий розвиток 
суспільства, зміна його концептуальних засад передбачає і 
зміну підходів та методів підготовки кваліфікованих кадрів, 
здатних не лише зрозуміти інформаційні процеси сьогодення, 
а й бути корисними для інших людей та держави.  

Впровадження в життя сучасних технологій є 
незворотнім процесом, а уберізація освіти на сьогодні вже не 
просто величезний новий ринок, а надзвичайно гігантський 
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новий ринок, який зараз розвивається у всьому світі. Втім 
термін «уберізація» слід розуміти не лише як перехід від ofline 
до online освіти. Уберізація, в першу чергу, це впровадження 
інновацій в освітні програми, розширення та вдосконалення 
моделей надання освітніх послуг, забезпечення переходу до 
студентоцентристської системи. А розвиток ІТ-технологій 
забезпечує студентам проходження частини навчального 
курсу самостійно в онлайн-режимі, користуючись 
загальнодоступними інтернет-платформами. Також уберізація 
дозволяє користувачу поставити об’єктивну оцінку 
постачальнику послуги і від цієї оцінки залежить подальше 
надання послуги. Тобто уберізація не означає повну відмову 
від посередництва, адже цей процес передбачає укладення 
угоди між суб’єктами (consumer to consumer), який 
відбувається через вебсайт-посередника.  

Аргументами на користь уберізації освіти, в тому числі і 
правової, є:  

1) переорієнтація мотивації на ціль, яка ґрунтується на 
розумінні кінцевої мети здобуття певного освітнього рівня та 
отримання певної кваліфікації; 

2) поєднання теорії, практики та контексту, що дозволяє 
набути не лише теоретичні, а й практичні знання та вміння, а 
також зрозуміти реальні проблеми функціонування тієї чи 
іншої галузі права. 

3) широкий, швидкий та більш дешевий доступ до освіти; 
4) уберізація освіти передбачає навчання саме тим 

навичкам, які потрібні кожному конкретному користувачу, 
який може самостійно контролювати час та спосіб 
користування такими послугами; 

5) високі вимоги до викладача, що впливає на якість 
навчання. Уберізація потребує залучення до процесу надання 



 
                                                                                          

                                                                              Матеріали XXX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                                                                      (07 березня 2023 року,  м. Гамбург (Німеччина), дистанційно)  

 

 
                                                           129 

віртуальних освітніх послуг досвідчених практикуючих 
юристів, здатних в повній мірі розкрити та передати проблеми 
організації професійної діяльності. 

Беручи до уваги опитування Gallup, слід зазначити, що 
знання, мета та вартість навчання є ключовими мотиваторами 
для здобуття вищої освіти. Майже дві третини (65%) 
студентів, які зараз навчаються, вказують на вибір 
продовження навчання після школи для отримання знань та 
навичок, необхідних для повноцінної кар’єри [3]. Це є 
свідченням того, що впровадження інновацій в освітні 
процеси потребує визначення оптимального вектору та 
переформатування змісту освіти, зокрема шляхом розвитку 
неформальної освіти з використанням інтернет-платформ. 
Мова йде про формування цифрових освітніх контентів, тобто 
створення сервісів, модулів, платформенних рішень для 
«сітьового університету» майбутнього. Все це дозволяє 
впроваджувати інтелектуальні системи побудови 
індивідуальних траєкторії розвитку сучасної правової освіти. 

Звісно ринок онлайн освіти в сучасних умовах стає все 
більше популярним, а онлайн освіта стає вагомим трендом в 
освітній сфері. Проте, говорити про повноцінне 
функціонування цього ринку в Україні поки що зарано, але 
вже й нині відбувається організація різноманітних онлайн 
курсів, семінарів, майстер-класів з використанням інтернет-
платформи (контенту) (наприклад, вивчення іноземних мов, 
юридичних курсів, проведення вебінарів, майстер-класів 
практикуючими юристами). 

Разом з тим слід зазначити, що новітні технології та 
уберізація в освітній сфері відкривають не лише можливості, 
а й можуть мати певні ризики, зокрема такі як: 
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1) розвиток уберізації освіти може призвести до 
конкурування університетів з провайдерами, які забезпечують 
бюджетний і прямий шлях до отримання відповідних 
сертифікатів чи може навіть і дипломів; 

2) говорячи про уберізацію освіти, яка передбачає 
усунення прямих посередників, слід, в першу чергу, сказати 
про важливість самоорганізації в цілях самоосвіти та набуття 
досвіду; 

3) проблеми соціалізації особистості під час навчання на 
убер-платформі, оскільки відсутні живі дискусії з іншими 
студентами, соціальні зв’язки – все те, що є в традиційних 
ВНЗ; 

4) уберізація вимагає нових підходів до регулювання з 
боку держави; 

5) під час уберизованої взаємодії статус освітнього 
ресурсу або викладача визначається насамперед думкою 
аудиторії; 

6) швидкі темпи уберізації можуть сприяти 
проникненню штучного інтелекту, який генеруватиме 
зображення та відеоролики, готуватиме відповіді на запити, 
оцінюватиме виконання завдань. Хоча живе спілкування 
студентів із лектором та відвідування університету повинні 
залишатися базою освіти, оскільки здатні формувати у 
студентів природну мотивацію вчитися, а онлайн-платформи 
просто розширяють можливості споживачів освітніх послуг.  

Уберізація правової освіти є неминучим процесом, але 
така модель навчання не може замінити класичну вищу 
школу, особливо тоді, коли мова йде про юридичну освіту. 
Уберізація в освітній сфері повинна бути засобом для 
вдосконалення набутих знань та вмінь, підвищення 
кваліфікації тощо. Адже швикотермінове навчання не 
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дозволяє забезпечити повноцінну підготовку фахівця в сфері 
права без вивчення та опанування правових теорій, 
проходження фахової практики, закладення теоретичного 
підгрунтя базових дисциплін, які формують світогляд юриста 
та весь комплекс компетентностей, необхідних для 
провадження юридичної діяльності.  
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МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВО-

ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ОСНОВІ 
ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

(НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ СУЧАСНОЇ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ GOOD 

ADMINISTRATION) 
 

З’ясування морально-правової сутності процесу 
модернізації публічного адміністрування в США, 
європейських країнах, ЄС та Україні привело до необхідності 
дослідження таких принципів як доброчесність (integrity) та 
добросовісність (good faith). Тому основним предметом такого 
науково-адміністративістського дослідження виступають нові 
європейські парадигми доброчесного адміністрування 
(integrity administration) та добросовісного адміністрування 
(good faith administration) у їх протиставленні конструкціям 
корупційного адміністрування (public corruption) та 
зловживання адмініструванням (maladministration).  

Розробці задуму дослідження передувала значна підготовча 
робота з великим масивом емпіричних даних, репрезентованих 
головним чином різними електронними інформаційними 
ресурсами, які підлягали обробці з використанням соціологічного 
методу контент-аналізу, який був активно застосований автором 
у попередніх дослідженнях [1]. 
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Спеціальне програмне забезпечення не розроблялося і 
для здійснення контент-аналізу було використано просту і 
надійну електронну програму Textus Pro 1.0  [2]. Величезну 
допомогу в процесі тлумачення змісту англомовних термінів 
надав такий електронний ресурс, як Online Etymology 
Dictionary, при розробці якого використано 23 основних 
джерела (різномовні етимологічні словники) та 53 інших 
джерел (підручники, словники та інші довідкові видання)  [3]. 

Підсумки цього етапу дослідження можуть бути 
редуковані в наступних тезах. 

1. Результати добору основних джерел  
продемонстрували достатню репрезентативність принципів 
доброчесності та добросовісності в чинному законодавстві та 
судових прецедентах США, Великої Британії, ЄС та України, 
а також у міжнародному праві. Принцип доброчесності 
широко представлений в антикорупційному законодавстві 
України і його тлумачення формально відповідає сучасній 
міжнародній практиці. З ухваленням Закону України «Про 
адміністративну процедуру» від 17.02.2022 р., що набирає 
чинності 15.12.2023 р., принцип добросовісності, який до 
цього був закріплений виключно в цивільному законодавстві, 
набуває певного адміністративно-правового змісту (п. 5 ст. 4, 
ст. 10 зазначеного Закону)  [4].  

2.  Водночас, як продемонстрував попередній                        
огляд теоретичних джерел, поглиблене теоретико-
адміністративістське обґрунтування нормативного змісту 
доброчесності у вітчизняній доктрині права є недостатнім, а 
добросовісності, через тривалу відсутність закріплення цього 
принципу в адміністративному законодавстві, – таким, що 
абсолютно не відповідає вимогам сучасності. Навпаки, в 
англомовному правовому дискурсі зміст відповідних 



 
  

 
     Матеріали XXX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

     (07 березня 2023 року,  м. Гамбург (Німеччина), дистанційно) 
 

 
   134 

приписів Іntegrity та  Good Faith достатньо глибоко 
розкривається в рамках популярних нині концепцій Good 
Governance та Good Administration.  

3.   У рамках емпіричного етапу дослідження за 
допомогою соціологічного (частотно-статистичного) методу 
контент-аналізу значного масиву доктринальних текстів за 
основними ключовими словами були виявлені не тільки 
висока репрезентативність  термінів Іntegrity та  Good Faith, а 
й стійка кореляція принципу доброчесності із застосуванням 
односторонніх адміністративних актів, а принципу 
добросовісності – з укладанням та виконанням 
адміністративних  договорів, які є істотною новелою для 
сучасної практики адміністрування.  

Також в англомовних доктринальних джерелах чітко 
простежуються паралельні значеннєві антиномії між 
поняттями «доброчесність» (Іntegrity) та «корупція» 
(Corruption) і відповідно добросовісність (Good Faith, Bona 
Fides) та зловживання правом (Abuse, Mala Fides). Зокрема 
показовим є те, що в сучасній західній адміністративістиці 
предметом актуальних досліджень стала конструкція 
зловживання адміністративним правом  (Maladministration).  

Змістовний та частотний аналіз вітчизняного чинного 
адміністративного законодавства (головним чином 
підзаконних актів) та судової практики продемонстрував те, 
що посилання на європейську доктрину належного (доброго) 
урядування (Good Governance) є досить поширеними, 
незважаючи на надгалузевий щодо адміністративного права 
України її характер.  Навпаки, суто адміністративістська 
концепція доброго адміністрування (Good Administration) 
незаслужено залишається поза увагою. Також у вітчизняній 
правовій доктрині, нормотворчій та правозастосовній 
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практиці досить часто має місце логічна помилка підміни тези 
стосовно змісту понять «доброчесність», «добропорядність»,  
«добросовісність», «сумлінність», що значно ускладнює 
процес правоутворення.  

Вбачається, що все це є наслідком недостатньої 
концептуальної розробленості нормативного змісту 
принципів добросовісності та доброчесності, доланню чого 
може істотно сприяти компаративне дослідження сучасних 
парадигм integrity public administration та good faith public 
administration, що розгортаються нині в західному правовому 
дискурсі.  

4. За результатами емпіричного етапу і попереднього 
огляду теоретичних джерел була сформульована наступна 
базова (основна) гіпотеза, суть якої полягає у наступному: 

У будь-якому суспільстві формування та 
функціонування принципів доброчесності (Іntegrity) та 
добросовісності (Good Faith) у системі адміністративного 
права зумовлені двома взаємозалежними видами факторів:               
1) матеріальними – самою практикою публічного 
адміністрування; 2) ідеальними – пануючими в 
адміністративістиці теоретико-правовими моделями, які в 
сучасних західних країнах актуалізуються в рамках концепції 
належного (доброго) урядування (good governance) та 
похідної від неї концепції доброго адміністрування (good  
administration). Безпосередньо правовий зміст цих принципів 
розкривається відповідно в парадигмах доброчесного 
адміністрування (integrity administration) та добросовісного 
адміністрування (good faith administration). Саме виникнення 
і зміст цих адміністративно-правових парадигм об’єктивно 
зумовлені необхідністю долання протиправної практики 
реалізації конструкцій корупційного адміністрування (public 
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corruption) та зловживання адмініструванням (maladministration). 
Теоретико-адміністративістське з’ясування сутності та 
нормативного змісту принципів доброчесності та 
добросовісності на основі сучасних провідних доктрин 
урядування та адміністрування має істотно сприяти 
розв’язанню надзвичайно актуальних в Україні проблем 
протидії корупції та зловживань правом на тлі 
незбалансованого поширення управлінських компетенцій 
органів виконавчої влади та експансії в адміністративне право 
договірних конструкцій, які за своїм походженням належать 
до іншої галузі – цивільного права.  
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МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРАВА 
ЛЮДИНИ 

 
Права людини визнаються сьогодні загальнолюдською 

цінністю, вони стали правовим ідеалом для державно-
правових систем. Права людини виступають найважливішою 
ознакою правової, демократичної та соціальної держави, 

Мета даної публікації - опис змістовних характеристик 
теорії прав людини, що розвивається на сучасному етапі в 
рамках загальної теорії права та держави. Зазначена мета 
стала підставою для вивчення нормативної бази та вивчення 
міжнародного та національного права, викладених у 
Конвенції про захист прав людини та основних свобод, 
Загальна декларація прав людини, Конституції України. 
Методологічною основою дослідження  стало вивчення 
міжнародних та національних законів з прав людини як 
юридичного явища. Основним методом пізнання став 
теоретичний метод вивчення міжнародних та національних 
законів з прав людини. 

Теорія прав людини являє собою систему знань про 
нормативно виражені можливості людини в її самореалізації 
та розвитку, які підтримуються державою та суспільством. 

Розглянемо перший міжнародний документ -це 
Європейська Конвенція про захист прав людини та основних 
свобод, яка містить права людини у розділі I права і свободи [1]. 

ПРАВА І СВОБОДИ:  
Стаття 2 – Право на життя.  
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Стаття 3 – Заборона катувань.  
Стаття 4 – Заборона рабства та примусової праці. 
Стаття 5 –  Право на свободу та особисту недоторканність. 
Стаття 6 – Право на справедливий судовий розгляд. 
Стаття 7 – Покарання виключно на підставі закону. 
Стаття 8 – Право на повагу до приватного та сімейного 

життя. 
Стаття 9 – Свобода думки, совісті та релігії. 
Стаття 10 – Свобода висловлювання думки. 
Стаття 11 – Свобода зборів та об'єднань.  
Стаття 12 – Право на одруження. 
Стаття 13 – Право на ефективний засіб правового захисту. 
Стаття 14 – Заборона дискримінації [1]. 
Розглядемо другий міжнародний документ по правам 

людини – це Загальна декларація прав людини, яка ухвалена 
резолюцією 217 А (III) Генеральною Асамблеєю ООН від                  
10 грудня 1948 року. Загальна декларація прав людини 
містить права людини у своїх статтях з 1 по 28 [3].  

Розглянемо національний документ, який має найвищу в 
України силу. – це Конституція України. Положення 
Конституції України, прийнятої на п'ятій сесії Верховної Ради 
України від 28 червня 1996 року, визнано такими, що є 
чинними на території України згідно із Законом України від 
21 лютого 2014 року N 742-VII - Розділ II ПРАВА, СВОБОДИ 
ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧОЛОВІКА І ГРОМАДЯНИНА закріплені в 
статтях з 21 по 68 права людини [4]. Стаття 21. Усі люди є 
вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи 
людини є невідчужуваними та непорушними. У другому 
розділі Конституції наводяться права людини. 

Стаття 8 Конституції України визначає принцип 
верховенства права так: «В Україні визнається і діє принцип 
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верховенства права. Конституція України має найвищу 
юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти 
приймаються на основі Конституції України і повинні 
відповідати їй [4]. 

Отже, права людини, як юридичне явище можливе 
тільки у державах, орієнтованих на демократичні, правові та 
соціальні цінності. Права людини і громадянина - це 
найважливіший інститут, який отримав розвиток у 
конституційному праві, а й теорії правничий та іншому 
галузевому законодавстві. У другій половині XX століття              
цей інститут висунувся на перше місце як у 
внутрішньодержавному, так і в міжнародному плані. Інститут 
права і свободи людини і громадянина представляє одне із 
найбільш значних підсумків правового розвитку суспільства, 
починаючи з найдавніших часів і до наших днів, коли права 
людини стали неодмінним атрибутом демократичної правової 
держави. 

 
Список використаних джерел: 

 
1. Європейська конвенція з прав людини змінена та 

доповнена Протоколами № 11 та № 14, які набрали чинності         
1 червня 2010 р. 

2. Конвенція про захист прав людини та основних 
свобод. Рим, 4.ХI.1950 р. 

3. Загальна декларація прав людини. Прийнята 
резолюцією 217 А(ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 
1948 року. 

4. Конституція України. Положення Конституції 
України, прийнятої на п'ятій сесії Верховної Ради України               
28 червня 1996 року, визнано такими, що є чинними на 
території України згідно з Законом України від 21 лютого 
2014 року N 742-VII. 
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and at the same time, the introduction of informal education 
practices in Ukraine. A modern, unprecedentedly important and 
widely used term in today's education system, especially in the 
period of distance learning, is feedback, which allows you to 
eliminate manifestations of subordination in the educational 
process. Creating comfortable, "equal" relationships in the 
educational environment, and using a variety of interactive 
teaching methods will not only diversify learning but also motivate 
students to self-development and self-improvement [1, 2].  

Feedback is seen as a message of one's own meaningful 
reaction to the expression or behavior of another person [3]. In the 
educational process, feedback ensures reflection, distinguishes the 
needs of students, demonstrates the presence or absence of 
motivation and, accordingly, helps to find methods of its 
regulation, providing the implementation of a student-centered 
approach to education, and improving the organization of the 
educational process. The formation of a student-centered 
educational environment is, of course, preceded by a change of 
roles and responsibilities between the student and the teacher [4]. 

According to the Law of Ukraine on Higher Education, the 
organization of a student-centered educational process involves 
encouraging higher education applicants to play the role of 
autonomous and responsible subjects of the educational process; 
creating an educational environment focused on meeting the needs 
and interests of those seeking higher education, forming an 
individual educational trajectory; building education based on 
mutual respect and partnership between the participants of the 
educational process, and the main task of student-centered 
education is to provide each student with the opportunity to adapt 
to modern reality most effectively [5]. 

Given the requirements of the modern educational space, an 
important aspect of the student-centered educational process is 
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feedback as a manifestation of interpersonal relationships, and 
interaction that will strengthen communicative cooperation. In the 
case of the student teacher, the task of the teacher is to learn how 
to give constructive feedback correctly, using its basic principles - 
facts, self-expression, relationships and motivation. Facts 
characterize specific information about the state of affairs, and 
self-expression reflects the emotions and specific needs of the 
interlocutor. Relationships demonstrate respect and attitude 
towards the interlocutor, and motivation is characterized as a call 
to active action [6].  

The main factors of establishing effective student-oriented 
feedback are: balanced and expedient; accuracy and focus on a 
specific action or activity result; timeliness and efficiency; 
accessibility and reasoning; respectfulness. At the same time, 
feedback should take into account the results of students'                       
self-assessments and provide information for making corrective 
changes to the educational process [7, 8]. 

Thus, using the principles of feedback, it is possible not only 
to diversify the educational process but also to focus the student on 
the learning result, creating a comfortable environment. When the 
focus of feedback becomes the achieved progress, and not the 
mistakes made, students have a feeling of satisfaction, confidence 
in their abilities, and the desire to achieve new successes, which is 
the basis for the development of self-regulation. In turn, the ability 
of students to self-regulate involves the ability to control and 
actively manage their learning, independently and adequately 
evaluate themselves, correct their own mistakes, correlate learning 
goals with achieved results [9]. 

Summarizing the above, it can be concluded that the use of 
feedback is an undeniably valuable tool for improving the quality 
of modern student-oriented education, and the study of feedback 
perception by teachers plays an important practical significance. 
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TACTICS OF SUPPORTING UKRAINE DURING 
THE WAR  

(on Boris Johnson’s public speeches) 
 

After a year of the full-scale invasion of the Russian 
Federation, the topic of supporting Ukraine on world platforms is 
still highly relevant. Communication nowadays is the most 
powerful weapon to achieve the goal. Strategies and tactics of 
political statements have always been one of the political discourse 
research priorities, in particular at present by Yakymchuk V., 
Lopatiuk N. [6], Pavlova L.V. [1], Slavova L.L. [2], Suhovetska L.V. [3]. 

The relevance of support from Western countries is 
becoming stronger every day which is reflected in the speeches of 
politicians, state leaders, international organizations and 
diplomats. British politician Boris Johnson is one of the most 
famous sympathizers of Ukraine among representatives of modern 
Western political elites. With the beginning of the full-scale war  
B. Johnson, then the Prime Minister of Great Britain, strongly 
expressed his support for Ukraine, assuring that his country and its 
government would support the official government of the country 
until victory in the war and contribute to the restoration of the 
territorial integrity of the Ukrainian state. 

Boris Johnson repeatedly declared this support both during 
his tenure as the head of the British government and after leaving 
it. In his speeches dedicated to Ukraine, Johnson uses various 
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literary devices like metaphors, antitheses, and comparison which 
are the most frequent. Such stylistic means of expressiveness 
makes the speeches more convincing, because the main goal of the 
speaker is to draw attention to the needs of Ukraine and to 
emphasize the unceasing support of our state by Western 
democracies. The purpose of the study is to determine the means 
of implementing the communication tactics of support during the 
war in the discourse of Boris Johnson. 

The online speech made by him as a Prime Minister of Great 
Britain to Ukrainian parliamentarians in May 2022 is meaningful 
and typical for Johnson. The antithesis is widely used both 
explicitly and implicitly. Namely in this speech there are two 
completely contrasting ideas when he compares the current 
situation in war-torn Ukraine with the prospects that, according to 
the British politician, await our country in the future: “<...>in this 
moment of uncertainty, of continuing fear and doubt I have one 
message for you today: Ukraine will win, Ukraine will be free” [5]. 
In this fragment, it is noticeable that Johnson begins the 
conversation about the future of Ukraine by emphasizing the 
feelings experienced by Ukrainians at the time of the speech. These 
feelings are localized by the speaker in the following concepts with 
an obviously negative connotation: uncertainty, fear, doubt. 
However, the very next sentence of Boris Johnson's monologue is 
full of concepts with opposite feelings, absolutely positive 
connotations of the verb win and the adjective free. Moreover, his 
confidence in such an optimistic perspective is emphasized by the 
use of the verb will with a clear modal meaning of intention and 
volition. 

Skillfully combining the opposite concepts of fear and 
victory, uncertainty and freedom, the British politician claims that 
Ukraine can overcome any difficulties, and the horrors of the war 
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that Ukrainians are currently experiencing will certainly be 
replaced by victory and, as a result, true freedom. With the help of 
antithesis, Boris Johnson emphasizes the support of the Ukrainian 
resistance to the occupier, assuring the addressees of his speech 
that this struggle cannot fail to end in success. 

An implicit antithesis is used by Boris Johnson in that part of 
the speech where he highlights the superiority of the 
representatives of the ordinary Ukrainian people in resisting the 
invader. The ordinary people who are not professional soldiers 
have shown exceptional examples of courage: “Your farmers 
kidnapped Russian tanks with their tractors. Your pensioners told 
Russian soldiers to hop as we say, although they may have used 
more colourful language. Even in the parts of Ukraine that were 
temporarily captured, your populations, your indomitable 
populations turned out to protest, day after day” [5].  

In the analyzed fragment, Boris Johnson expresses sincere 
admiration for the bravery of ordinary Ukrainians, who were able 
to skillfully prevent the Russian invaders from implementing their 
plans to take over Ukraine. It should be noted that there is no direct 
opposition in the mentioned passage, but it is implied that 
Ukrainian peasants and pensioners are, at first glance, not the kind 
of people who should stop the seemingly "undefeated" Russian 
army, however, despite all stereotypes, they succeeded. Boris 
Johnson admires their success in resisting the enemy and 
emphasizes that this heroic protest is one of the main reasons for 
Western support for Ukraine. 

In his speech to the Ukrainian parliament, the British Prime 
Minister repeatedly claims that the example of Ukraine is a role 
model for Great Britain and a source of great pride for Ukrainians, 
and the British themselves were, are and will be loyal friends of 
our state: “We in the UK will be guided by you and we are proud 
to be your friends” [5]. 
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He emphasizes that Ukraine is not alone in its struggle 
against the Russian invasion, on the contrary, it is supported and 
will continue to be supported by the entire civilized world, in 
which friends of the Ukrainian people are not only Great Britain, 
but also many other countries: “We will carry on supplying 
Ukraine, alongside your other friends, with weapons, funding and 
humanitarian aid” [5].  

The deictic pronoun we in the analyzed fragment is 
mentioned three times during a short passage of the speech, thereby 
intensifying the close relationship of the countries that support 
Ukraine, pointing up the joint efforts made by Ukraine and its 
partners to defeat the aggressor, intimating the special relations 
that have arisen between our country and Western states. 

Notably, Boris Johnson was one of the first foreigners to use 
the slogan “Slava Ukraini!”, iconic for Ukrainians, where the 
British ex-prime minister introduces its original Ukrainian 
sounding into the entirely English-language text: “Thank you all 
very much for listening to me today, and slava Ukraini!” [5]. 

The transliterated collocation “Slava Ukraini!” as a patriotic 
slogan and a form of greeting appears in the discourse of Boris 
Johnson's speech, addressed not only to Ukrainian parliamentarians, 
but also to all Ukrainians. It is an expression of deep respect for the 
wide range of addressees of the analyzed speech, which are the 
Ukrainian people as a whole. Thus, by including such a symbolic 
phrase for Ukrainian people in a foreign language of the text, he 
shows the respect for one of the Ukrainian statehood symbols. 
Moreover, it proves the strength and immutability of both the position 
of Great Britain regarding the support of Ukraine and his own positive 
attitude towards our country and  people. 

Obviously, the British politician is aware of the meaning of 
the slogan “Glory to Ukraine!” in Ukrainian history, which has 
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come a long way from greeting of Sich riflemen and insurgents to 
being officially enshrined in the statutes of the new Ukrainian 
army. In addition, the mentioned phrase gained wide support 
among ordinary citizens, becoming a marker of Ukrainian identity, 
which is defended by the army during the onslaught of the 
invaders. Therefore, Boris Johnson skilfully updated the current 
worldview concepts of Ukrainians and ended his speech in 
Verkhovna Rada on a major, strong note. 

It is interesting to compare the support relevance of Ukraine 
in the war during Boris Johnson's prime ministership and after his 
resignation from the post of the head of the British government. 
For this purpose, Johnson's speech delivered by him during the 
Ukrainian breakfast in Davos on January 19, 2023 is taken to 
analyze. 

The text of this speech is marked by a tendency to use 
imperatives. Due to this grammartical mood that forms a command 
or request, Boris Johnson formulates appeals to the Western 
community regarding not just preservation, but strengthening the 
support for Ukraine in resisting a full-scale military invasion of the 
Russian Federation. So, in particular, the former Prime Minister of 
Great Britain urges the representatives of the Euro-Atlantic 
political community to provide Ukraine with tanks as soon as 
possible: «Give them (Ukrainians) tanks, give tanks! We do not 
lose anything from this» [4]. 

The repetition of above-mentioned grammar constructions 
realizes his request-appeal, namely focuses the attention of the 
addressees of his speech on the importance and necessity to 
provide tanks, since the future of our country and its prospects in 
the war depend on it. Due to the argumentation when he draws the 
attention of Western countries representatives that proposed by 
him solution will not cause any problems to their states, Boris 
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Johnson reinforces the direct call for intensifying actions to arm 
Ukraine  

The former British prime minister is aware that the issue of 
providing Ukraine with heavy weapons is debatable in the political 
circles of Western countries, so his speech is aimed at using the 
above arguments to force them to make as effective as possible 
decision. The tactic of supporting Ukraine, chosen by Boris 
Johnson, is implemented through argumentation and the use of 
imperative sentences with the intention to influence the 
acceleration of the required weapons supply to our country. 
According to the British politician, this is the vital need at the 
moment able to win the war and defeat the aggressor. 

Continuing his speech at the Ukrainian breakfast in Davos, 
Boris Johnson imperatively again advises its participants to pay 
more attention to Ukraine's needs than to continue trying to 
negotiate with Russian dictator Putin: «Focus on Ukraine, not 
Putin» [4]. 

Such an imperative contains a sample of antithesis, where 
Ukraine and Putin with his imperial ambitions appear as opposing 
concepts. Boris Johnson uses this juxtaposition to highlight the 
sides of the conflict, which, in his opinion, are still not fully 
understood by all members of the European community, and to 
emphasize the necessity to be clearly determined in their choice to 
support Ukraine in the war against the Russian aggressor. 

So, based on the results of the conducted research, it was 
found out and proved that the tactics of supporting Ukraine in the 
speeches by Boris Johnson, delivered during the Russian full-scale 
invasion, are implemented with the help of various means. In 
particular, the literary devices like antitheses, comparisons, 
juxtapositions are the most frequently use by the British politician. 
The use of such a grammatical category as imperatives, as well as 
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an original patriotic slogan in the Ukrainian language are important 
and effective means of expressing support. We should also note a 
change in the tactics of supporting Ukraine in different periods of 
Boris Johnson's speeches. Being the Prime Minister of Great 
Britain, his speeches in support of Ukraine were full of antitheses, 
which made it possible to create a contrast between the parties to 
the conflict and emphasize the unequivocal choice of the civilized 
world in this war. Then after his resignation from the post of the 
head of the British government, Boris Johnson’s speeches are 
focused on active uses of imperatives, actualizing Ukraine's need 
for more weapons for victory.  
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UKRAINIAN TRILINGUAL MEDICAL 
DICTIONARY 

 
Every year Ukrainian higher education integrates into 

European educational area, that’s demand implementation of 
important tasks: the improvement of the knowledge quality and 
methodical level of educational process, in particular supplying 
students with new textbooks and educational accessories etc. 
Professionally oriented, well-grounded methodological materials 
are the basis for the requirements’ implementation of the language 
education conception, that anticipate the development of language, 
speech, communicative and professional competence, especially in 
the students of higher medical educational institution. This 
question is an actual one for the training of foreign students that 
master doctor’s profession in Ukraine. 

Medical discourse is very versatile, semantically 
inexhaustible store of language devices. The terminological 
vocabulary is on the first place among them. Taking into 
consideration that the functioning of modern Ukrainian medical 
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terminology has short history, English appropriate translations are 
not stable and Arabic are almost lacking, today the questions to 
solve are the usage of common medical terminology or 
professionally oriented word stock in medical speech, the selection 
of English appropriate words and the translation of language 
constructions from Ukrainian into Arabic. 

Active increasing and renovation of the medical vocabulary 
is reflected in medical dictionaries and reference books. However 
we can trace the historical tendency in lexicographical works of 
previous years: the consideration of Ukrainian language or any 
linguistic questions was held in close relation and in comparison 
with Russian language. In particular it refers to: «Russian – 
Ukrainian medical dictionary with foreign words» (15 thousand 
words; lexicographer – S. Nechay, Kyiv, 2000), «Ukrainian – 
English - Russian medical dictionary - guide» (lexicographers –            
N. Misnyk, G. Zolotukhin; Kyiv, 2001), «Russian-Ukrainian-
English essential dictionary for medical students» (nearly 6700 
words and phrases; lexicographers G. Zolotukhin, N. Lytvynenko, 
N. Misnyk and others, Kyiv, 2001). 

At the end of the twentieth century a new approach of 
Ukrainian lexicographical school was displayed: «Ukrainian-
Latin-English medical explanatory dictionary» was composed                
(2 volumes, 33 thousand words; edited by M. Pavlovskyy,                         
L. Petrykh, I. Golovko, K. Polyuga; Kyiv 1995). The 
lexicographers prepared a topical trilingual dictionary taking the 
Ukrainian stock of words as basic. 

The necessity of composing «Ukrainian-English-Arabic 
explanatory dictionary of medical terms» arose because of instant 
increasing of the students from Arabic countries in the medical 
educational institutions. The topical dictionary work is 
predetermined by such factors: 1) the Ukrainian lexical stock of 
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words, represented by medical terms and professionally oriented 
words in the speech of medical students, was taken as basic; the 
status of Ukrainian as official language makes it a basic language 
for teaching in the higher educational institutions in Ukraine, 
especially in medical ones; 2) English translation is offered, as 
English is an international language, and it is a language for every 
day use for foreign students a language for communication at the 
same time; 3) the translation of medical vocabulary in Arabic was 
given for the first time.  

«Ukrainian-English-Arabic explanatory dictionary of 
medical terms» is composed by the lecturers – philologists of 
Ivano-Frankivsk National Medical University. 

The Dictionary contains more than 8 thousand words and 
phrases using in medical sphere. The given Dictionary is a 
universal reference book for foreign students who study on the 
medical departments in Ukrainian higher educational institutions 
or for beginners who work in medical institutions. First of all the 
Dictionary is figured on foreign students, the representatives of 
Arabic countries. The lexicographic work will be useful for 
Ukrainian students and doctors-beginners as well. 

There are medical terms from anatomy, physiology, medical 
biology, histology, pediatrics and clinical medicine. The special 
medical terminology is combined with the generally used and 
practically actual fragments of the language devices as especially 
necessary for professional medical speaking. According to the 
chosen – purpose oriented instructions of the reference book, the 
dictionary part has professionally oriented words and different 
word combinations, which are not terms in the literal sense of this 
word: these language devices are different by their structure and 
can be used by future doctors for job training studying in Ukrainian 
and English, and for the extension of their written and oral 
vocabulary culture. 
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 The given Dictionary will be a good reference book for 
students in the process of preparing for clinical practice or for 
communication with patients. It will help medical workers to 
extend their knowledge in common and specialized terminology 
and it will promote the forming of a base for professional speaking.  

 The Dictionary will help to do the correct translation from 
Ukrainian into English and Arabic according to the current literary 
norms. It will help to explain the meanings of medical terms, to 
specify some grammar characteristic of the words, their 
orthographic and accentuational peculiarities according to 
“Ukrainian orthography”.  
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INDIAN TOPIC IN R. KIPLING’S EARLY 
CREATIVE ART: MODERN INTERPRETATION 

 
Rudyard Kipling died in 1936 leaving behind a large literary 

legacy and a controversial reputation which provoked an outbreak 
of disputes between the advocates of the British Empire, for whom 
the author of «The White Man’s Burden» became an unofficial 
bard, and the ideological opponents of imperialism, who criticized 
Kipling’s creative art [1]. The controversies concerning the 
assessment of the writer’s works haven’t disappeared even 
nowadays. Some scholars even propose to consider the writer’s 
legacy «all part of history…we should leave it at that and move 
on» [2], as he couldn’t gain prestige in the skill of long narratives, 
and his poems were similar either to church hymns or to 
entertaining songs of the music hall, which makes them «seem 
closer to songwriting than serious verse» [3].  

However, it should be noted that despite the disputed around 
the author, Kipling still remains one of the most popular oft-quoted 
writers of English literature. He played a leading role in molding 
the image of India «at all its imperialism and exoticism» in his 
«painfully Anglo-Indian» first collection of novels and in the 
sketch «The Anglo-Indian society», depicting the hardships which 
the Englishmen encounter when they start living in India and 
revealing the cultural decay of the English society in the conditions 
of exotic country [4]. 
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Some researchers consider these works to be a prelude to the 
poem «The White Man’s Burden» which was published 20 years 
later. It was dedicated to celebration of Queen Victoria «diamond 
jubilee», however, its name became an «indication of imperialist 
mission in colonies», and the lines «go bind your sons to exile to 
serve…new-caught, sullen peoples, half-devil and half-child» 
raised severe criticism of the poem as «racist» and «jingo-
imperialist» - the embodiment of the author’s disdain for 
«underdeveloped» and «dangerous» non-European nations [5]. 

Although Kipling apparently proclaims the beneficial role of 
the British Empire in the evolution of savages, the writer’s early 
works have a hidden message. Each story involves a bright episode 
from Anglo-Indians’ lives and their relationship with the local 
population, often presented in humoristic tone. However, the 
external harmless form often conceals sarcastic criticism of policy 
of the ruling class, and the image of a reporter or a traveler, who 
narrates the events, creates a strong participation effect, which 
intensifies the feeling of certainty of the events. In this way, the 
author intensifies the psychological impact of his ideas, which at a 
closer look appear to contradict the concept of «civilizing mission» 
of the Englishmen.  

As is known, Kipling acquired education in the home 
country, which couldn’t but influence his belief in a special 
mission of English colonists. On the other hand, the writer spent 
the first five years of childhood being surrounded by the Indian 
«savages». Returning to live and work in the «wild» environment 
after graduation, Kipling was coming back not as a «civilizing 
missioner», but as a person who had missed his motherland for a 
long time. This perception of India as a beloved home influenced 
the writer’s worldview and formed a new literary image of the 
country not as a barbarous and dangerous place, as it was perceived 
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by the majority of the civilized Victorians, but as an exotic 
environment with its own laws of existence. Therefore, the 
consideration of Kipling’s early works solely from the position of 
jingoism doesn’t reveal the full range of ideas which the 
representative of Anglo-Indian society embodies in his literary 
works, narrating about his own environment.  

The depth of ideas and the variety of motives in Kipling’s 
works continues attracting the readers and literary critics as 
opposed to the beliefs that the «jingo-imperialistic» writer won’t 
experience «a major revival» [3].  The evidence of interest to 
popularization of Kipling’s creative art is the organization of the 
Special Collections exhibition, hosted by Newcastle University 
Library in February 2016, which presented the writer’s works in 
first editions, along with supplements of newspaper articles and 
clippings, in order to commemorate «the year that marks the 80th 
anniversary» of the author’s death [6]. As the organizing 
authorities declared, the main aim of the exhibition was to 
demonstrate «the breadth» of Kipling’s literary heritage, which 
«has been appraised and reappraised over the years» [6].  
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КОНФЕРЕНЦІЇ З ОБМІНУ ДОСВІДОМ ЯК 
СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ 

ВОЄННОГО СТАНУ 
 
2022 рік став роком широкомасштабної збройної агресії 

проти нашої держави. На сьогодні ми живемо в умовах 
воєнного стану. Усе суспільство, всі галузі та буття в різних 
його аспектах постали перед новими викликами.  

Освітянська галузь не стала винятком і тому її 
функціонування в умовах воєнного стану стало 
характеризуватись інтенсивним пошуком – пошуком нових 
форм організації освітнього процесу, пошуком інноваційних 
підходів до навчання, пошуком та застосуванням 
результативних педагогічних та інформаційних технологій. І 
всі зусилля для досягнення поставленої мети мають 
докладатись вже сьогодні, не відкладаючи на завтра.  
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В умовах збройної агресії порушене базове право 
громадян на освіту. Цілями під час обстрілів стали і учасники 
освітнього процесу і освітня інфраструктура, але попри цього 
освітній процес триває. Під час війни також відбулись зміни і 
в самій організації навчання, коли люди багато часу вимушені 
перебувати в укриттях [1]. 

Ще за умов пандемії Covid, а сьогодні це питання стало 
ще актуальнішим, українці зіткнулись з необхідністю 
перевести життя на дистанційні рейки. Зокрема всі учасники 
освітнього процесу вимушені адаптуватись до умов, які б 
забезпечили доступ до освіти, приймаючи при цьому 
нестандартні та інноваційні рішення. Саме інновації та 
інтерактивні форми навчання набули актуальності з початком 
широкомасштабної війни в нашій державі і стали активно 
впроваджуватись в освітній галузі [2]. 

Проведення занять в інтерактивній формі дозволяє 
одночасно вирішувати декілька задач: розвиток 
комунікативних навичок, вміння працювати в команді, 
прислуховування та врахування думок колег. Такі заняття 
забезпечують високу мотивацію, міцність знань, 
комунікабельність, активну життєву позицію, цінність 
індивідуальності, вільність висловлювань, роблять акцент на 
професійну діяльність. У зв’язку з великим арсеналом 
прийомів і методів, які входять до інтерактивних технологій, 
кожний викладач може обрати більш близькі особисто йому. 

Однією із сучасних форм отримання додаткової освіти, 
зокрема і в інтерактивному форматі, є проведення 
конференцій, які являють собою ефективний спосіб отримати 
нові знання, обговорити актуальну тему з новими людьми та 
знайти відповіді на питання, що цікавлять. Конференції 
надають можливість виявити назрілі проблеми та визначити 
напрямок їх вирішення. 
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Звичайно, щоб провести конференцію на високому 
організаційному рівні, щоб всі учасники такого виду навчання 
задовільнили свої очікування, мають бути витримані певні 
вимоги. Зокрема це достатній рівень інформаційно-технічного 
оснащення (сучасне комп’ютерне забезпечення, локальна 
мережа з доступом до Інтернет, наявність електронної 
бібліотеки тощо) і підготовлений науково-педагогічний склад, 
який постійно працює над вдосконаленням свого фахового 
рівня. 

Однією із складових підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників навчально-методичних центрів 
сфери цивільного захисту, яке відбувається в Інституті 
державного управління та наукових досліджень з цивільного 
захисту (далі – Інститут), в умовах сьогодення стало 
проведення саме конференцій з обміну досвідом у режимі on-line.  

Під час проведення такого виду практичних занять 
учасники комунікують з науково-педагогічним складом 
Інституту, спілкуються один з одним, вирішуючи різні 
питання своєї професійної діяльності, отримують додаткові 
знання як з питань цивільного захисту так і з питань 
підвищення своєї педагогічної майстерності. 

Разом з цим сучасні інформаційно-комунікаційні 
технології розширюють можливості для підвищення 
ефективності освітньої діяльності в умовах воєнного стану. 
Активне  використання дистанційного навчання, стає майже 
не єдиним інструментом для отримання освіти.  

Отже, використовуючи в умовах сьогодення 
інтерактивні форми навчання для підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників навчально-методичних центрів 
сфери цивільного захисту вирішуються такі задачі як 
популяризація розробок і досвіду викладацької діяльності, 
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створюється середовище для обміну досвідом, а також 
з’являється можливість для пошуку сучасних і ефективних 
напрямків навчальної та методичної діяльності. 
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РОЛЬ СІМ’Ї У ФОРМУВАННІ ПРАЦЕЛЮБНОСТІ 
ДОШКІЛЬНИКІВ 

 
Одним із завдань трудового виховання є формування у 

дітей стійкого переконання, що праця є життєвою 
необхідністю і потребою людини. Дорослі (батьки, 
вихователі) мають розуміти, що залучення до трудової 
діяльності сприяє не лише розвитку фізичних сил, 
формуванню вправності, вмілості, гартуванню організму, 
реалізації власних можливостей і здатностей у повсякденному 
житті, а й вихованню важливих моральних характеристик 
(поваги до інших, працелюбності, відповідальності, чесності).  

У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях учені 
розглядають працелюбність як базову рису особистості, котра 
характеризується ставленням до роботи та готовністю її 
виконувати, володіючи конкретними трудовими вміннями і 
навичками. У дослідженнях Г. Бєлєнької [1],  З. Борисової, 
Д. Ведмеденко [2], І. Ішакової [3], О. Кононко, А. Люблінської, 
Л. Пісоцької, Т. Поніманської  та інших звертається увага на 
те, що ця властивість у дошкільному віці проявляється через 
активність, самостійність, сумлінність, вольові прагнення 
виконати справу якнайкраще.  

Бажання старанно і ревно трудитися завжди було однією 
з головних чеснот людини, яка позитивно дивиться на світ, 
усвідомлює необхідність праці, може щоразу досягати 
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більшого. Працелюбність – риса характеру, яка означає 
прагнення, бажання, схильність та звичку до праці, 
відзначається захопленістю та задоволеністю самим 
процесом. Наші предки, усвідомлюючи важливість сімейного 
виховання, залучали дітей до різних видів трудової діяльності 
навіть тоді, коли без їхньої допомоги можна було б обійтися. 
Завдяки належній організації побуту та дотриманню традицій, 
звичаїв, обрядів сільськогосподарського календаря, й 
здійснювалося формування працьовитості, ретельності, 
оптимізму, турботливості, доброти, бережливого ставлення до 
хліба та результатів людської праці. Найкращою вважалася та 
сім’я, де були працьовиті діти. Тому батьки змалку дбали про 
накопичення досвіду роботи та вдосконалення трудових умінь 
і навичок кожного члена родини, розвивали усвідомлення 
того, що «землю прикрашає сонце, а людину – праця»,                 
«діло майстра величає», «щоб людиною стати, треба 
працювати» [4]. 

Беззаперечно роль сім’ї у формуванні працелюбності 
дитини надзвичайно велика. Насамперед, це означає 
здійснення батьками цілеспрямованих дій, спрямованих на 
досягнення певного результату, а також несвідомий вплив на 
дитину, який виникає постійно в процесі спілкування та 
співжиття. Формування вміння працювати починається з 
раннього віку. Уже в період від 1,5 до 3 років діти люблять 
освоювати нові для себе види діяльності і роблять це з 
цікавістю, захопливо. Позаяк це сенситивний вік для освоєння 
дійсності, то важливо не упустити момент залучення малюка 
до самообслуговування, господарсько-побутової праці тощо. 
Засоби догляду й годування, загальний режим формують 
перші звички, від яких залежить подальша трудова діяльність 
і поведінка дитини. Поступово рідні  урізноманітнюють 
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дитячу працю, дошкільників залучають до «взаємодії» з 
довкіллям: догляду за квітами, домашніми тваринами, 
прибирання іграшок, годування пташок, декорування і т.д. 
Тим самим виховуються почуття доброти, турботи, співчуття, 
а згодом і працелюбності [3]. 

До прикладу, виховання працелюбності в сім’ї може 
починатися з вироблення звички класти свій одяг на стільчик. 
Дитина уже з півторарічного віку здатна акуратно розправити 
речі. Розумна мама перетворить це на звичку і завжди 
похвалить малюка за його роботу. Так виховується 
акуратність і старанність. Батьки потрохи ускладнюють 
вечірній ритуал. Для цього можуть запропонувати, щоб 
улюблена машинка, лялька знайшли своє постійне місце. 
Згодом привчають складати всі іграшки. Поступово дитина 
вчиться прибирати за собою. Гордість, впевненість у своїх 
силах, відчуття того, що вона допомагає, є потужними 
мотиваторами. Підростаючи в такій доброзичливій атмосфері, 
малюк радісно виконуватиме домашні обов’язки, позитивно 
ставитиметься до трудової діяльності в цілому. Власне батьки 
мають змогу ускладнювати трудові завдання, доручення, 
додавати нові обов’язки, сприяючи вихованню любові до 
праці, не перевантажуючи дитину, враховуючи її можливості 
та уподобання. Тому не потрібно упустити момент залучення 
до трудових доручень через доступні види праці: 
самообслуговування, домашні справи, догляд за природою 
(рослинами / тваринами), рукоділля тощо [1]. Методами 
організації дитячої праці в умовах сімейного виховання є: 
привчання, вправляння, вправи, вимоги (дитина повинна 
вміти одягатися, вмиватися, дотримуватися санітарних норм, 
прибирати іграшки, бути слухняною і т.п.); пояснення, бесіда, 
навіювання, розповідь, довіра (надання більшої самостійності, 
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вияв поваги до дитини); заохочення, схвалення, покарання, 
застереження і т. ін. [2]. 

Очевидно, що з метою виховання працелюбності в 
родині важливо, щоб все, що робить дитина було посильним і 
приймалося з вдячністю і схваленням. Чим продуктивнішим 
(потрібнішим) є результат дитячої праці, тим більшим є його 
виховний вплив. Тут значущим є стиль взаємостосунків 
«батьки – діти».  Різкі, нетерплячі рідні створюють напружену 
обстановку. Постійний осуд, крики викликають негативні 
емоції, що знижує дитячу працездатність,  впливає на 
дисциплінованість, старанність. Натомість уважність, 
підказки, взаємодопомога, манери ввічливості спонукають до 
активнішої роботи та вдалого її завершення. Існують 
різноманітні форми заохочення: словесні – привітна усмішка, 
схвальний погляд, подяка; нагорода – поїздка або прогулянка 
з батьками; подарунки – солодощі, іграшки, сюрпризи і т.п. 
Головне, щоб заохочення було адекватним вчинку дитини, її 
віку, інтересам, нахилам та слугувало меті трудового 
виховання.  

Слід розуміти, що побутові справи у сімейному житті 
займають значне місце і час. Якщо батьки оберігають дітей від 
них, не привчають / не залучають  до виконання 
господарських справ та праці, то лише шкодять, не даючи 
змоги набути життєво важливих знань, умінь, навичок, 
необхідного трудового досвіду для успішної соціалізації та 
майбутнього самостійного життя. 

Надзвичайний виховний вплив мають власний приклад 
батьків (старання, бажання, вправність, натхненність) та їхнє 
особисте ставлення до праці (професії). Працелюбність 
спостерігається дошкільниками і відтворюється, наслідується. 
Зокрема, приємно бачити трудові династії лікарів, військових, 
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юристів, вчителів. У них, діти змалку переймаються свідомістю 
важливості праці тата, мами, бабусі, дідуся. Професії родичів 
стають близькими і зрозумілими, формується гордість за них і 
їхню працю. Поступово приходить усвідомлення, що робота, то 
важлива, цікава, цінна частина життя.  

Отож, основи виховання працелюбності закладаються в 
дитинстві. Тому з раннього віку слід формувати потребу 
трудитися, знаходити задоволення і радість у праці, здатність 
відчувати гордість за її результати. Роль сім’ї у цьому процесі 
важко переоцінити.  

Особливе значення має спільна трудова  діяльність з 
батьками, їхній особистий приклад (зразок поведінки, 
трудових дій і ставлення до праці / професії) та безпосереднє 
залучення до посильної дитячої роботи. У процесі трудової 
діяльності закладаються психологічні основи любові і поваги 
до праці, формуються трудові вміння і навички, почуття 
обов’язку та відповідальності, бажання і звичка трудитися.  
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ФОРМУВАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ В СОБІ У 
ДОШКІЛЬНИКІВ  

 
У всі часи актуальним питанням для вихователів та 

батьків було і залишається – виховання дітей дошкільного 
віку. Сьогодні особливо гостро звучить проблема підготовки 
дитини до самостійного життя. Необхідним є вміння старшого 
дошкільника бути наполегливим, розвивати впевненість у 
своїх силах, що згодом йому допоможе у навчанні. 
Акцентування уваги на особистісно орієнтованому підході у 
вихованні дошкільників в умовах закладів дошкільної освіти 
сприяє розвитку творчої, самостійної та впевненої в собі 
людини. Важливість детального розгляду цього питання 
зумовлена появою у старших дошкільників довільної 
поведінки, особистої свідомості, рефлексії, тощо. 

Оновлення змісту Державного стандарту дошкільної 
освіти вимагає від вихователів активного впровадження 
інноваційних технологій, пошуку нових шляхів виховання 
всесторонньо розвиненої особистості дошкільника. Завдання 
вихователя полягає у створенні педагогічних умов для 
розвитку гуманістичних цінностей та формування впевненої 
особистості.  

Актуальною у контексті нашого дослідження є 
концепція самоефективності А. Бандури, у якій детально 
розкрито причини та обставини вибору дитиною впевненої чи 
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невпевненої поведінки. «Усвідомлена самоефективність 
визначається автором як судження про можливості 
досягнення певного рівня виконання. Джерелами інформації 
про самоефективність є реальні досягнення, опосередкований 
досвід, вербальне переконання, фізіологічний стан. 
Найважливішим фактором для розвитку самоефективності є і 
цілі, які діють як мотиватори, що визначають умови для 
задоволення виконанням» [2, с. 249]. Згідно з її концепцією 
діти наслідують батьків, їхню впевнену чи невпевнену 
поведінку, їхні ролі у сім’ї, а також поведінку вихователів.  

А. Маслоу стверджував, що впевненість дитини у собі є 
важливою, адже у такий спосіб вона отримує визнання своїх 
вчинків. Вчений наголошував, на необхідності дитиною бути 
визнаною, що викликає у неї почуття впевненості. А 
відсутність цього почуття навпаки поглиблює почуття 
безпорадності, слабкості тощо. Надзвичайно важливу роль у 
формуванні впевненості відіграють міжособистісні 
відносини. «Якщо я можу створити стосунки, що 
характеризуються з мого боку щирістю і прозорістю моїх 
справжніх почуттів, теплим прийняттям і високою оцінкою 
іншої людини як конкретної особи, тонкою здатністю бачити 
її світ і її саму, як вона сама їх бачить, то ця особа, виявить, 
що стає більше цілісною, яка здатна жити з користю, стане 
людиною, більше схожою на ту, якою хотіла б бути, буде 
більше впевненою у собі, стане людиною з більш вираженою 
індивідуальністю, здатною проявляти себе, буде краще 
розуміти і приймати інших людей, буде здатна успішно і 
спокійно справлятися з життєвими проблемами» [5, с. 78]. 

На думку В. Михайлевської, для ефективного та 
успішного формування впевненості у дітей вихователям варто 
значну увагу приділяти вмінню дітей позитивно ставитися до 
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власної поведінки [2, с. 250]. Соціальне середовище та 
особистий досвід виховання мають значний вплив на 
формування впевненості у дітей. Дитина більше орієнтується 
на власний досвід, якщо у неї достатньо розвинена свідомість, 
і на соціальне середовище – навпаки, якщо ступіть розвитку 
свідомості знаходиться на низькому рівні.  

Доцільно згадати дослідження І. Беха, який 
запропонував дотримуватися певних правил у вихованні 
дітей, особливо формуванні у них впевненості та 
наполегливості: «спиратися на їхні сильні сторони; уникати 
підкреслювання невдач; уміти і хотіти демонструвати повагу 
та віру у вихованців, приймати їх індивідуальність; уникати 
дисциплінарних покарань; вміти допомогти дитині й 
спонукати її до самостійного виконання завдань, 
підтримувати будь-які позитивні починання, звертатися до 
їхнього почуття відповідальності, уникати висміювання чи 
стримування ініціативи, методи і прийоми виховання 
будувати відповідно до вікових та індивідуальних 
особливостей дітей; враховувати не лише той рівень розвитку, 
який уже досягнутий ними, а й перспективи найближчого 
майбутнього» [1, с. 56].  

Цінним дослідженням у контексті висвітленої теми є 
публікація Сіренко. Вченою розроблено авторську програму 
«Впевнена дитина», в якій запропоновано впровадити в 
освітній процес закладу дошкільної освіти комплекс заходів, 
перш за все, для вихователів. Серед основних форм роботи 
щодо особливостей виховання впевненості у дітей 
дошкільного віку було запропоновано науково-практичні 
семінари, практикуми, індивідуальні консультації, 
педагогічні тренінги. Вихователі ознайомилися із 
рекомендаціями щодо аналізу поведінки дошкільників під час 
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ігрової діяльності, а також у процесі виконання ними певних 
завдань чи доручень.  

Особливу увагу було акцентовано на тому, щоб навчити 
дитину самостійно характеризувати та розуміти власну 
поведінку. «Опановуючи зазначену програму, робота з 
педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів 
будувалася на основі наступних принципів: – націленість на 
успіх кожної дитини; – створення позитивної атмосфери у 
процесі навчання; – використання індивідуального підходу у 
розвитку, виховання і навчання дошкільників; – забезпечення 
навчання в різних видах діяльності; – пов’язання життєвого 
досвіду дошкільників з навчальним процесом; – створення 
розвивального середовища» [3, с. 197]. 

Успішний розвиток особистості дитини дошкільного 
віку передбачає вміння вирішувати життєві проблеми, 
відстояти свою думку, самовизначитися у світі тощо. 
Дошкільник повинен бути впевненим у своїх діях, вміти 
знаходити нову інформацію, бути більш самостійним та 
самодостатнім, а також вміти приймати свідомі рішення. Для 
досягнення цього завдання необхідно здійснювати практичну 
підготовку вихователів з метою формування впевненості в 
собі дошкільників. 
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СУЧАСНІ ІНТЕРАКТИВНІ ЗАСОБИ 
ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЯК ШЛЯХ ДО ЯКІСНИХ ЗНАНЬ З 

ВИВЧЕННЯ МОВИ 
 

Найважливішим напрямком для удосконалення 
дидактичних засобів є візуалізація. Вона є результатом не 
тільки глобалізації, зростання інтенсивності контактів у 
різноманітних сферах діяльності, але й потребою у швидкому 
взаєморозумінні та взаємодії між людьми в умовах стрімкого 
поширення інформації. І вже не виникає сумнівів у переході 
від «текстової цивілізації» до «цивілізації зображень». 

Як свідчить практика й традиції мовної / іншомовної 
освіти в Україні, принцип наочності завжди був одним з 
основоположних принципів навчання мов. Використання 
наочності характерно для всіх етапів навчання з постійним 
розширенням й удосконаленням. 

Засобами візуалізації знань є фонетичні, граматичні, 
лексичні, соціокультурні й комунікативні знання, які подаються в 
зручній і доступній формі з метою їх узагальнення й 
ефективнішого засвоєння. 
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Серед великої кількості засобів візуалізації знань 
особливу увагу привертають ті, які використовуються за 
допомогою сучасних інформаційних технологій. Розглянемо 
деякі з них. 

Мультимедійна презентація. Перевага такої презентації 
як засобу візуалізації полягає в тому, що знання передається в 
єдності образу й тексту, залучаючи поряд із відчуттям 
пам’ять, мислення, уяву, особистісний зміст. Інформація, 
представлена в презентації, сприймається людиною, як 
ментальний конструктор. У результаті інтроєкції відбувається 
привласнення особистістю даного конструктора [4]. Великої 
популярності останнім часом набувають динамічні 
презентації, які фактично є навчальним відео, заснованим на 
мультимедійній презентації з активним використанням 
анімаційних ефектів. 

Використання під час занять з вивчення мови 
мультимедійних презентацій дозволяє реалізувати 
комунікативний підхід до оволодіння всіма аспектами 
нерідної мови: пізнавальним, навчальним, розвивальним, 
виховним, а всередині навчального аспекту – усіма видами 
мовленнєвої діяльності: читанням, говорінням, аудіюванням, 
письмом. Створення й використання мультимедійних 
презентацій на заняттях з мови допомагає реалізувати 
особистісно орієнтований підхід під час навчання, забезпечує 
індивідуалізацію, диференціацію з урахуванням здібностей 
здобувачів освіти [4]. Успішність в набутті знань і розвитку 
вміння пов’язана із тим, що робота з презентаціями змушує 
структурувати матеріал, формулювати його гранично коротко 
й лаконічно, систематизувати сприйману інформацію, 
представляючи її у вигляді короткого конспекту / основних 
понять, правил, які мають схематичне зображення. 
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Ментальні карти. У 60-70 рр. XX століття 
американським вченим Тоні Б’юзеном були винайдені Mind 
Maps (розумні карти, карти пам’яті, карти розуму, розумові 
карти, інтелект-карти чи ментальні карти). Карта пам’яті – це 
метод графічного вираження процесів сприйняття, обробки й 
запам’ятовування інформації, вирішення творчих завдань, 
інструмент розвитку пам’яті й мислення, завдяки якому 
можна задіяти обидві півкулі для формування навчально-
пізнавальної компетенції здобувачів освіти [3]. 

Схеми (ментальні карти) діють за тим же принципом, що 
й наш мозок, який запам’ятовує ключові слова, образи, а не 
речення. Схеми дозволяють записати й запам’ятати асоціації, 
зв’язки, розмістити більший обсяг інформації. У процесі 
укладання такі карти легко інтеріоризуються. 

Потенціал ментальних схем під час навчання іншої мови 
важко переоцінити, їх можна використовувати для здобуття 
знань соціокультурної спрямованості, формування, 
вдосконалення граматичних, лексичних навичок, а також під 
час планування монологічного висловлювання й діалогічного 
мовлення, для розвитку вмінь писемної форми мовлення. За 
допомогою ментальних карт під час вивчення чужої мови 
можна: а) забезпечувати мотивацію щодо опанування 
іноземної мови як засобом спілкування; б) організовувати 
проєктну або практичну діяльність тих, хто навчається, як 
індивідуальну, групову, колективну; в) будувати матеріал 
згідно з віковими особливостями; г) здійснювати 
диференційований підхід до навчання; д) організовувати 
самостійну роботу; е) вчити використовувати словники, 
довідники або інші джерела для перекладу, отримання 
додаткової інформації, загального розуміння завдання;                      
є) формувати й розвивати інтелектуальні, творчі здібності, 
мислення, пам’ять; виявляти інтуїцію. 
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Малювати ментальну карту можна на папері або за 
допомогою комп’ютерних програм: ConceptDraw MINDMAP 
Professional, Mind Manager Pro 6, Edraw Mind map; сервіс 
bubbl.us [3]. Хмари тегів – Wordle (сервіс зі створення із 
введеного тексту хмари слів). Наприклад, на сайті 
www.wordle.net у спеціальному полі необхідно ввести текст, і 
програма згенерує хмару, відображаючи великим шрифтом 
слова, які найчастіше використовуються. На такі хмари можна 
перетворити будь-який текст. Використання Wordle є 
корисним для людей, які сприймають більшу частину 
інформації за допомогою зору (візуалів). Цей сервіс надає 
великі можливості як для викладання, так і для вивчення іншої 
мови. Застосування цієї методики на таких заняттях є одним 
із засобів підвищення інтересу до навчання, дозволяє 
забезпечити більш якісне оволодіння усною формою мови, 
підвищити рівень мовної та мовленнєвої підготовки, сприяє 
формуванню й вдосконаленню лексичних навичок. Технічно 
проста реалізація й безкоштовне користування додатком дає 
великі можливості для поширення цього виду засобів 
візуалізації знань.  

Інфографіка – це особливий спосіб візуального подання 
інформації. Ідейною основою ІГ є схематизація – графічна 
організація даних, пов’язана з реалізацією ідей та мислеформ 
різного ступеня складності у вигляді певної форми малюнка, 
схеми, таблиці або діаграми. Реальними вихідними даними є 
результати спостережень, вимірювань, роздумів, які 
перетворюються на ІГ після «редукованого подання / 
презентації» з допомогою графіків, цифр, діаграм, слів у 
«звіти» та конспективні образи, тобто презентації-візуалізації 
після багатоступеневої обробки інформації. Об’єкт 
інфографіки, зазвичай, складається з інформаційно ємних 
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фрагментів, кожен з яких первісно має зв’язки із безліччю 
інших фрагментів [2]. 

Методична література визначає мету інфографіки – 
інформування. Головною ознакою, що дозволяє включити 
візуальний об’єкт у підмножину інформаційної графіки, є 
його здатність презентувати великий обсяг різноманітної 
інформації в організованому вигляді, зручному для 
сприйняття, або бути засобом указівки на дію / значення 
інших видів інформації [2, с. 372]. Отже, інфорграфіку слід 
вважати засобом візуалізації знань, оскільки в цьому випадку 
реалізується задача не просто в поданні чи представленні 
інформації, а її візуалізації з метою подальшого аналізу, 
виявлення взаємозв’язків між деякими даними в зручній 
формі, що дозволяє ефективно передати знання. 

У процесі виконання інфографіки здобувач освіти 
змушений самостійно здобувати необхідні відомості, самостійно 
їх обробляти, а також не тільки систематизувати факти, але й 
наочно представляти результати їх систематизації [1, с.94].  

Таким чином, система засобів візуалізації, яка 
використовується в процесі навчання інших мов, передбачає 
за мету реалізацію навчального, виховного, розвивального та 
пізнавального потенціалів засобом візуалізації інформації й 
візуалізації знань, що зі свого боку надає широкі можливості 
не тільки для знайомства з фактами, процесами, подіями 
культури, а й передачі в доступній та легкозасвоюваній формі 
лексичних, граматичних, фонетичних, комунікативних знань. 

 
Список використаних джерел: 

 
1. Кондратенко О. А. Развитие визуального мышления 

студента средствами инфографики. Альманах современной 
науки и образования. Тамбов : Грамота, 2013, №8 (75). С. 93-96 



 
                                                                                          

                                                                              Матеріали XXX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                                                                      (07 березня 2023 року,  м. Гамбург (Німеччина), дистанційно)  

 

 
                                                           179 

2. Никулова Г. А. Средства визуальной коммуникации – 
инфографика и метадизайн. Образовательные технологии и 
общество. Казань : КНИТУ, 2010, №2. С. 369-387. 

3. Пфейфер Е. П. Использование «Mind Map» на уроках 
английского языка. URL.: http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-
yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/02/17/ispolzovanie-mind-
map-na-urokakh (дата звернення 07.02.2023). 

4. Сверчкова Ю. А. Визуализация учебной информации 
как средство преобразования блоковых моделей. URL.: 
https://cyberleninka.ru/article/n/vizualizatsiya-uchebnoy-informatsii- 
kak-sredstvo-preobrazovaniya-blokovyh-modeley (дата звернення 
07.02.2023). 

 
  

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/02/17/ispolzovanie-mind-map-na-urokakh
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/02/17/ispolzovanie-mind-map-na-urokakh
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/02/17/ispolzovanie-mind-map-na-urokakh


 
  

 
     Матеріали XXX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

     (07 березня 2023 року,  м. Гамбург (Німеччина), дистанційно) 
 

 
   180 

Бровченко А.К. 
старший викладач кафедри спеціальної 

педагогіки і  психології та інклюзивної освіти,  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

ЗІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ, ЩО МАЮТЬ 
ПОРУШЕННЯ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ, 

СПРЯМОВАНА НА СПРИЯННЯ ЇХ 
ПРОФЕСІЙНОМУ САМОВИЗНАЧЕННЮ 

 
Соціальна реабілітація осіб з порушеннями 

психофізичного розвитку повинна ґрунтуватися на саме такій 
системі професійної орієнтації під час їх навчання у 
спеціальних школах, яка дає випускникам цих шкіл 
якнайбільш повно долучитися до суспільства як 
повносправним його членам, здатним не тільки до трудової 
діяльності, а й до отримання задоволення цією діяльністю та 
усвідомлення власного значення для інших людей. Але зараз 
ми можемо спостерігати цілий ряд проблем, які заважають 
оптимальній організації профорієнтаційної роботи з 
підлітками, які мають інтелектуальні порушення. Серед них 
можна назвати наступні:  

– Мета та завдання професійного самовизначення цієї 
категорії осіб залишається донині достатньо розпливчастими 
та не зовсім зрозумілими через майже відсутній реальний 
вибір майбутньої професійної діяльності та можливостей 
подальшого навчання. 

– У сучасному світі невизначеними залишаються 
критерії професійного успіху, навіть якщо це стосується 
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планування майбутнього нейротипових підлітків. Уявлення 
про ідеальний вибір професії, яка буде забезпечувати 
задоволення як нижчих, матеріальних, так і вищих, потреб 
людини, часто не збігається у самих старшокласників з тим, 
що констатують педагоги та психологи, а також пропонують 
батьки. Можливість самореалізації осіб з порушеннями 
психофізичного розвитку утруднена ще в більшому ступені, 
тому для них доступними залишаються професії, які, 
можливо, відповідають їх здібностям та рівню засвоєних 
знань та умінь, але зовсім не відповідають душевним 
схильностям та інтересам [1]. 

– На жаль, в системі середньої освіти ще не до кінця 
усвідомлена актуальність профорієнтаційної роботи, якій 
приділяється недостатньо уваги. В спеціальних школах дітей 
знайомлять зі світом професій в більшому ступені з метою їх 
кращої орієнтації в соціумі, а не для визначення ними 
майбутнього життєвого шляху, який часто виявляється вже 
визначеним задовго до того часу, коли дитина стає здатною 
вибирати. Старшокласників з порушеннями інтелекту готують 
до професійної діяльності, а не до вибору цієї діяльності, часто 
свідомо обминаючи питання самовизначення. 

– Батьки далеко не завжди залучаються до 
профорієнтаційної роботи. І залежить це, звичайно, від 
багатьох факторів, які проявлені саме в сім’ї. Це і  соціально-
психологічного благополуччя родини, вмотивованість батьків 
до надання своїм дітям певної самостійності і права на 
власний життєвий шлях. Але і в освітніх закладах повинна 
активізуватися робота з батьками та сім’ями взагалі з метою 
вирішення поставлених завдань адаптації підростаючих дітей 
у світі дорослих. 

Для грамотної організації та здійснення профорієнтації 
вчителі, психологи та батьки повинні знати головні рушійні 
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сили професійного самовизначення старшокласників з 
порушеннями інтелекту, особливості перебігу цього 
складного процесу, а також мати уявлення про методи 
цілеспрямованого впливу на формування професійної 
ідентичності саме у цієї категорії осіб, не беручи для цього 
автоматично існуючі профорієнтаційні методики, що 
зарекомендували себе з нейротиповими старшокласниками [2]. 

Для підлітка з порушеннями психофізичного розвиту 
правильність вибору сфери праці принципово важлива з низки 
причин: вибір значною мірою взаємопов'язаний з 
індивідуальними особливостями учня, коли сутність та умови 
професійної діяльності можуть вплинути на нього позитивно 
або негативно; можливість успішного включення молодої 
людини до системи трудових відносин – один із основних 
механізмів успішної соціалізації; сама можливість 
адекватного професійного вибору утруднена через об'єктивні 
обмеження видів професійної діяльності, в яких може 
проявити себе людина з особливостями інтелектуального 
розвитку. 

На жаль, слід враховувати той факт, що для учнів з 
порушеннями психофізичного розвитку вибір професії 
звужується до трудоустрою за обмеженим кількістю 
доступних їм спеціальностей. У зв’язку з цим головним 
напрямом профорієнтаційної роботи в школі є виховання в 
учнів інтересів та схильностей до рекомендованих видів праці 
при врахуванні їх потенційних можливостей, сформованості 
професійні компетенції. Але вибір повинен залишатися у будь 
якому випадку, тому на більш високому рівні слід вирішувати 
проблему розширення переліку можливих напрямків 
професійної підготовки для осіб з порушеннями інтелекту. Це 
могло б бути вирішено спеціальною підготовкою викладачів 
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закладів професійної освіти, створенням нових освітніх 
програм для осіб з особливими освітніми потребами в тих 
видах діяльності, які є для них доступними, але поки ще не 
охоплені увагою спеціальної та інклюзивної освіти.  

Результати попередніх досліджень та спостережень 
педагогів та психологів практиків [3, 4, 5] дозволяють 
виділити ряд критеріїв, що визначають  готовність 
старшокласників з порушеннями психофізичного розвитку до 
професійного самовизначення: 

1. Когнітивні критерії, що обумовлюються 
сформованістю наступних параметрів:  

– знання власних нахилів, здібностей, індивідуальних 
якостей; 

– початкова здатність до самоаналізу; 
– інформованість щодо різноманітності професій; 
– усвідомлення необхідності професійного вибору 

відповідно до своїх бажань, схильностей, здібностей; 
– наявність загальних уявлень про професійну 

діяльність, загальні та спеціальні професійно-важливі 
якості; 

– розуміння специфіки профільного навчання, його 
значення для професійного самовизначення. 

2.  Мотиваційно-ціннісні критерії, що визначаються 
наявністю: 

– зацікавленості у отриманні професійно важливих 
знань;  

– позитивного ставлення до продовження навчання 
відповідно до профілю, що обирається; 

– чіткого уявлення про необхідність вибору 
напрямку майбутньої професійної діяльності на основі 
співвідношення своїх професійних намірів з 
особистісними нахилами та можливостями. 
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3. Діяльнісно-практичні критерії, що включають в 
себе наступні знання, вміння та навички: 

– здатність до прояву вольових зусиль у досягненні 
поставлених професійно-орієнтованих цілей; 

– готовність до дослідницької, перетворювальної 
та комунікативної діяльності у вібраній професійній 
сфері. 

Означені критерії повинні враховуватися при 
побудуванні психолого-педагогічних профорієнтаційних 
програм, при заповненні їх конкретним змістом, а також 
при визначенні методів, які використовуються для 
оптимізації процесу професійного самовизначення 
старшокласників, формування їх професійної ідентичності 
та професійної спрямованості.  
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ У 
СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 

 
Сьогодні дуже важливою проблемою є культура 

спілкування у дітей дошкільного віку. В цей період діти 
засвоюють основи міжособистісної взаємодії, що в 
майбутньому сприятиме їх самореалізації та адаптації в 
соціумі. Актуальність цієї проблеми зумовлена ще й тим, що 
значну частину свого вільного часу батьки та діти проводять 
у телефонах. Відсутність активного спілкування з дорослими 
не сприяє формуванню культури спілкування дошкільників. 
Адже наявність прикладу для наслідування сприятиме 
кращому розумінню не тільки вмінню спілкуватися, але й 
культурі поведінці.  

Відома педагог у галузі дошкільної освіти А. Богуш 
стверджує, що «результатом сформованості як мовної, так і 
мовленнєвої компетенцій є комунікативна компетенція, під 
якою розуміють комплексне застосування мовних і немовних 
засобів з метою комунікації, спілкування в конкретних 
соціально-побутових ситуаціях, уміння орієнтуватись в 
ситуації спілкування, ініціативність спілкування» [1, с. 121]. З 
метою ефективного розвитку мовленнєвих компетенції 
дошкільників батькам та вихователям варто більше уваги 
звертати на навчання дітей взаємодіяти з однолітками, 
дорослими та довкіллям. Адже саме від сформованості 
комунікативної компетенції залежить успіх.  
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На думку О. Дурманенко, дитина старшого дошкільного 
віку «розуміє сімейні взаємини, ставлення членів родити одне 
до одного; знає свій родовід, усвідомлює, що честь роду 
залежить від кожної людини; бере участь у вшануванні 
пам’яті предків, у стосунках з сім’єю, родичами, які живуть 
поруч і далеко; виявляє інтерес до родинних реліквій, бере 
участь у підтриманні родинних традицій; має сформовані 
уявлення про доброту, гуманність, щирість як важливі якості 
людини та людських взаємин, про справедливість як здатність 
правильно оцінювати вчинки людей, про чесність як вимогу 
відповідати власною поведінкою тим критеріям, які 
застосовує, оцінюючи вчинки інших людей» [4, с. 58].  

Культура спілкування є основою вихованості 
особистості, про що свідчить її гуманне ставлення до собі 
подібних. За твердженням О. Дубрової, «за своєю сутністю 
культура спілкування є складовою моральності особистості й 
охоплює духовно-моральну вихованість, індивідуальний 
спосіб і манеру спілкування, виразність емоційних станів, 
культуру мовлення, вміння розуміти стан іншої людини, її 
почуття і вчинки, правильно інтерпретувати внутрішній 
підтекст висловлювань, уміння слухати і розуміти» [3, с. 124].  

Н. Грицюк проаналізовано наслідки обмеженого 
спілкування у дітей дошкільного віку. Вона зазначає, що 
відсутність спілкування у дошкільників може негативно 
вплинути на його подальший розвиток. Розглянемо їх детальніше:  

«1. Діти, що зростають в умовах дефіциту спілкування, 
мають затримки в психомоторному розвитку. Можливі розлади 
сприймання, мислення, пам'яті, уваги, уяви, мовного розвитку. 

2. У загальній характеристиці емоційного стану 
виділяється висока тривожність і в більшості випадків − 
агресивні тенденції, самотність, страхи.  
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3. Для дітей з дефіцитом спілкування емоційно 
нестабільне становище веде до порушення 
афективноособистісних відносин.  

4. Обмеженість кола контактів перешкоджає 
формуванню продуктивних навичок спілкування з 
однолітками і дорослими, встановленню і значущості дружніх 
зв’язків, ускладнює формування адекватної картини світу, що 
також стає істотною перешкодою на шляху їх адаптації та 
інтеграції в соціумі.  

5. Дефіцит спілкування дитини з дорослим призводить 
до гіпертрофії, практично повної залежності емоційного 
благополуччя дитини від ставлення до нього дорослого» [2, с. 32]. 

О. Дуброва наголошує, що «у цей віковий період радше 
вести мову про основи культури спілкування, сформованість 
яких забезпечує знання старшими дошкільниками способів та 
засобів мовної та немовної взаємодії; орієнтацію у ситуації 
спілкування (доцільний вибір мовних і немовні засобів з огляду 
на зміст ситуації, її учасників, власне ставлення); вміння 
«зчитувати» інформацію про свого співрозмовника» [3, с. 35]. 

Дослідження психологів та педагогів засвідчують про 
вплив спілкування на формування «Я-образу» дошкільника. 
Адже від рівня розвитку мовлення та розуміння її норм та 
правил залежить культура поведінки дітей. Т. Оніщук 
стверджує, «у поведінці дошкільників мотив спілкування з 
іншими людьми виражає прагнення розуміти інших людей 
задля успішного здійснення сумісного вчинку або спільної 
діяльності. Становлення і розвиток особистості пов’язані з 
ровесниками, спілкування з якими для дітей є особливо 
значущим. Розвиток здібності до спілкування як основи 
взаємин у дитячому колективі – найважливіша передумова 
успішного становлення особистості дошкільника» [5, с. 218]. 
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Варто зауважити, що про сформованість культури 
спілкування у дошкільника свідчить ввічливе ставлення до 
інших, тактовність, вміння застосовувати різні засоби 
комунікації в життєвих ситуаціях. Не менш важливо, щоб 
старші дошкільники спілкуючись з однолітками та дорослими 
дотримувалися правил та норм спілкування, які ґрунтуються 
на доброзичливому ставленні, ввічливій поведінці, 
правильному вживанні слів та розумінні як себе необхідно 
поводити в тій чи іншій ситуації.  
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРИЙНЯТТЯ 
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ СЕРЕД УЧНІВСЬКОЇ 

МОЛОДІ 
 

Підвищення ефективності функціонування освітньої 
сфери та якості  освіти в умовах її модернізації та 
реформування, на думку вчених, значною мірою залежить не 
тільки від того, як використовуються нові методи виховання 
та навчання, а й від технології та методики прийняття й 
реалізації управлінських рішень. 

Освіта є самостійна, цілісна, відкрита соціально-
педагогічна система, що має інституціалізований характер і 
відповідає всім ознакам складних систем. Це не лише 
діяльність з навчання й виховання, а  структуралізована, 
організована, рольова діяльність, яка регулюється 
спеціальними нормами та спирається на спеціальні установи. 
Освіта об’єднує  різні види діяльності та їх зміст в єдину 
соціальну систему, орієнтує їх на соціальні потреби та 
соціальне замовлення суспільства. 

Як зазначає В.Г. Кремень, що сутність соціального 
управління полягає у формуванні та здійсненні 
цілеспрямованих управлінських впливів на людей, їх групи, 
спільноти та соціальні процеси, які утворюють соціальну 
систему, а також вплив на хід і характер спільної діяльності 
людей з метою забезпечення відповідності характеру та 
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бажаних результатів цієї діяльності заздалегідь обраним 
специфічним цілям і завданням [1].  

Провідні вчені та практики визнають найбільшу 
соціальну важливість знань та управлінських навичок щодо 
необхідності підготовки конкурентоспроможних спеціалістів.  

Прийняття управлінського рішення – це певна 
процедура, що складається з низки самостійних, але 
взаємопов’язаних елементів. У сучасній науці існує кілька 
підходів до визначення структурного складу загального 
порядку прийняття управлінських рішень, у яких виділяється 
різна кількість його стадій, етапів та окремих процесуальних 
дій.  

У дослідженні, проведеному Поканевич Ю.В. вказував, 
що саме творчість прийняття рішень стала основою для того, 
щоб назвати управлінську компетентність – мистецтвом.  

Залежно від того, яку сходинку в кар’єрі займає той чи 
інший керівник, у нього повинні бути такі навички: технічні 
(професійні) – на нижчій, концептуальними – на вищій ланці. 
Комунікативними навичками в однаковій мірі повинні 
володіти класний керівники усіх рівнів. 

Суть концептуальних (аналітичних) навичок полягає в 
умінні пізнавати об’єкти, явища і процеси. Це когнітивні 
навички висококваліфікованого спеціаліста, здатність 
сприймати учнівський колектив як єдине ціле, розуміти 
особливості й взаємозв'язок її підрозділів; це вміння системно 
мислити, обробляти інформацію, яка надходить звідусюди, 
планувати й організовувати діяльність із урахуванням 
перспектив розвитку організації, внутрішнього й зовнішнього 
середовища [1].  

Соціальні (комунікативні) навички – це навички роботи 
з учнівською молоддю, здатність досягати організаційних 
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цілей за допомогою колег, людей із оточуючого середовища. 
Найчастіше саме ці управлінські навички вважаються 
вирішальними для забезпечення конкурентоспроможності 
організації. Це вміння вступати в контакт, організовувати 
колективну роботу, чути іншого, аргументувати свою 
позицію, вести переговори, вирішувати конфліктні ситуації.  

Технічні (професійні) навички – це спеціальні навички, 
необхідні для виконання робочих завдань: володіння 
методами, технологіями, способами вирішення завдань, 
уміння використовувати обладнання, технічні засоби (для 
розрахунку бюджету, проведення досліджень, виробництва 
продукції, надання послуг та ін.). 

Науковці вважають, що стратегічне мислення – аналіз 
довгострокової перспективи праці, враховуючи існуючі 
фактори; визначення потенційного впливу зовнішніх 
чинників на організаційну діяльність, формулювання й оцінка 
альтернатив розвитку.  

Управління конфліктами – уміння розібратися в усіх 
проблемах, контролювати стресові й кризові ситуації; уміння 
вирішувати конфлікти й усувати розбіжності.  

Навички спілкування – здатність ефективно взаємодіяти 
з оточуючими людьми; здатність завойовувати підтримку на 
будь-якому організаційному рівні.  

Досягнення поставлених цілей – прийняття системи 
відповідальності за результати й виконання роботи з почуттям 
відповідальності за продуктивність праці.  

Управління змінами – ефективна робота в будь-яких 
умовах, при виконанні різних завдань і усіх рівнів 
відповідальності; уміння правильно виконувати професійні 
обов’язки в умовах несприятливих ситуацій (невизначеності, 
напруженості); прояв необхідної гнучкості для здійснення 
необхідних змін. 
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Усі ці знання і вміння удосконалюються в процесі 
підготовки сучасної молоді до прийняття управлінських 
рішень. А оскільки зростаючі вимоги висувають і 
розробляють нові ідеї та концепції управління, то навчання  
набуває безперервного характеру [3].  

Забезпечення комфортних умов для успіху сучасного 
учня – одне з найперших завдань закладу освіти, тому в 
основу його діяльності покладено найефективніші підходи до 
навчання, якими заклад керується у повсякденній діяльності.  

Існують два основних моменти, які необхідно врахувати 
при підготовки студентської молоді. По-перше, необхідно 
приймати чітке, виважене й правильне рішення. По-друге – це 
психологічний процес, який іноді ґрунтується на почуттях і 
може бути нелогічним. У зв’язку з цим важливо чітко 
визначити певний підхід, визначити конкретні завдання і 
дотримуватись законних їх вимог. 

Аналізуючи джерела літератури з теорії й практики щодо 
прийняття рішень з управління у хакладі освіти,  можемо 
зробити висновок про необхідність та можливість 
використання багатьох наукових підходів, найпоширенішими 
серед яких є системний та ситуаційний.  

Ю. Є. Петруня окреслює визначення цих підходів у 
своєму підручнику, а саме: системний підхід як певний 
систематизований спосіб мислення щодо прийняття рішень [2]. 

Системний підхід вимагає комплексного аналізу, а саме: 
1. Дослідження ступеня організації процесу як складної 

системи. На цьому етапі: проаналізуйте проблему; визначення 
системи (формулювання завдань, визначення предмета 
дослідження та елементів дослідження); аналіз структури 
системи. 

2. Вивчення закономірностей внутрішнього і зовнішнього 
функціонування. Це включає: окреслення загальної мети та 
бачення системи, визначення цілей підсистем, визначення та 
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оцінку ресурсів, а також взаємозв’язок між зовнішніми та 
внутрішніми факторами. 

3. Вивчення шляхів розвитку та перспектив подальшого 
існування [3]. 

Однак, при цьому науковці виділяють такі етапи 
процедури вироблення управлінських рішень: постановка 
проблеми, селекція проблеми, створення інформаційної 
моделі проблемної ситуації, побудова концептуальної моделі 
проблемної ситуації, шляхи розв’язання проблеми.  

Виходячи з вищесказаного, ми дійшли висновку – 
менеджерам потрібно запам’ятати основні пἰдходи до 
пῤийняття управлінських рішень будуть ефективні ті, які 
можна реалізувати і за допомогою яких можна досягти 
кінцевої мети – оптимізації управління серед учнівської 
молоді.  
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СТАРШИХ 
ДОШКІЛЬНИКІВ 

 
Інтелектуальний розвиток дітей дошкільного віку має 

свою специфіку, що вимагає врахування віку, а також 
основних завдань виховання. У старших дошкільників 
переважає образне мислення, і саме його необхідно 
інтенсивно розвивати у закладі дошкільної освіти. Створення 
відповідного розвивального середовища дозволить дітям 
краще ознайомитися з предметами, їхніми властивостями, 
визначити їх причинно-наслідкові зв’язки, а правильно 
підібрані вихователем ігри, вправи, задачі сприятимуть 
інтелектуальному розвитку дошкільників.  

Дошкільник вік є найбільш сприятливим періодом для 
розвитку памяті, мислення, уяви дитини. Саме тому, у закладі 
дошкільної освіти значну роль приділяють інтелектуальному 
розвитку, як у молодшій, так і старшій групах дошкільників. 
І. Підлипняк зазначає, що «показниками розумового розвитку 
дитини є: запитання, судження, особливості сприйняття та 
виконання завдань, зміст і форми ігор, характер спілкування з 
дорослими і однолітками. Розумовий процес базується на 
судженні, розумінні, міркуванні, інтелектуальних почуттях. 
Тому поняття «інтелект» розглядається науковцями як 
специфічна форма організації індивідуального (розумового) 
досвіду, що забезпечує можливість продуктивного сприйняття, 
розуміння і пояснення того, що відбувається» [2, с. 40].  
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У наукових розвідках Л. Савченко розглядається 
трактування зміст поняття «інтелект – (пізнання, розуміння, 
розум) – розумові здібності людини: здатність орієнтуватися 
в навколишньому середовищі, адекватно його відображати й 
перетворювати, мислити, навчатися, пізнавати світ і 
переймати соціальний досвід, спроможність розв’язувати 
завдання, приймати рішення, розумно діяти, передбачати. 
Структура інтелекту включає такі психічні процеси, як 
сприймання, запам’ятовування, мислення, мовлення та             
інші» [3, с. 222]. На думку вченої, розвиток інтелекту 
безпосередньо залежить від не тільки від природних задатків, 
але й також від соціального впливу. А саме від життєвого 
досвіду та активної діяльності.  

Особливу увагу під час інтелектуального розвитку 
дошкільників варто звернути на вікові особливості дітей 
певного віку: сенсорні процеси; збільшення довільності 
пізнавальних процесів, тощо. Як відомо, провідним видом 
діяльності у дітей молодшого дошкільного віку виступає 
ігрова діяльність. У цьому віці дошкільники навчаються 
пізнавати, розглядати, сприймати, розуміти. Саме тому 
вихователям необхідно пам’ятати, що, вирішуючи завдання 
інтелектуального розвитку, можна наповнити заняття 
конкретним змістом, реалізуючи будь-яку інноваційну 
програму дошкільної освіти. 

 І. Підлипняк зазначає, що «інтелектуальні вміння 
формуються поступово, не стільки в ході фронтальних занять, 
скільки в активній самостійній повсякденній діяльності дітей, 
де у них є можливість поміркувати над своїми діями, щось 
ствердити, у чомусь засумніватися. У даному разі педагогу 
відводиться роль співучасника дитячих винаходів, який не 
повинен поспішати вказувати шлях вирішення проблеми, а 
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мудро та тактовно підтримувати дитину на шляху до 
самостійного пошуку. Зміст таких занять із дітьми досить 
складний, але водночас є необхідними для поступового та 
систематичного формування елементарних інтелектуальних 
умінь, які, своєю чергою, послужать основою подальшого 
розвитку» [2, с. 42].  

У дітей старшого дошкільного віку формуються 
пізнавальні інтереси, які виступають мотивами розумової 
діяльності. Варто зазначити, що розглядують такі напрями 
інтелектуального розвитку дошкільників в умовах ЗДО: 
«формування системи основних розумових дій (аналіз, 
порівняння, узагальнення тощо); розвиток пізнавальних 
процесів – відчуттів, поступове поглиблення аналізу, 
нарощення широти узагальнення, розвиток цілеспрямованості 
і такого іншого; формування загального способу розумової 
діяльності, її упорядкованості, самостійності й активності; 
формування чуттєвих способів пізнання, тобто узагальнених 
способів сенсорного обстеження предметів; розвиток 
мовлення як одного з основних компонентів розумової 
діяльності дитини» [3, с. 222].  

Необхідною умовою для успішного розвитку інтелекту 
старших дошкільників є врахування особливостей розвитку 
психічних процесів 5-7 річних дітей. Обираючи ігри, вправи 
для інтелектуального розвитку старших дошкільників, варто 
пам’ятати, що їм притаманна, з одного боку, 
неорганізованість, нестійкість, з іншого – чутливість, 
готовність сприймати. «Увага не вибіркова, проте досить 
стійка, обмежена за обсягами та часом. Довільна увага у них 
розвивається паралельно з іншими процесами, передусім з 
пізнавальними мотивами та почуттям відповідальності за 
власні успіхи. Особливістю дітей цього віку є потреба в 
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усвідомленні та розумінні навколишнього світу, всього, що в 
ньому відбувається. Яскраво виражена в цьому віці 
пізнавальна активність також сприяє інтелектуальному 
розвитку дітей» [4, с. 22].  

Значну роль у процесі діагностики та корекції 
інтелектуального розвитку дошкільників має дидактична гра, 
яка допомагає виявити та розв’язати труднощі кожної дитини. 
Саме тому, одними з важливих її функцій є діагностика й 
корекція. «Кожна дидактична гра має специфічне дидактичне 
(навчальне) завдання, що відрізняє її від іншого виду ігор. Ці 
завдання обумовлені передбаченим програмою навчальним і 
виховним впливом педагога на дітей і можуть бути 
різноманітними. Наявність дидактичного завдання 
підкреслює спрямованість навчального змісту гри на 
пізнавальну діяльність дітей. Правила кожної дидактичної гри 
обумовлені її змістом та ігровим задумом, вони визначають 
характер і способи ігрових дій дитини, організовують і 
спрямовують її стосунки з іншими дітьми» [1, с. 218]. Загалом, 
дидактичні ігри, які спрямовані на інтелектуальний розвиток 
дошкільників, роблять заняття не тільки цікавішими, але й 
допомагають сформувати основу для вивчення нового 
матеріалу відповідно до програми. 

Інтелектуальний розвиток дитини відіграє вагому роль у 
житті дошкільника. Це спонукає дитину до взаємодії з 
дорослими й однолітками, виникає можливість до 
самоствердження, які є надзвичайно важливими 
новоутвореннями в розвитку особистості. В інтелектуальній 
сфері готовність проявляється на певному рівні 
наочнообразного мислення, наявності елементів логічного 
мислення, образної та змістової пам’яті, довільної уваги, 
необхідний рівень розвитку перцептивної сфери та сприйняття.  
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ПІДГОТОВКА  ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО РІВНЯ 
ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ДО ПРОФЕСІЙНО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Входження України в міжнародний освітній простір 
вимагає від вищої школи динамічних змін й оновлення змісту 
підготовки здобувачів із високими інтелектуальними 
здібностями та розвинутими професійними компетентностями, 
спроможних до самореалізації й самовдосконалення. 
Ефективність та якість освітньо-наукового процесу у ЗВО 
МОЗ України, що здійснюють професійно-педагогічну 
підготовку аспірантів (ад’юнктів), залежать від прийнятої 
освітньої концепції і побудованої на її основі моделі 
формування професійної компетентності педагога, його 
наукового потенціалу та педагогічної майстерності.  

Професійні аспекти викладацької підготовки здобувачів 
в умовах вищих освітніх непедагогічних закладах є предметом 
активного дослідження багатьох учених А. Алексюка, 
О. Власенко, Н. Дворнікової, І. Зязюна, Н. Мачинської, 
В. Ортинського, Т. Туркот,  С. Сисоєвої та ін. Однак 
детальний аналіз наукових джерел доводить про необхідність 
визначення концептуальних стратегій подальшого 
вдосконалення системи й структури педагогічної освіти, 
особливо у зв’язку з визнанням в Україні значущості та 
ефективності компетентнісного підходу, який передбачає 
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створення нової освітньої моделі фахівця, що володіє 
сформованою професійною компетентністю, а також 
визначення місця й ролі аспірантури (ад’юнктури) у його 
професійній підготовці до педагогічної діяльності.  

Мета розвідки − обґрунтувати теоретичні й методичні 
засади підготовки  здобувачів третього (освітньо-наукового) 
рівня закладів вищої освіти МОЗ України до педагогічної 
діяльності в умовах розширення зв’язків освіти з наукою та 
професійною діяльністю, інтернаціоналізації та гуманізації 
вищої освіти.  

Розв’язання проблем професійно-педагогічної 
підготовки докторів філософії (докторів наук) залежить від 
вибору сучасних векторів розвитку педагогічної освіти, які б 
орієнтувалися на європейський та світовий простір, 
враховували національні інтереси, демократизацію системи 
освіти, технологічну й цифрову модернізацію. Згідно зі 
Стратегіями розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки 
значні зусилля системи вищої освіти повинні бути спрямовані 
на забезпечення професійного росту науково-педагогічних 
працівників [1]. Оскільки, окрім розвитку в майбутніх 
докторів філософії (докторів наук) дослідницьких і 
загальнонаукових компетентностей, педагогічна освіта є 
важливою особистісною цінністю і складовою професійної 
компетентності [2], то відповідно до Національної рамки 
кваліфікацій аспірант (ад’юнкт) повинен оволодіти 
універсальними навичками організації, планування та 
проведення навчальних занять, тобто демонструвати високий 
рівень педагогічної майстерності. Забезпечення професійного 
розвитку науково-педагогічних працівників передбачає 
формування в них педагогічного мислення та навичок 
гуманістичної поведінки [3]. Тому ефективність та якість 
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освітньо-наукового процесу у медичному виші України, що 
здійснює  професійно-педагогічну підготовку аспірантів 
(ад’юнктів), залежать від прийнятої освітньої концепції і 
побудованої на її основі моделі формування професійної 
компетентності педагога, його наукового потенціалу та 
педагогічної майстерності.  

Організація процесу професійно-педагогічної 
підготовки докторів філософії (докторів наук) залежить від 
адекватності й ефективності обраних освітніх компонентів, 
підходів, методів та технологій навчання. Метою навчальної 
дисципліни «Педагогіка та викладацька практика», 
запровадженої для підготовки здобувачів на третьому 
(освітньо-науковому) рівні ступеня доктора філософії/доктора 
наук у ЗВО МОЗ України (галузь знань «Охорона здоровʼя 
спеціальність «Медицина»), є формування в аспірантів 
інтегрованих знань, системи умінь і навичок з педагогіки та 
дидактики вищої школи, а також набуття компетентностей 
педагогічної діяльності викладача для вирішення конкретних 
освітньо-виховних завдань в умовах реального педагогічного 
процесу; проведення науково-дослідної роботи, керівництва 
освітньою діяльністю студентів, організації й управління 
навчально-виховним процесом у вищому навчальному закладі 
в умовах розширення автономії ЗВО, підвищення якості 
освітніх послуг, інтернаціоналізації та гуманізації вищої 
школи України. 

Основними завданнями вивчення дисципліни 
«Педагогіка та викладацька практика» є: забезпечення 
розуміння цілісного процесу становлення й розвитку системи 
вищої освіти в Україні та обґрунтування сучасних тенденцій 
її розвитку в контексті творення Європейського регіону вищої 
освіти;  підготовка студентів до комплексного розуміння 
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основних положень, аналізу теоретико-методологічних 
концепцій організації освітнього процесу у ЗВО; оволодіння 
сучасними методами та прийомами задля набуття вмінь 
узагальнювати і актуалізувати провідний вітчизняний і 
зарубіжний педагогічний досвід, співвідносити його з 
сучасними процесами розвитку вищої освіти; вироблення 
вмінь планувати та здійснювати власну викладацьку 
діяльність в умовах кредитної трансферно-накопичувальної 
системи (ESTS) організації освітнього процесу; набуття умінь 
постійного особистісного та професійного самовдосконалення та 
самоаналізу педагогічної практичної діяльності, оцінювання 
та рефлексії власної освітньо-наукової діяльності; розвиток в 
аспірантів практичних умінь здійснювати виховну роботу 
студентської молоді тощо.  

Навчальна дисципліна «Педагогіка та викладацька 
практика» спрямована на оволодіння здобувачами 
інтегральної, загальних та фахових компетентностей, а також 
досягнення програмних результатів освітнього процесу. В 
навчальних цілях дисципліни зазначено, що підготовка 
аспірантів (ад’юнктів) до педагогічної діяльності базується на 
загальнопедагогічних та дидактичних засадах з урахуванням 
філософських, психологічних, гносеологічних, культурологічних 
чинників і становить собою інтегровану системну єдність 
освітньо-наукових цілей, змісту освіти та людського фактора. 
В основі технології цієї підготовки лежить група принципів, 
що стосується змісту, новітніх методів і педагогічних 
технологій, зокрема, модульно-рейтингової системи, методів 
проектів і проблемного навчання, методів дослідницького та 
експериментального навчання, рефлексії тощо й ефективних 
засобів їх організації. На вивчення навчальної дисципліни 
відводиться 90 годин / 3 кредити ЕСТS / 2 змістові модулі. 
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Інформаційний обсяг навчальної дисципліни складає два 
модулі: Модуль 1. «Основи педагогіки та дидактики вищої 
школи» (42 год.); Модуль 2. «Викладацька практика та 
педагогічна майстерність» (48 год.). Видами навчальних 
занять із дисципліни «Педагогіка та викладацька практика» є 
лекції, практичні заняття, самостійна робота й індивідуальна 
робота аспіранта, а об’єктами контролю – навчальна 
діяльність аспірантів на практичних заняттях, де 
перевіряються ступінь засвоєння ними матеріалу, 
викладеного в лекціях, закріпленого під час самостійної 
підготовки та індивідуальної роботи з додатковою навчально-
методичною літературою. До контрольних заходів належить 
поточний, модульний і підсумковий контролі. Це                 
зумовлює утвердження особистісно-орієнтованої парадигми 
педагогічної освіти, яка під професіоналізмом викладача 
розуміє високий рівень його психолого-педагогічних, 
науково-предметних знань і умінь та культурно-моральних 
якостей.  

Таким чином, сучасна педагогічна підготовка, що є 
поліфункціональною педагогічною системою, здатною 
забезпечити професійній розвиток особистості та її 
педагогічну майстерність, надасть змогу майбутньому 
науково-педагогічному працівникові медичної сфери 
компетентно і відповідально виконувати соціально-
професійні ролі, ухвалювати рішення, створюючи реальні 
передумови для саморозвитку особистості впродовж життя. 
Структурно-змістова специфіка педагогічної майстерності є 
втіленням високої культури організаторської, управлінської, 
методичної та виховної діяльності викладача, здатного до 
автономії та інноваційної готовності професіонала. 
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MIND MAPS ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ 
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПІД ЧАС 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ  
ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 
ХХІ століття – століття інновацій. Стрімкий розвиток 

освіти, науки та усіх сфер життя вимагає створення чогось 
унікального. З кожним роком зацікавлювати студентів 
вивченню іноземних мов стає важче і важче. Але Mind maps – 
є чудовим прикладом повного занурення у мову, що викликає 
інтерес у здобувачів вищої освіти. 

Процеси реформування зумовлені наближенням 
вітчизняної системи освіти до європейських зразків, 
стандартизацією підготовки фахівців педагогічної галузі та 
потребою досягнути високої якості освіти, що передбачає 
пошук нових методів і форм навчання, тобто запровадження 
інновацій у освітній процес. Це є закономірним явищем, 
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оскільки поява нововведень спричинена зміною традицій, що 
спрямовані на забезпечення якісно нового рівня освіти. Як 
відомо, якість останньої є ключовою категорією нової 
парадигми освіти та пріоритетним напрямом розвитку 
освітньої системи України [5]. 

Впровадження сучасних освітніх технологій покликане 
створити умови для вироблення навичок та вмінь працювати 
самостійно, дає можливість здійснити диференційований та 
iндивiдуальний пiдхiд як у виборі матеріалу, так i в темпах 
роботи окремих здобувачів освіти та сприяє розширенню та 
поглибленню знань [4]. 

Дослідженням даної інноваційної технології навчання 
займалося чимало науковців. Зокрема, А.П.Кобися, Л.М.Кребена, 
О. Ф. Орда, Д. Є. Новицька, Ю.В.Руднік, О.Г.Романовський, 
В.М.Гриньова, О.О.Резван,О.В.Сашуріна та інші. 

Mind Maps, або ментальні карти, або інтелект карти – це  
технологія, яка допомагає візуалізації мислення, подолання 
мовного бар’єру та сприяє  логічному мисленню.  

За Л.М.Кребеною, інтелект-карта, або ментальна карта – 
це технологія зображення інформації у графічному вигляді; 
інструмент, що дозволяє ефективно структурувати інформацію, 
мислити, використовуючи весь свій творчий потенціал [2]. 

Ю.В.Руднік вважає, що ефективність інтелект-карти 
полягає в її універсальності, ефективній обробці та 
структуруванні інформації. Вона передбачає розвиток 
креативності та творчого мислення, дає змогу проявити 
власну індивідуальність суб’єкта освітнього процесу та у разі 
групової роботи над картою сприятиме формуванню навичок 
співробітництва, ефективного спілкування[5]. 

У сучасних дoслідженнях немає єдинoгo 
загальнoприйнятoгo значення пoняття «інтелект-карта». 
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Насамперед це пoв’язанo з oсoбливoстями перекладу пoняття 
«Mind map», щo має такі пояснення  в українській мoві: 
«інтелектуальні карти», «ментальні карти», «схеми 
мислення», «діаграми зв’язків», «карти рoзуму», «карти 
уявлень», «карти знань», «карти пам’яті», «асoціативні 
карти». Ці пoняття є синoнімічними, прoте все ж існує певна 
відмінність у їх пoяснені. 

 Значною перевагою використання ментальних карт є 
те, що їх можна використовувати на всіх етапах заняття в 
залежності від мети використання інноваційної технології. 

Для того, щоб скласти ментальну карту, необхідно 
керуватися такими принципами [1]: 

1. Головна тема міститься у центрі аркуша. 
2. Замість фраз записуються лише ключові слова, що 

несуть основне смислове навантаження. 
3. Слова розміщуються на гілочках, що відходять від 

центру (головної теми) до периферії. 
4. До основних гілок додаються картинки. 
У наших реаліях провести заняття оффлайн та створити 

ментальні карти разом із студентами на папері не завжди 
виходить. І завдяки інформаційним технологіям, маємо змогу 
ще ефективнішого та інтегрованого підходу до створення 
Mind maps, по’єднуючи з вивченням іноземної мови. 

Для створення інтелект-карт створено багато ресурсів, 
наприклад, Mind Meister, Coogle, Cayra, Dabbleboard, 
Gnletting, Flowchart, Cmappers, XMind тощо. У своїй 
діяльності використовуємо такі додатки, як Miro та Canva. 

Розглянемо приклад використання Mind aps на занятті 
французької мови зі здобувачами освіти 1 курсу першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за темою: «Le temps 
libre».  
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На етапі lead-in пропонуємо студентам висловити свої 
думки з приводу що для них означає вільний час, записуємо 
на інтерактивній дошці. Далі розбираємо що можна робити у 
цей період часу, таким чином активізуємо вивчену лексику та 
засвоюємо нові ЛО.  

В основній частині заняття повідомліємо нову лексику, 
цікаві автентичні матеріали, можна базуватись на якомусь 
підручнику. Після розбору пропонуємо здобувачам створити 
власні ментальні карти про їх вільний час, базуючись на новій 
лексиці.  

На основі своєї ментальної карти, кожен здобувач 
повинен розповісти про все те, що в нього там написано, 
таким чином вдосконалюючи мовні  і мовленнєві навички.  

Під час вивчення даної теми можна доповнювати 
спільну інтелект-карту, таким чином розширюючи кругозір та 
знання здобувачів. 

Виходячи з вищесказаного, Mind maps – це  сучасна 
технологія залучення здобувачів освіти в освітній процес, 
виховання любові та інтересу до вивчення іноземних мов, 
навчання вільної мовленнєвої практики, розширення словарного 
запасу тощо. Досліджувана технологія дозволяє розвивати 
творчий потенціал кожного, глибше зануритися у тему заняття, 
проблемне питання, дає змогу кожному проявити себе.  

Технологія Mind maps однозначно зробить ефективним, 
цікавим та незабутнім кожне заняття.  
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НОВІТНІ СТАНДАРТИ СУЧАСНОЇ ІСТОРИЧНОЇ 

ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
ШКОЛИ 

 
У 2020 році Кабінет міністрів України ухвалив 

постанову про затвердження Державного стандарту базової 
середньої освіти, у якому висвітлено цілі базової освіти 
(розвиток  інтересів, обдарованостей учнів, можливість 
продовження профільної освіти, формування світогляду 
громадянина та компетентностей). Сучасна освітня школа має 
формувати цілісну систему універсальних знань, умінь, 
навичок, а також досвід самостійної діяльності та особистої 
відповідальності учнів, тобто ключові компетентності, що 
визначають сучасну якість змісту освіти [1]. 

 У Державному стандарті базової середньої освіти чітко 
окреслено ключові компетентності, якими мають оволодіти 
школярі після закінчення кожного з двох циклів – 
адаптаційного (5-6 класи) і базового предметного навчання (7-
9 класи), та наскрізні вміння. Відповідно, визначено наступні 
ключові компетентності:  

1. вільне володіння українською мовою,  
2. вміння спілкуватися рідною мовою,  
3. математична компетентність,  
4. компетентність у сфері природничих наук, техніки 

та технології,  
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5. інноваційність,  
6. екологічна компетентність,  
7. інформаційно-комунікативна компетентність,  
8. навчання упродовж всього життя,  
9. громадянські та соціальні компетентності,  
10. культурна компетентність,  
11. підприємливість та фінансова грамотність. 

Наскрізними в усіх ключових компетентностях є такі 
вміння: 

1) читати з розумінням; 
2) висловлювати власну думку в усній і письмовій 

формі; 
3) критично і системно мислити; 
4) логічно обґрунтовувати позицію на рівні, що 

передбачає здатність висловлювати послідовні, несуперечливі, 
обґрунтовані міркування у вигляді суджень і висновків, що є 
виявом власного ставлення до подій, явищ і процесів; 

5) діяти творчо; 
6) виявляти ініціативу; 
7) конструктивно керувати емоціями, що передбачає 

здатність розпізнавати власні емоції та емоційний стан інших; 
8) оцінювати ризики; 
9) приймати рішення; 
10) розв’язувати проблеми, що передбачає вміння 

аналізувати проблемні ситуації, формулювати проблеми, 
висувати гіпотези; 

11) співпрацювати з іншими. 
Реалізація нового змісту навчання на рівні базової 

середньої освіти має здійснюватися з урахуванням принципу 
наступності та перспективності з напрацюванням початкової 
ланки освіти. Це зумовлює передусім змістово-результативну 
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узгодженость в усіх освітніх галузях із передбачування 
складності процесу адаптації випускників початкової школи 
до навчання у 5 класі [2].  

У системі шкільної історичної освіти у 5класі 
традиційно викладається пропедевтичний курс історії. Його 
зміст спрямовано на досягнення загальної мети шкільної 
історичної освіти: формування в учнів самоідентичності та 
почуття власної гідності на основі осмислення соціального й 
морального досвіду минулих поколінь, розуміння історії і 
культури України в контексті загального історичного 
процесу. 

Ефективність вступного курсу історії безпосередньо 
залежить від того, чи учні усвідомлять, що історія – наука про 
людину та чи матимуть вони змогу пізнавати себе й інших 
через осмислення людських помислів та дій, пошук мотивації, 
виявлення залежностей між подіями. Важливо також 
враховувати, що шкільна історія має сприяти соціальній 
ідентифікації дитини. Щоб кожен учень/учениця 
усвідомлювали себе українцями, тобто громадянами України 
та місцевої територіальної громади, членами конкретної 
родини, про українське бачення історії вони мають сприймати 
не просто як відомості-знання, а як спадщину від предків, 
котра має безумовну цінність [3]. 

 Для того, щоб виховати дітей активними 
відповідальними громадянами демократичного суспільства, 
вчителеві необхідно використовувати демократичні стратегії 
у навчальному процесі. Вчитель історії має підготувати учнів 
до необхідності володіти великим обсягом історичної 
інформації, знати досконало понятійний апарат, вміти 
критично аналізувати історичні документи, побудувати 
історичну вертикаль, сформулювати своє судження про 
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найважливіші історичні події, знати історіографію питання. У 
зміст навчання включаються ті знання, які необхідні для 
формування умінь. Всі інші знання розглядаються як 
довідкові, вони зберігаються в енциклопедіях, Інтернет- 
сайтах і т. д. У той же час учень повинен при необхідності 
вміти швидко і безпомилково скористатися цими джерелами 
інформації для вирішення тих чи інших проблем. 

Історія в навчальних планах є однією з центральних 
дисциплін шкільного циклу і займає провідне місце в галузі 
«Суспільствознавство», особливо у класах суспільно-
гуманітарного профілю. У цьому випадку предмет історії 
виступає як засіб формування сукупності предметних і 
загальних компетенцій, залежно від кількісних і якісних 
характеристик яких можливо визначити рівень 
компетентності учня.  

Таким чином, вміння та здібності, які набувають учні в 
процесі вирішення системи навчально-пізнавальних завдань, 
входять до затребуваної сучасним суспільством 
компетентнісної основи особистості, яка здатна вирішувати 
професійні та життєві проблеми. Педагогічна діяльність 
вчителя історії нової української школи має бути спрямована 
на  високий рівень формування ключових компетентностей. 
До основних функцій педагога входить розвиток в учнів 
самостійності та здатності до самоорганізації, вміння 
відстоювати свої права, готовності до співпраці, здатності до 
дослідницької діяльності, толерантності, розуміння один 
одного, вміння вести діалог. 

Завдання, що стоїть перед освітньою системою, полягає 
у створенні умов формування та становлення в учня 
відповідного власного досвіду діяльності вирішувати 
проблеми у різних сферах життя. 
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Традиційна освіта неспроможна формувати цілісний 

погляд на світ його єдину картину і, відповідно, 
життєствердний образ світу внаслідок фрагментарності змісту 
і вузькопредметного його викладання. Вона призводить до 
сегментації цілісного плану свідомості учня, формування 
представника суспільства, психіка якого легко програмується 
і не здатна протидіяти внутрішній агресії, особливо в часи 
суспільних криз [1]. 

Суспільство ХХІ століття покликане розв’зати нагальні 
проблеми як от: оволодіння проблемами екологічного 
характеру; розбудова альтернативної енергетики; оновлення 
інфраструктури міст; активне залучення ІКТ у медицині; 
розвиток технології віртуальної реальності тощо. У зв’язку з 
цим освітній процес у закладах загальної середньої освіти має 
бути спрямований з урахуванням визначених глобальних 
завдань, що поставлені викликами часу перед людством. 
Підходом, який найбільше відповідає вказаним проблемам, є 
інноваційній підхід, що дістав назву STEM орієнтованого. 

Творче вирішенні проблем на основі чого відбувається 
формування та розвиток наукового й інженерного мислення є 
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суттєвою перевагою даного підходу від уже існуючих 
традиційних освітніх моделей. 

Освітній компонент природничо-математичного циклу є 
складовою акроніму STEM, що в сою чергу відкриває 
можливості для нового вивчення зазначених дисциплін.  

Законом України «Про освіту» визначена головна мета 
STEM-освіти, що полягає у посиленні розвитку науково-
технічного напрямку в навчально-методичній діяльності на 
всіх освітніх рівнях; створенні науково-методичної бази для 
підвищення творчого потенціалу молоді та професійної 
компетентності науково-педагогічних працівників [2]. 

Засобом якісного оновлення змісту освіти, а також 
ущільнення і систематизації навчального матеріалу є 
інтеграція. Саме інтеграція сприяє модернізації освіти шляхом 
вирішення проблеми інформаційного перевантаження учнів і 
вилучення фактажу. 

Безпосередньо інтеграційні процеси в природничій 
освіті є необхідними, що дає можливість розкривати 
закономірності і вагомі характеристики процесу інтеграції 
ідей, поглядів, концептуальних положень, які доводять 
об’єктивність. Дослідження співробітників Інституту педагогіки 
НАПН України показали, що вивчення предметів окремо 
несприяє розвитку компетентностей та малорезультативне для 
навчально-пізнавальної діяльнгості учнів. Більше того, 
викладання різними вчителями матеріалу предметів фізики, 
хімії, біології в різнобій спричиняє фрагментарність знань, що 
призводить до відсутності у свідомості учнів злагодженої 
картини світу, що суперечило компетентнісному підходу, а тим 
паче інноваційному STEM орієнтованому. 

Інтеграція змісту природничо-наукової освіти є 
об’єднанням в цілісність знань про природні та штучні 
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системи, які вивчаються в природознавстві (біології, хімії, 
фізиці, географії) шляхом обґрунтування їх внутрішніх та 
зовнішніх зв’язків, розвитку на основі концептуальних ідей 
еволюції та екоцентризму, які підлягають дії загальних 
закономірностей природи (збереження, періодичності та 
направленості процесів) [3, с.112]. 

Використання законів інтеграції у процесі вивчення 
дисциплін природничо-математичного циклу сприяє: 
кращому розумінню учнями сутності об'єкта чи явища в 
контекстах різних навчальних предметів; отриманню 
цілісного уявлення про них; глибокому розумінню ключових 
ідей з огляду на їх аналіз із різних точок зору; усвідомленню 
яким чином використати набуті ідеї та навички в життєвих 
ситуаціях; системному мисленню. 

Інтегровані зв’язки можна встановлювати на різних 
рівнях, як от: змістовому; операційно-діяльнісному; ціннісно-
смисловому.  

Інтеграція природничих знань, на основі філософських і 
дидатичних розвідок, так само як і інтеграція в широкому 
розумінні цього процесу проявляється на таких рівнях: 1 
рівень – «внутрішньопредметна» здійснюється шляхом 
впорядкування змісту тієї чи іншої освітньої галузі (біології, 
хімії, фізики, географії) на засадах наукових принципів, 
теорій, законів, що є загальними положеннями по відношенню 
до всієї сукупності навчальної інформації відповідної 
дисципліни; 2 рівень – концептуальна інтеграція, що 
виражається через відносно незалежні елементи навчального 
матеріалу однотипних концептуальних положень і 
встановлення на основі цих положень цілісної картини знань; 
3 рівень – сутнісна інтеграція природничих знань на основі 
загальних закономірностей природи, які виступають 
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сутнісним ядром знань (застосовується до всіх предметів 
природничого циклу та інтегрованих природознавчих курсів). 

Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження, 
результати експериментальних досліджень та аналіз змісту 
існуючого навчально-методичного забезпечення дали 
підстави визначити педагогічні умови, які сприяють інтеграції 
змісту дисциплін природничо-математичного циклу на основі 
STEM орієнтованого підходу: 1) обґрунтування контент-
орієнтованого виду міжпредметної інтеграції як засобу 
інтегрування змісту природничої освіти на основі STEM 
підходу; 2) формування цілісності змісту освітньої галузі 
«Природознавство» разом із освітніми галузями «Технології», 
«Математика» та суміжними з ними проектуванням, 
інженерією і дизайном шляхом оновлення дидактичних 
підходів і включенням до відповідних освітніх документів;              
3) розроблення змісту освітньої програми, що міститиме 
комплекс освітніх компонентів(природничо-математичні 
дисципліни, технології, проектування, інженерія, дизайн), що 
забезпечуватимуть досягнення учнями результатів навчання, 
визначених у державному стандарті; 4) інтегрування 
навчального матеріалу в підручниках на основі STEM 
підходу, що дозволить здійснювати сутнісну інтеграцію 
природничих знань; 5) поєднання внутрішньопредметної (в 
межах кожного предмету природничого циклу) та 
міжпредметної інтеграції (на рівні міжпредметних зв’язків) 
шляхом встановлення зв’язків та залежностей між основними 
поняттями та термінами; 6) розкриття у методичних 
рекомендаціях для вчителів методики реалізації STEM 
підходу. 

Обґрунтовуючи педагогічні умови інтеграції змісту 
дисциплін природничо-математичного циклу на основі STEM 
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орієнтованого підходу, виходили з того, що педагогічні умови 
складають те педагогічне середовище, де відбувається 
освітній процес учнів гімназії з використанням STEM. 

Отже, розроблення навчально-методичного 
забезпечення на основі, визначених педагогічних умов 
інтеграції змісту дисциплін природничо-математичного 
циклу на основі STEM орієнтованого підходу, сприяє 
формуванню компетентностей, що розвивають здатність до 
інноваційної діяльності; практико-орієнтованому навчанню з 
акцентами на проєктній, командній та груповій роботі учнів 
та створює підґрунтя для подальшого навчання і 
працевлаштування у відповідності до сучасних вимог, що 
стоять перед сьогоднішнім випускником. 
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УМОВИ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО 

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В 
КОЛЕКТИВІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
Актуальність дослідження полягає в тому, що діяльність 

в колективі педагогічних працівників належить до складних, 
стресогенних, психологічно напружених видів діяльності. За 
даними вітчизняних і зарубіжних дослідників, наслідком 
праці педагогічних працівників є підвищений рівень 
тривожності, дратівливості, втоми, проявів ознак синдрому 
«емоційного вигоряння» тощо. Цього можна не допустити у 
випадку, якщо керівник закладу освіти зуміє сформувати та 
забезпечити підтримку позитивного психологічного клімату в 
колективі педагогічних працівників, що, безумовно, 
впливатиме не лише на психологічний стан, а й забезпечить 
ефективність професійної діяльності.  

До проблем дослідження «сприятливого морально-
психологічного клімату в колективі працівників закладів 
освіти» зверталися науковці:Н.Л. Коломінський, Л.М. Карамушка, 
Індиченко М.А, І. Г.Шварц та ін.  

Виділяють такі основні аспекти (елементи) клімату: 
психологічний; соціальний; соціально-психологічний. 
«Психологічний аспект знаходить відображення в 
інтелектуальних, емоційних та вольових станах і властивостях 
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колективів  організаторських  установ».  Соціальний  
аспект  відображає міру репрезентованості у кліматі 
соціальних вимог. Які висуває суспільство в даний 
конкретний період його розвитку [1]. 

Соціально-психологічний аспект знаходить 
відображення в інтегративних показниках групової 
психології, що є значущими для збереження цілісності 
колективу та його функціонування як відносно самостійного 
об'єднання людей. Ідеться про такі характеристики колективу, 
як єдність згуртованість, міра взаємодопомоги, близькості 
членів колективу, подібність їхніх думок, оцінок 
настановлень, спрацьованості . 

Необхідною умовою управління процесом формування 
сприятливого морально-психологічного клімату в колективі 
педагогічних працівників є «діагностика його стану в 
конкретному закладі освіти, врахування рівня усвідомлення та 
оцінки його членами колективу».  

Наступною умовою ми вважаємо – засоби спілкування. 
«Засоби спілкування – вербальні (мова, голос), кінетичні 
(міміка, пантоміміка), а також технічні, створені людиною 
(письмо, телефон, радіо та інші) – використовуються для 
обміну інформацією між членами колективу педагогічних 
працівників з метою регуляції взаємодії, взаємозв'язку та 
взаємовідносин в спільній діяльності.  

Експресивні компоненти цих засобів (інтонації, жест, 
поза, та інші) є важливими показниками психологічного 
взаємозв’язку людей в колективі. Це дає змогу розглядати їх в 
якості форм прояву морально-психологічного клімату. 
Наприклад, показова інтонація характеризує авторитарний 
стиль керівництва. Суттєвим показником особливостей 
взаємовідносин є форми звертань як засобів вербального 
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спілкування. Переваження яких-небудь одних форм звертання 
(наказів чи прохань, пропозицій чи питань, порад) 
характеризує особливості взаємовідносин в колективі і тим 
самим служить показником морально-психологічного клімату. 

Судження характеризують найбільш важливу поведінку і 
відносини, які повинні бути присутні в ідеальному колективі.                  
В цілому вони задають еталон ідеального колективу, в якому всі 
учасники проявляють зверх нормативну активність [2]. 

Для того, щоб з’ясувати як саме можна сформувати 
сприятливий клімат в  організації,  доцільно  використовувати  
певні рекомендації. 

Враховуючи, що чинники мікросередовища є більш 
«піддатливими» у плані позитивного впливу, порівняно з 
чинниками макросередовища, керівникам для своєї 
управлінської діяльності, для забезпечення ефективності, слід 
насамперед створити позитивні умови для реалізації таких 
чинників (співвідношення чинників мікросередовища, які 
впливають на психологічний клімат, та умови, що 
забезпечують їх позитивний вплив). 

Слід також чітко визначити другу педагогічну умову – 
стимулювання діяльності працівників, зокрема в плані 
забезпечення обладнання кабінетів. 

Після матеріально-технічних умов найбільш суттєвим 
чинником є реалізація керівником демократичного стилю 
керівництва, що може виявитися в таких основних 
аспектах:  залучення всіх працівників до обговорення та 
аналізу найсуттєвіших питань життя колективу;  впровадження 
демократичних умов інформування;    
    врахування інтересів і потреб працівників під час розподілу 
виробничих завдань; досягнення збалансованості формальної 
та неформальної структури колективу. 
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Третя педагогічна умова дає можливість формувати 
сприятливий клімату, є також реалізація відповідного добору 
кадрів, що ґрунтується на врахуванні індивідуально-
психологічних особливостей працівників (інтелект, творчий 
потенціал, фахова підготовка, вікові, статеві характеристики, 
можливість їх сумісності з іншими працівниками колективу 
тощо). 

Четвертою умовою «є також формування психологічної 
культури керівників і працівників: оволодіння навичками 
ділового спілкування, запобігання та розв’язання конфліктів, 
формування у членів колективу емпатії (як уміння відчувати 
стан іншої людини і співпереживати з нею) в повсякденному 
житті та у стресових ситуаціях. 

Це досягається за допомогою проведення спеціальних 
психологічних семінарів, курсів з використанням 
різноманітних активних форм навчання (ділових ігор, 
психологічних працівників, тренінгів тощо).  

Особливе значення має фактор особистісної 
орієнтованості всього різнобарв’я педагогічної діяльності та 
організаційно-методичної роботи: реалізація демократичних 
принципів управління й професійного спілкування, 
гуманізація взаємин по-горизонталі та вертикалі, врахування 
інтересів і потреб всього колективу та окремих його членів, 
підвищення психологічної культури співробітників, 
створення творчої атмосфери та уникнення жорсткої 
регламентації діяльності працівників-філологів, запобігання 
психотравмуючих конфліктних ситуацій і надання 
психологічної допомоги та підтримки членам педагогічної 
команди. 

Врахування менеджерами організації ролі морально-
психологічного клімату, його видів, чинників та умов 
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формування позитивно впливатиме на ефективність 
управління, також потрібно враховувати та застосовувати такі 
заходи: науково-обґрунтований добір навчання, та атестація 
керівних кадрів; комплектування колективів із врахуванням 
чинника психологічної сумісності; застосування соціально-
психологічних методів, які сприяють створенню у членів 
колективу навичок позитивного взаєморозуміння і взаємодії [1]. 

Для успіху офіційному колективу потрібен сильний 
керівник, а неофіційному – лідер, якому люди готові 
підкорятися.  

На взаємовідносини людей мають великий вплив 
особисті якості керівника, характерологічні особливості, 
професійна підготовка і компетентність. Керівник повинен 
об’єктивно оцінювати досягнення працівників, підтримувати 
стабільний склад колективу, розвивати в собі якості сильного, 
авторитетного лідера [2]. 

Виходячи з вищесказаного ми дійшли висновку, що 
сприятливий клімат в сфері освіти – це якісна сторона 
міжособистісних відносин що виявляються у вигляді 
сукупності психологічних умов, сприяючих або перешкоджаючих 
продуктивній спільній діяльності і всебічному розвитку 
особистості в групі. У цей час ця проблема дуже актуальна і 
перспективна, оскільки зростають вимоги до психологічного 
включення людини в ту чи іншу діяльність.  
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ  
СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ  

ТЕАТРАЛІЗОВАНИХ ІГОР 
 

Сьогодні суспільство особливу увагу звертає на 
виховання творчої особистості, яка зможе мислити креативно, 
нестандартно. Зміст поняття «творчість» розглядається 
багатьма науковцями як продуктивна людська діяльність, яка 
вміє не тільки розвивати матеріальні та духовні цінності, які є 
важливими для суспільства, але й надавати їм нового 
значення. Завдяки творчій діяльності відбувається виховання 
особистості дитини та культурного прогресу суспільства 
загалом. Отже, актуальність теми зумовлена необхідністю 
заохочення дошкільників до самостійної діяльності, яка буде 
активізувати розвиток творчості у них. 

У дошкільному віці вагомий вплив на розвиток творчих 
здібностей має театральна діяльність. вона безпосередньо 
впливає на пізнавальний, емоційний та творчий розвиток 
дошкільників. Беручи активну участь у театральній діяльності 
(ігри-драматизації, сюжетно-рольові ігри), діти переживають 
нові емоції, у них зароджуються почуття любові та 
розвивається естетичний смак. Враховуючи те, що емоції у 
дітей є нестійкими та бурхливими, театральна діяльність 
сприяє їх поступовому перетворенню в стійкі. Вихователям 
варто розуміти цінність театралізованої діяльності, яка сприяє 
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розвитку не тільки творчого потенціалу дошкільників, але й їх 
художній, естетичній, духовній, інтелектуальній та фізичній 
сферах.  

У контексті нашої проблематики варто проаналізувати 
зміст поняття «творчість»:  

«– творчість – це діяльність людини, де вона формує нові 
об’єкти та властивості, моделі поведінки й спілкування, нові 
образи та знання;  

– творчість – вища форма активності та самодіяльності 
особистості;  

– творчість – чисто людська практика; не тільки 
творення продукту важливого для суспільства, а також все те, 
що людина творить для себе; творчими можна вважати всі 
психічні дії, окрім автоматизованих;  

– творчість – це необхідність самореалізуватися,                 
повна і вільна активізація своїх вмінь та життєвих 
можливостей» [3, с. 420].  

Педагогом О. Кононко розглядає чотири стадії прояву 
творчості:  

«а) наслідування – копіювання готового: (дитина, 
потрапляючи в нову ситуацію, репродукує готовий спосіб дії, 
повторює його за дорослим для досягнення бажаного 
результату);  

б) творче наслідування, що передбачає внесення 
елементів новизни, прояв самодіяльності без унесення 
істотних змін у запропоновану схему дій, зразок, ідею (це – 
перша спроба дитини само реалізуватися);  

в) репродуктивна творчість – уміння взяти за основу 
запропоновану схему (ідею), але істотно її переробити, внести 
зміни (дитина вправляється в переробці інновацій, “пропускає 
їх крізь себе”, вносить елементи новизни й оригінальності, що 
особливо характерне для дошкільників-креативів);  
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г) справжня творчість, створення нового» [5, с. 7].  
У закладі дошкільної освіти активно використовують 

ігри-драматизації в основі, яких лежить літературний твір та 
казка. Цей різновид ігор має багато спільного з сюжетно-
рольовими іграми. Вони відтворюють явища, події та 
відносини між людьми, активно розвивають творчість 
дошкільника. Характерними особливостями ігор-драматизацій є 
послідовне та точне відтворення сюжету казки чи оповідання. 
Як зазначає В. Городиська, «відмінність гри-драматизації від 
сюжетнорольової передбачає наявність заздалегідь заданого 
сюжету і ролей, точно регламентованих рамками авторського 
тексту. Дітям необхідно дослівно запам’ятати текст, 
усвідомити перебіг подій, образи героїв казки чи оповідання, 
їхню поведінку і зобразити персонажі саме у такому вигляді, 
в якому вони постають у творі. Літературний твір підказує, які 
дії треба виконувати, проте у ньому немає вказівок щодо 
способів утілення їх у рухах, міміці, інтонаціях» [2, с. 257]. 
Зауважимо, що ігри-драматизації є досить складними для 
виконання дітьми дошкільного віку, адже у них поєднуються 
реальні дії та взаємини з вигаданими ситуаціями».  

На думку В. Волкової й Т. Чесняк, «театралізована 
діяльність у дошкільному навчальному закладі виявляє 
творчий потенціал старшого дошкільника, виховує творчо 
спрямовану особистість. Діти старшого дошкільного віку 
навчаються вбачати в навколишньому середовищі цікаві ідеї, 
втілювати їх в житті, вигадувати власний художній образ 
головного героя. У них розвивається творча уява, асоціативне 
мислення, вони починають помічати незвичайне у 
буденному» [1, c. 83].  

Аналіз публікацій з психології та педагогіки 
засвідчують, що старші дошкільники активно беруть участь в 



 
  

 
     Матеріали XXX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

     (07 березня 2023 року,  м. Гамбург (Німеччина), дистанційно) 
 

 
   230 

іграх-драматизаціях та позитивно про  них відгукуються. 
Участь в таких іграх сприяє покращенню координації рухів, 
вмінню переживати різні емоції, аналізувати та виражати їх. 
«В сім років діти можуть самі встановити причинно-
наслідковий зв’язок між подіями та явищами, зрозуміти 
характер поведінки та вчинків літературних героїв, робота 
дітей у підготовці та проведенню творів, що театралізуються, 
стає самостійною та колективною. Вони спроможні самі 
вибрати матеріал для екранізації, інколи самостійно 
розробити сценарій, включаючи різні сюжети, розподілити 
обов’язки та підготувати декорації. П’ятирічним 
дошкільнятам властиве повне перевтілення, свідомий пошук 
сценічних засобів експресії щоб передати емоційний стан 
персонажа та його характер, уміння знаходити зв'язок між 
словом та дією, жестами та інтонацією, самостійно 
вживаються в роль, доповнюючи її індивідуальними              
рисами» [3, с. 421].  

І. Кардаш обґрунтовано низку критеріїв, які сприяють 
розвитку творчості дошкільників засобами театралізованої 
діяльності: 

«– літературознавча обізнаність, яка виявляється у 
знаннях літературних творів; наявності елементарних знань 
про жанри, композиційні та жанрові особливості, про засоби 
художньої виразності;  

– мовленнєва компетентність, про що свідчить 
володіння різними типами висловлювання, а також 
змістовність, контекстність, образність мовлення, доречність 
використання мовних засобів відповідно до ситуації;  

– креативність, показниками якої були свобода 
комбінування уявлень, оригінальність задуму, вибору 
сюжетної лінії гри, мовних засобів втілення образу; 
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– образність, що виявлялася в багатстві (розмаїтті), 
точності, доречності використаних засобів створення 
художнього та мовного образу, вживання інтонаційних 
засобів образної виразності;  

– ставлення дитини до мовленнєвих творчих дій, про що 
свідчили: інтерес, бажання фантазувати, складати різні зв'язні 
висловлювання, ініціативність, самостійність, творча 
активність» [4, с. 79]. 

У закладах дошкільної освіти вихователям варто 
дотримуватися таких психолого-педагогічних умов з метою 
розвитку творчої особистості засобами театралізованих ігор: 
створення емоційно сприятливої атмосфери для виконання 
творчих завдань; врахування індивідуальних здібностей, 
інтересів, тощо; залучення дошкільників до дослідницької 
діяльності поглиблюватиме інтерес до творчості. Отже, такий 
комплексний підхід, а також прояв педагогічного хисту та 
майстерності вихователів дозволить сформувати творчу 
особистість дітей дошкільного віку засобами театралізованих ігор 
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ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ  

ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ 
 

Найважливішим напрямом реформування системи 
освіти вважають її фундаменталізацію. Фундаменталізація – 
це процес якісної зміни освіти на основі принципу її 
фундаментальності. Найбільш ефективною є освіта, що 
базується на єдності фундаментальності й професійної 
спрямованості навчання. 

Виховання творчо спроможної особистості, допитливої і 
цілеспрямованої, креативної і ціннісно-смислово орієнтованої 
наразі можливе за вибудовування освітнього процесу на 
засадах фундаменталізації – цілісності знання, що 
забезпечується водночас інтуїтивним і аналітичним 
мисленням. Гуманітаризація освітнього процесу, 
фундаменталізація змісту освіти дають можливість 
долучитися до загальнолюдських цінностей, що складають 
змістову основу життєдіяльності. 

Під терміном «фундаменталізація» науковці, зокрема 
С. Семеріков, О.  Теплицький [3, 4], розуміють істотне 
підвищення якості освіти і освітнього рівня людей шляхом 
відповідної зміни змісту дисциплін, що вивчаються, і 
методології навчального процесу. 

Фундаментальність у навчанні передбачає науковість, 
повноту і глибину знань учня. Фундаментальність зумовлена 
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науковими досягненнями. Це вимагає від сучасної людини 
високоінтелектуальної мобільності, дослідницьких умінь і 
здатності до самоосвіти. 

У навчальних програмах для загальноосвітніх 
навчальних закладів кожній з фундаментальних природничих 
наук відповідає свій навчальний предмет: фізика, хімія, 
біологія, основи природознавства, – кожен із яких також 
уважається фундаментальним. Тому фундаментальні знання – 
це знання про закони природи.  

Фундаменталізація освіти – це системне, цілісне, 
збагачення навчального процесу досягненнями 
фундаментальних наук, фундаментальними знаннями, 
уміннями і методами дослідницького, творчого мислення; 
тобто фундаменталізація дозволяє удосконалити всю 
дидактичну систему освіти. 

До основних чинників, які впливають на 
фундаменталізацію змісту природничої освіти і сприяють 
оволодінню учнями фундаментальними знаннями про 
природу, відносять:  

а)  головні принципи їх формування;  
б)  домінуючі критерії добору змісту;  
в)  пріоритетні ресурси, які можна вважати напрямами 

формування фундаментальних природничих знань 
(внутрішньопредметні, міжпредметні та транспредметні 
зв’язки).  

Формування основ природознавства в складі 
природничої освіти реалізовувалося під впливом процесу 
фундаменталізації. Так, С. Гончаренко привертає увагу до 
таких основних засобів фундаменталізації освіти як:  

1) зміна співвіднесення між прагматичним та 
загальнокультурним компонентами освіти (пріоритетними 
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мають стати проблеми розвитку загальної культури людини, 
формування в неї наукових основ системного мислення, 
наукової картини світу);  

2) зміна змісту й методології навчального процесу (слід 
передбачити поглиблене вивчення фундаментальних законів 
природи й суспільства, створення принципово нових 
навчальних курсів, зорієнтованих на формування цілісних 
уявлень про наукову картину світу, на формування навичок її 
системного пізнання);  

3) реалізація тріади «екологічне виховання – екологічне 
навчання – екологічна освіта» (усі елементи її взаємопов’язані 
і є основою формування в людства екологічного світогляду, 
головне в якому – усвідомлення необхідності збереження 
оптимального для життя середовища, яким є планета                    
Земля) [1].  

Вплив фундаменталізації на процес формування основ 
природознавства розглядається як опосередкований процес, 
спричинений впливом фундаменталізації на природничу та 
науково-природничу освіту. Так, фундаменталізацією змісту 
природничо-наукової освіти передбачено вивчення основних 
законів і закономірностей природи та суспільства з метою 
систематизації знань. У 1994 р. ЮНЕСКО утверджено 
меморандум фундаменталізації освіти. Визначальна ідея 
меморандуму – освіта має забезпечити оволодіння знаннями, 
які дозволяють орієнтуватися у будь-якому новому 
середовищі, тобто ці знання є універсальними.  

Фундаменталізація змісту природничої освіти 
передбачає розвиток екологічної свідомості та наукових форм 
мислення (критичного, екологічного й біоцентричного) для 
формування цілісних та системних знань [2]. Теоретичну 
основу фундаменталізації складають концептуальні ідеї 
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еволюції та екологічного реалізму. Практична основа 
фундаменталізації виявляється в екологізації природничої 
освіти через уміщення в навчальні програми з природничих 
предметів наскрізних змістових ліній, що містять екологічні 
знання.  

Основними показниками досягнень учнями 
фундаментальних природничих знань є: якість наукових 
знань, розуміння матеріальності світу; компетентність у 
засвоєнні фундаментальних природничих знань, уміння їх 
застосовувати; дослідницькі уміння; відповідність результатів 
засвоєння знань цілям освітній меті та сучасним вимогам; 
формування методологічних умінь; уміння самостійно 
шукати інформацію; вміння аналізувати явища і процеси, 
робити висновки та приймати відповідні рішення. 

Отже, процес формування основ природознавства зазнає 
впливів процесу фундаменталізації природничої та науково-
природничої освіти, що виявляється в спрямованості на 
розвиток екологічної свідомості та наукових форм мислення з 
метою формування цілісних та системних знань.  

Формування основ природознавства у складі 
природничої освіти під впливом процесу фундаменталізації 
передбачає орієнтацію на вивчення основних законів і 
закономірностей природи та суспільства з метою 
систематизації знань на основі розвитку екологічної 
свідомості та наукових форм мислення (критичного, 
екологічного і біоцентричного), які, у свою чергу, слугують 
формування цілісних та системних знань. Практична основа 
реалізації фундаменталізації виявляється в екологізації основ 
природознавства у складі природничої освіти включенням 
наскрізних змістових ліній, що містять елементи екологічних 
знань.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА В УМОВАХ 
ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ 

 
Перехід на онлайн-навчання в умовах сьогодення стало 

необхідністю. Це зумовлює необхідність специфічної 
організації навчально-методичної діяльності педагогічних 
працівників, за якої процес навчання відбуватиметься 
безперервно, ефективно і комфортно для всіх суб’єктів 
освітнього процесу. 

Обґрунтування процесу розвитку онлайн-навчання 
передбачає опрацювання наукових досліджень українських і 
зарубіжних учених, у наукових працях: актуальний стан щодо 
онлайн-навчання в Україні і світі (О.В. Хмель, В. М. Кухаренко, 
В. В. Бондаренко та ін.); ефективна підготовка майбутніх 
вчителів до навчально-методичної діяльності в умовах 
онлайн-навчання (Ю. П. Біляй, Є. В. Долинський) та інші. 

Навчально-методична діяльність вчителя-філолога – це 
один з основних видів його професійної діяльності, цілісна 
система дій та заходів, спрямованих на забезпечення якості 
підготовки здобувачів освіти, а також активізацію творчого 
потенціалу сучасних учнів. 

Соколова І. В. виокремлює наступні функції методичної 
діяльності працівниуів освіти: «планування – підготовчий 
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етап методичної роботи. Полягає у визначенні системи 
підходів, що мають забезпечити досягнення найкращих 
результатів; організаційна – діяльність, спрямована на 
удосконалення структури методичної роботи, змісту її 
складових; діагностична – полягає у регулярному дослідженні 
ступеня розриву між реальним рівнем компетентності 
педагогів, який виявляється в узагальненому результаті їх 
праці, та актуальними вимогами суспільства до якості 
діяльності вчителів;  прогностична – на основі аналізу 
актуальної ситуації прогнозує рівень знань, умінь та навичок, 
які стануть необхідними педагогам у майбутньому;  
моделювання – полягає у розробленні принципово нових 
положень навчально-виховної роботи у закладі освіти, 
формуванні та впровадженні моделей передового досвіду, їх 
експериментальній перевірці; відновлювання – передбачає 
підтримку компетентності вчителів на достатньому рівні, 
відновлення частково забутих або втрачених знань; 
коригування – спрямована на виправлення помилок та 
недоліків в діяльності працівників освіти, що пов'язані з 
використанням застарілих методик, як вже не відповідають 
сучасним вимогам; пропагандистська – забезпечує 
інформування педагогів щодо передового педагогічного 
досвіду, досягнень науки та їх агітацію щодо впровадження 
цього у практику; контрольно-інформаційна – зворотній 
зв’язок зі здобувачами освіти, оцінювання відповідності 
наслідків методичної діяльності плановим завданням та 
нормативним вимогам» [2]. 

Онлайн-навчання передбачає значний обсяг самостійної 
роботи учнів. 

Слід пам’ятати, що організаційний момент через 
технічні особливості в онлайн-режимі може зайняти більше 
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часу ніж в звичайних обставинах. Тож на це слід звернути 
увагу під час планування занять. 

Диференціація змісту і форм методичної діяльності 
залежить від рівня професійної підготовки вчителя-філолога, 
його компетентності, специфічних потреб та професійного 
досвіду. А також від особистих чинників, таких як вік вчителя, 
його мотиви і особливості інтересів, вмотивованість та 
психологічна готовність до діяльності. 

Навчальна діяльність, вчителя-філолога спрямована на 
організацію процесу навчання відповідно до нормативних 
документів. В ній поєднується як теоретична, пов'язана з 
розкриттям сутності науки і нових закономірностей, так і 
практична складова, яка, в свою чергу, спрямована на 
розв'язання конкретних педагогічних завдань. 

В рамках навчальної діяльності викладач визначає мету 
і завдання навчання з предмета, який викладає, узгоджуючи їх 
з іншими дисциплінами та нормативно-правовими 
документами. Викладач має сформувати зміст навчання, 
обрати доцільні форми і методи викладання, які найкраще 
сприятимуть активізації навчально-пізнавальної діяльності 
здобувачів освіти, форми контролю. 

Навчальна діяльність вчителя-філолога відповідає на 
питання «Чого навчати?», а методична – на питання «Як саме 
навчати?». 

Бондар Є.-А. стверджує, що навчальна діяльність це 
«цілісна система дій та заходів, спрямованих на забезпечення 
якості професійної підготовки здобувачів освіти, а також 
активізацію творчого потенціалу вчителів та учнів» [1, с. 22-28]. 

Система начально-методичної діяльності вчителів має 
ґрунтуватися на досягненнях педагогічної науки, передового 
педагогічного досвіду, кількісно-якісному аналізі навчально-
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виховного процесу і охоплює аналітичну, діагностичну, 
пошуково-дослідницьку, науково-практичну та інформаційну 
діяльність. 

В умовах онлайн навчання вона включає в себе вибір 
платформи для проведення занять, підбір методів і технік 
викладання, розробку планів лекцій, з урахуванням роботи в 
режимі «онлайн», саме проведення занять з використанням 
технічних засобів і цифрових технологій.  

Зміст, методи і форми навчання мають бути обрані і 
сформовані з урахуванням відсутності безпосереднього 
контакту вчителя зі здобувачами освіти та необхідністю 
використовувати технічні засоби. 

Копіювання звичного системи не буде ефективним. 
Потрібно змінювати саму структуру занять, адаптуючи її під 
онлайн-формат. 

Золоте правило онлайн-навчання – мінімум пояснень, 
максимум інтерактиву. Потрібно дозволити здобувачам 
освіти отримувати знання на практиці, самим виводити 
потрібні терміни та факти з активної роботи на заняттях. 

У ході підготовки до онлайн-навчання вчитель-філолог 
має правильно розрахувати обсяг навчального матеріалу, з 
урахуванням складності тримання уваги учнів під час 
дистанційних занять. Слід виокремити найголовніше, а 
частину матеріалу залишити на самостійне засвоєння. 
Онлайн-навчання передбачає значний обсяг самостійної 
роботи здобувачів. 

Завдання під час занять мають бути зорієнтовані на 
взаємодію з учнями. До участі в навчанні повинен бути 
залучений кожен учень. Вчитель має постійно привертати 
увагу, зацікавлювати, спонукати до діяльності. 

Тримання уваги під час онлан-навчання ускладнюється, 
втома наступає швидше. Тому такі заняття потребують 
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максимальної кількості різноманітних видів роботи, задля 
зменшення розумового навантаження. 

Вчитель-філолог має правильно обирати техніки 
привертання уваги здобувачів освіти, зміст навчального 
предмету має бути доступний для сприйняття через обраний 
технічний засіб та платформу для дистанційного навчання. 

В умовах онлайн-навчання, коли значну частину 
матеріалу учні обробляють та засвоюють самостійно, 
особливої ваги набуває формувальне оцінювання. Особлива 
складність виявляється в виборі методів перевірки знань, так 
як ускладнюється контроль за академічною доброчесністю. 

Під час організації контролю та оцінювання 
найголовніше – переконатися, що всі здобувачі освіти 
зрозуміли, як саме проходитиме контроль. Вчитель-філолог 
має ретельно пояснити критерії оцінювання та алгоритм 
проведення контролю, щоб уникнути непорозуміння. 

Важливо якомога частіше надавати здобувачам освіти 
можливість отримати зворотний зв’язок. Це допоможе 
зберігати мотивацію до навчання. 

В умовах онлайн-навчання застосування технічних 
засобів потребує необхідність корегування навчально-
методичної діяльності сучасного вчителя-філолога. Це 
потребує особливої попередньої підготовки та кваліфікації. 

Отже, можна зробити висновок, що навчально-
методична діяльність – це один з основних видів діяльності 
сучасного вчителя-філолога, яка потребує ретельної 
підготовки та підвищення професійної активності.   
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ 
ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН  

 
Розвиток українського суспільства у ХХІ столітті має 

бути орієнтований на гуманістичні цінності, як основу нового 
світогляду, який має сформувати сучасна освіта. Необхідність 
гуманізації освіти, як і суспільної свідомості, викликана 
попередніми світовими, локальними міждержавними і 
міжнаціональним війнами, терористичними актами, 
техногенними та екологічними катастрофами, що спричинили 
загибель великої кількості людей. Тому гуманізація освіти 
покликана сформувати гуманістичні орієнтири суспільства, 
поставивши у центр людину, як найвищу духовну цінність, її 
право на свободу, розвиток та вільний прояв своїх здібностей.  

Гуманізація освіти передбачає створення необхідних 
умов задля самореалізації особистості у сучасному просторі, 
що сприяє розкриттю її творчого потенціалу, формуванню 
критичного мислення, ціннісних орієнтацій і моральних 
якостей. 
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Як будь-який суспільний процес, гуманізація освіти 
має свої компоненти, що визначають її структуру і 
спрямованість. До них відносяться: національна 
спрямованість освіти, відкритість системи освіти, 
перенесення акценту з навчальної діяльності викладача на 
діяльність студента, перехід від репродуктивного навчання до 
продуктивного, самоствердження особистості за умов 
педагогічної підтримки, перетворення позицій педагога і 
студента в особистісно-рівноправні, творча спрямованість 
навчального процесу, перехід від регламентовано-
контрольованих способів організації навчального процесу до 
активно-розвиваючих, наступність та неперервність освіти. 

Отже, освіта спрямована, в першу чергу, на задоволення 
потреб особистості у отриманні професійних знань та 
навичок, формування її загальнолюдських, культурних і 
національних цінностей, перетворення домінуючої ролі 
викладача у освітньому процесі на консультуючу. Така освіта 
являє собою процес створення необхідних умов задля 
самореалізації особистості в сучасному соціокультурному 
просторі, що сприяє розкриттю її творчого потенціалу, 
формуванню критичного мислення та ціннісних орієнтацій. 

У свою чергу це потребує застосування відповідної 
методики викладання історичних дисциплін, яка буде 
забезпечувати як засвоєння матеріалу в аудиторії, так і 
самостійну роботу студентів. Вона має обов’язково 
базуватися на обґрунтованому поєднанні різних методів і 
прийомів. При відносному пріоритеті активних методів на 
заняттях з історії мають посісти належне місце і лекції, і 
семінарські заняття, і самостійна робота, і вивчення 
передового досвіду, і, звичайно, індивідуальна практична 
робота студентів. Тільки органічна єдність усіх методів 
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навчання забезпечує навчальному процесові необхідну 
універсальність і продуктивність [1, с. 91]. 

У європейських країнах з метою ефективного навчання, 
поряд із традиційними, широко використовують нетрадиційні 
методи й форми навчання, а саме: моделювання, рольові та 
дидактичні ігри, мікровикладання. До альтернативних форм 
навчання можна віднести також “вільну групову дискусію”, 
за якої обговорення проблем проводять студенти, а викладач 
виступає в ролі слухача (Велика Британія, Австрія). До 
прогресивних змін організації освітнього процесу належать 
тенденції щодо переходу від групових форм і методів 
навчання до індивідуально-групових: тьюторських занять, 
тренінгів, роботи в малих групах, стажувань (Німеччина); 
надаються переваги методу аналізу ситуацій (Велика 
Британія), трансдисциплінарній моделі навчання, що 
передбачає дослідження певної проблеми і вимагає створення 
проекту її розв’язання (впровадження проблемного та 
проектного навчання). Серед активних методів навчання, 
орієнтованих на активізацію комунікативної, пізнавальної та 
творчої діяльності студентів, перевага надається активним 
лекціям, лекціям- дискусіям, написанню і захисту рефератів, 
самостійній роботі [2, с. 166]. 

Варто наголосити й на тому, що кожна країна має як 
загальні, так і специфічні форми й методи викладання у ВНЗ. 
Однією з форм навчання у вищій школі Австрії є 
спеціалізовані дослідні семінари, під час яких готуються 
дослідження–реферат. Основне завдання таких семінарів - 
навчити студента мати свій погляд і захищати його. У 
англійській системі вищої освіти провідне місце займають 
диспути й дискусії, оскільки такі заняття, як вважають 
спеціалісти в галузі вищої освіти, сприяють виробленню у 
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студентів комунікативної компетентності - вміння 
висловлювати й аргументувати свою думку, слухати інших, 
виступати в ролі критика, розвивати навички спонтанного 
літературного мовлення, формують у майбутніх фахівців 
самостійність, критичність мислення, проте у вищій школі 
Великої Британії не менш популярним є тьюторський метод, 
який передбачає регулярні заняття викладача-тьютора з 2 - 3 
студентами протягом усього навчального курсу, водночас 
кожного студента прикріплюють до тьютора, який постійно 
слідкує за успішністю, формуванням його умінь, світогляду. 
Самостійні роботи, реферати студенти за планом виконують 
на канікулах, які вважаються найбільш доцільними для 
самостійної дослідницької діяльності (Європейський простір 
вищої освіти) [2, с. 167]. 

Науковцями і практиками визнано, що набуття знань, 
формування вмінь і навичок, розвиток особистісних якостей, 
набуття певних компетентностей особистості студента є 
найефективнішими, якщо в освітньому процесі 
використовують інтерактивні форми і методи. 
Проаналізувавши дослідження, проведені Національним 
тренінговим центром (США, штат Меріленд), ми дійшли 
висновку, що одним із методів удосконалення викладання 
соціально-гуманітарних дисциплін є інтерактивне навчання, 
яке дозволяє різко збільшити обсяг засвоєння матеріалу, 
оскільки впливає не лише на свідомість студента, а й на його 
почуття, волю [3]. Варто відзначити, що одним із 
найпоширеніших інтерактивних методів є “кейс-метод” (від 
англ. “case study”), що був уперше впроваджений у 
Гарвардській школі бізнесу в 1924 році і вже майже століття 
користується широкою популярністю серед викладачів 
вищих навчальних закладів різного профілю в США. В 
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освітній системі країн Західної Європи цією методикою 
широко послуговуються, починаючи з 50-х рр. минулого 
століття, хоча на теренах України її активно почали 
впроваджувати лише на початку ХХІ століття і то, переважно, 
при вивченні економічних дисциплін. А от у методиці 
викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу метод 
аналізу конкретних ситуацій, як ще називають “кейс-метод”, 
поки що не набув достатнього поширення.  

За нашими переконаннями, необхідність застосування 
“методу кейсів” у підготовці майбутніх фахівців можна 
пояснити насамперед тим, що в ньому закладений значний 
потенціал для формування професійних умінь вирішення 
проблемних ситуацій, їхньої готовності оперативно приймати 
оптимальні рішення в подібних випадках у реальному житті. 
“Кейс-метод” тісно пов'язаний із реальною дійсністю, 
справжнім життєвим досвідом, оскільки відображає 
конкретну ситуацію, що вимагає прийняття невідкладних 
рішень. Відомо, що знання ефективніше засвоюються тоді, 
коли їх постійно повторюють. Тож однакову інформацію 
варто вміти подати в різних формах та різними способами, що 
досить просто зробити, використовуючи різні “кейси” в 
межах однієї теми. Адже дана методика спрямована на 
формування знань, умінь та навичок студентів найбільш 
прийнятним для них способом. 

Важливою передумовою для засвоєння філософсько-
історичного знання студентами є пробудження у них інтересу 
до змісту навчального матеріалу, позитивного ставлення до 
навчання. Необхідно, щоб студенти не тільки були зацікавлені 
тією інтелектуальною роботою, яку треба виконати з метою 
реалізації певного завдання пізнавального характеру, але й 
прагнули при цьому набути конкретних умінь та навичок. Для 
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цього викладач соціально-гуманітарних дисциплін має 
підібрати й систематизувати відповідний матеріал, 
організувати роботу над ним так, щоб не знижувалася 
інтелектуальна діяльність студентів. Усі заходи, спрямовані 
на вдосконалення історичної та філософської освіти молоді, 
мають піднести її на якісно новий рівень.  

Отже, сучасна освіта має стати демократичною, 
гуманізованою, спрямованою на вирішення завдань 
розбудови української держави. Демократизація, 
індивідуалізація та гуманізація історичної освіти повинні дати 
молоді більший ступінь свободи, дозволять зробити 
усвідомлений вибір шляху самореалізації у складному світі, 
що постійно змінюється.  
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СТРУКТУРУВАННЯ ПЛАНУ СЕМІНАРСЬКИХ 

ЗАНЯТЬ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ОСВІТИ 

 
Тези присвячені теоретико-методичному обґрунтуванню 

змісту професійної підготовки магістрів з фізичної культури і 
спорту на сучасному етапі трансформації вищої освіти України. 

Проаналізовано зміст педагогічної професійної 
підготовки дисципліни «Педагогіка вищої освіти» за 
напрямом підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня 
«магістр» Національного університету фізичного виховання і 
спорту України. 

Визначено, що структура та проектування педагогічно 
процесу – це цілеспрямоване творче попереднє визначення і 
конструювання програми спільної діяльності суб’єктів та її 
подальшої реалізації, яка спрямована на забезпечення 
особистісно-орієнтованого підходу [3, 104]. 

Ключові слова: підготовка магістра, методика 
викладання, структура та проектування педагогічного 
процесу, змістове та дидактичне забезпечення семінарського 
заняття, дидактичні підходи. 

Постановка проблеми. 
Особливого значення за останні три роки набуває 

переформатування стратегії проведення семінарських занять 
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в бік їх якіснішого методичного забезпечення та психолого-
педагогічного супроводу за умов он-лайн навчання. 
Системний, структурний підхід, що полягає в конструюванні 
кожного етапу діяльності суб’єктів навчання, де попередній 
крок має, не тільки, логічно інтегруватись з наступним, а й 
надавати позитивну мисленеву перспективу подолання 
наступних зусиль щодо розв’язання більше складніших 
творчих завдань. Такий структурований підхід надаватиме 
змогу здобувачу освіти оперативно використовувати щойно 
отримані знання. Однією з передумов такого структурного 
підходу до підготовки та проведення семінару, є ретельна 
підготовка (проектування структурованого) плану з 
визначенням загальної дидактичної мети, що полягає в 
систематизації та використанні здобутих раніше знань 
магістра. Це сприяє зближення процесу вчення до процесу 
наукових досліджень, де формування знань здобувачів освіти 
відбувається конструктивніше, ефективніше, швидше. 
Збільшує можливість формування раціональному погляду на 
світ і розвиток здібностей та пізнавальних інтересів, а також 
позитивної й своєрідної мотивації навчання [1, 63], здобувачів 
освіти, коли вони протягом одного семінарського заняття 
застосовують тільки, що отримані знання і вже заслуговують 
на додаткові бали. 

Структура семінарського заняття має бути професійно-
спрямованою, забезпечувати розкриття на конкретних 
прикладах з майбутнього фаху органічної єдності теорії і 
практики, використання методів навчання, які сприяють 
формуванню у здобувачів освіти творчого підходу до 
трактування і вирішення проблем, залучають їх до 
колективної пізнавальної діяльності, формування і 
відстоювання власної думки, уміння вести дискусію. 



 
  

 
     Матеріали XXX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

     (07 березня 2023 року,  м. Гамбург (Німеччина), дистанційно) 
 

 
   252 

Ефективність семінарського заняття значною мірою 
залежить від готовності викладача до проектування загальної 
мети, що полягає в постійному системному прирощені знань, 
певній структурованості, де створення магістром власних 
творчих продуктів одразу ж надає перспективу їх 
застосування на семінарі та спонукати до наступних 
продуктивних кроків на наступних семінарах [2, 225]. 

Завдання дослідження 
Виявити структурні підходи ефективнішої підготовки 

магістра за наданим прикладом проведення тематичного 
семінарського заняття – «Особливості застосування методів 
навчання у вищій школі. Засоби навчання. Форми організації 
навчання у вищій школі». 

Здобувачу освіти пропонується самостійно до початку 
заняття виконати два творчих (за вибором) завдання та 
повторити лекційний матеріал. Плани семінарських занять 
вільно доступні на електронній платформі навчання Moodle 
НУФВСУ та для зручності і надійності продубльовані на 
Google диску. 

План заняття складається з назви теми, мети основних 
понять що розглядаються, основної літератури що була 
використана для підготовки лекційного матеріалу та 
літературних джерел, що рекомендовані і тісно корелюються 
з тематикою творчих завдань. Літературні джерела за 
наявністю продубльовано Інтернет-посиланнями. Також 
надається короткий інформаційно-методичний матеріал, де в 
стислій лаконічній форми надаються методичні рекомендації 
(не більше однієї екранної сторінки) здобувачу освіти щодо 
виконання творчих завдань і де можна знайти відповіді на 
можливі запитання здобувачів освіти.  
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Службова інформація плану семінарського заняття 
містить розподіл часу на види діяльності, рекомендований 
регламент виступу щодо підготовленого повідомлення, 
загальну і критеріальну оцінку діяльності здобувача освіти. 
Така інформація не тільки визначає регламент і хронометраж 
пари, а й надає можливість магістру – майбутньому викладачу 
ознайомитись з можливими варіантами оформлення прану 
семінарського або практичного заняття. 

При доборі тем творчих завдань-презентацій для 
магістрів, використовувались ідеї конструктивного підходу де 
основу складав попередній досвід здобувача освіти, його 
попередньої освіти, які є більш значимими для систематизації, 
педагогізації щодо інтеграції з новими здобутими 
педагогічними званнями. Це значною мірою сприяє 
формуванню умінь і навичок які будуть застосовуватись в 
майбутній професійній педагогічній діяльності магістра. 
Адже, між здобувачами освіти створювалась певна соціальна 
взаємодія в межах якої кожному належала певна роль 
активного і пасивного (рефлексивного) учасника навчально-
виховного процесу. На такому груповому занятті доповідачі, 
згідно ролі, по черзі розкривали власну тему, інші їх слухали 
(спостерігали, аналізували і в такий спосіб також навчалися). 
Таким чином спостерігалась певна позитивна дія засвоєння 
академічною групою знань, що надалі вже системно і 
програмовано застосовувалась для вирішення складніших або 
інших наступних завдань.  

Повертаючись до застосування проектного-
педагогічного підходу ефективнішої підготовки магістра, 
здобувачу освіти при виконання першого творчого завдання, 
наприклад, - «Підготуйте план практичного заняття на тему 
«Діагностика результатів навчання студентів»; в 
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інформаційно-методичному матеріалі магістру пропонується 
взяти за основу план семінарського заняття викладача, та на 
його «еталонній» основі підготувати власне. Змістовні 
компоненти (питання, завдання, тести, анкети, методичні 
рекомендації, літературні джерела тощо) пропонуються 
запозичити в наданих літературних джерелах плану, Інтернеті, 
або визначити на власний розсуд використовуючи досвід 
попереднього навчання та професійної діяльності магістра. 

Друге творче завдання полягає у складанні відгуку на 
попередньо-проведене у групі практичне, лабораторне або 
семінарське заняття з будь-якої дисципліни навчального 
плану. Або у разі труднощів, пропонується скласти відгук на 
«уявне» семінарське або практичне (лабораторну). Адже, тут 
головне оволодіти структурними елементами і навчитись 
складати такі відгуки, тому, що взаємовідвідування занять 
буде невід’ємною частиною подальшої викладацької 
діяльності магістра у ЗВО. 

Наприкінці пари третім найлегшим завданням 
магістрам, буде запропоновано пройти тест за наданим 
посиланням Google диску з теми «Педагогіка». Основна мета 
цього тесту не перевірка знань з педагогіки (хоча магістр має 
змогу з’ясувати власний рівень знань з педагогіки та зробити 
певний висновок…), а ознайомлення з методикою створення 
тестових завдань закритого типу з чотирьома 
запропонованими відповідями одне з яких правильне. 
Продивитись методику формування поставлених питань або 
суджень тестового завдання. Бали можуть нараховуватися за 
оперативність, активність та слушні запитання та поради 
щодо виконаного магістром тестового завдання.  

До наступного семінарського заняття тематика якого 
буде присвячена компонентам дидактичного діагностування 
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здобувачів вищої освіти, магістрам буде запропоновано 
створити вдома власне тестове завдання за вибором 
запропонованих тем та подальшим розміщенням на Google 
диску (або ін.) і подальшій демонстрації і обговоренні на 
семінарському занятті. 

В структуру проведення семінарського заняття для 
магістрів фізичної культури і спорту задіяні такі компоненти: 

1. Застосування здобувачами освіти щойно отриманих 
знань задля вирішення наступних завдань. Мотивація та 
спонукання до позитивних дій навчання. 

2. Формування нових умінь і навичок відбувається за 
умов конструктивного підходу і раніше отриманого досвіду та 
попередньої освіти і здобутих професійних знань. 

3. Створення певної соціальної взаємодії між здобувачами 
освіти в межах якої кожному належала певна роль активного і 
пасивного (рефлексивного) учасника навчально-виховного 
процесу. 

4. Виконання творчих самостійних завдань магістрів 
(підготовка плану заняття і відгуку на взаємовідвідування) 
проходило керовано згідно чітко структурованих вимог, 
зразків та визначеної літератури наставником. 
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНИКІВ  
ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Дошкільний вік сприяє засвоєнню образу світу, власної 

індивідуальності, розумінню відносин з однолітками та 
дорослими, що в комплексі закладає основи для соціалізації 
дітей дошкільного віку. Саме у цьому віці активно 
відбувається розвиток емоційності, чутливості, пізнавальних 
інтересів, а також дитина намагається наслідувати поведінку 
дорослих та додавати свої елементи, що створює умови для її 
процесу соціалізації. Це сприятливий період для формування 
у дошкільників довіри до світу, вмінню співпрацювати з 
однолітками, готовність враховувати думку інших, 
домовлятися, тощо. 

Сім’я виступає важливим чинником соціалізації дитини 
дошкільного віку. У ній дитина знайомиться з першим 
невеликим середовищем, вчиться взаємодіяти з іншими. Саме 
у сім’ї дитина вчиться  задовольняти свої потреби у 
спілкуванні, в емоційному захисті, тощо. «З перших днів 
існування дитину оточують рідні люди, які залучають її до 
різних видів соціальної взаємодії. Перший досвід соціального 
спілкування набувається малюком ще до того, як він починає 
розмовляти. Опановуючи певні знання, навчаючись розуміти 
свої спонуки, дитина поступово переходить на вищий рівень 
розвитку – формулювання бажань і прагнень задовольнити ці 
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потреби в діяльності. Відповідно до розширення кола уявлень 
про соціальне середовище, в дитини змінюються потреби, 
стають усвідомленими оцінки подій, явищ, вчинків людей, що 
оточують» [4, с. 112].  

Загальновідомо, що гра є важливим засобом виховання 
та розвитку дошкільників у всіх сферах. Саме «ігрова 
діяльність сприяє формуванню дитячого колективу, розвитку 
позитивних взаємин у ньому, закладенню початків суспільної 
спрямованості особистості вже на етапі дошкільного 
дитинства (під суспільною спрямованістю особистості 
розуміють домінування колективістичних проявів у поведінці 
людини. У грі діти бачать зв’язок суспільної спрямованості 
поведінки з реальним життям та переконуються в доцільності 
одних й шкідливості інших моделей поведінки. Завдяки цьому 
вони розширюють і поглиблюють свої знання про сутність та 
особливості людських взаємин, вчаться аналізувати їх на 
основі власного сприйняття» [1, с. 13]. 

У закладі дошкільної освіти значну увагу варто звертати 
на психічний розвиток дитини, адже в значній мірі саме від 
нього залежить успіх соціалізації дитини. У своєму 
мікросередовищі дитина має змогу ознайомитися зі 
соціальною дійсністю та культурою поведінки у соціумі. Як 
зазначає Захарова, «закладання основ соціальної 
компетентності сприяє оптимальному входженню дитини в 
соціальний світ, а соціальна компетентність дитини 
сприймається як здатність задовольняти власні потреби через 
суспільно прийнятні способи реалізації активності у взаємодії 
з оточуючими. Умовою повноцінної соціалізації дітей 
дошкільного віку є обовʼязкове виконання різнобічного 
розвитку дитини в усіх галузях її діяльності: комунікативній, 
економічній, політичній і духовній. Процес соціалізації 
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досягає певного ступеня завершеності при досягненні 
соціальної зрілості, яка характеризується набуттям 
особистістю інтегрального соціального статусу» [3, с. 86]. 

На думку Т. Грицишиної, дошкільник у процесі соціалізації 
має змогу розкрити свою індивідуальність, розвинути її, а також 
засвоїти правила та норми поведінки у суспільстві, навчитися 
взаємодіяти з людьми й адаптовуватися до соціуму. У цей період 
важливо «враховувати: ставлення дитини до нових соціальних 
умов, особливостей емоційного стану; домінування настанов на 
взаємодію з дітьми (соціальна адаптивність); прояви 
ініціативності, активності, самостійності та соціальної 
компетентності з показниками; здатність вирішувати соціальні 
проблеми у запропонованих ситуаціях; ціннісні орієнтації дітей та 
їхні духовні потреби; сформованість соціальних норм            
поведінки» [2, с. 15].  

Безперечно, що активне залучення дитини в ігрову 
діяльність позитивно впливатиме на її процес соціалізації. Під 
час спілкування з іншими дітьми, з дорослими вона 
ознайомлюється з нормами моралі, з правилами поведінки, 
пізнає багато нового та цікавого, демонструє своє ставлення 
до вчинків інших. Збагачуючись знаннями, дошкільник 
обмінюється з ними зі своїми однолітками, що тільки 
поглиблює обмін соціальним досвідом. Завдяки постійній 
взаємодії з оточуючи у дошкільника швидко формуються 
соціальні навички: «вони вчаться налагоджувати спілкування, 
домовлятися, узгоджувати свої бажання з бажаннями й мірами 
інших, переконувати у правомірності своїх міркувань, 
рахуватися з інтересами інших тощо. У грі поглиблюється 
аналіз явищ, взаємин, моральних якостей людей» [1, с. 12].  

Отже, заклад дошкільної освіти відіграє важливу роль у 
соціалізації дошкільників, та створює умови для нових 
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соціальних стосунків, розвитку внутрішнього світу дитини та 
відкриває для неї світ для пізнання нового. Таким чином, 
дошкільник поступово готується до навчання в школі та до 
життя. Необхідною умовою успішної соціалізації дитини 
дошкільного віку є розуміння батьками та вихователями 
цінності комунікації дитини з оточуючими. 
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ВІДТВОРЕННЯ ОЗНАЧЕНОЇ / НЕОЗНАЧЕНОЇ 

КІЛЬКОСТІ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ З УКРАЇНСЬКОЇ 
НА НІМЕЦЬКУ 

 
Людина пізнає цей світ через категорії. Однією з 

важливих категорій  постає семантична категорія означеності / 
неозначеності, що за твердженням Т. Ніколаєвої, актуалізує та 
детермінує ім’я, виражає його одиничність в описуваній ситуації 
або ж належність до класу подібних йому феноменів [7, с. 349]. 
Відтворення даної категорії з української на німецьку чи 
навпаки, зважаючи на те, що в обох мовах вона виражається 
по різному (в українській мові функціонально-семантична, в 
німецькій – граматична), залишається актуальною проблемою 
в сучасному перекладознавстві. 

Категорія означеності / неозначеності може бути 
виражена кількісно і якісно. Мовні засоби, за допомогою яких 
вищезгадана категорія виражається кількісно досліджували у 
своїх працях науковці: Й. О. Дзендзелівський, Н. П. Дзюман, 
В. М. Кондратюк, Є. В. Овчиннікова, О. Ричкова, О. Самочорнова, 
Л. Чеснокова, С. А. Швачко, С. М. Щербина та ін.  

Щодо вираження кількісних відношень в українській 
мові, то за словами  В. М. Кондратюк, вони можуть бути не 
лише на морфемному й граматичному рівнях, а й лексичному 
[6, с. 38], де граматичні засоби вираження означеної / 
неозначеної кількості є первинними, а лексичні засоби 
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вторинними актуалізаторами значення означеності / 
неозначеності [5, с. 38]. 

У попередніх наших розвідках ми вже аналізували 
кількісну детермінацію, а саме, відтворення прономіналізованого 
числівника один. Коротко резюмуючи, можемо розглядати 
прономіналізований числівник один як спосіб вираження 
категорії означеності / неозначеності, оскільки, за словами Й. 
Дзендзелівського, даний числівник виражає не конкретну 
кількість об’єктів, а означено або неозначено вказує на щось 
чи когось взагалі [2, с. 17]. А сама числівникова форма один в 
українській мові, як стверджують Н. Дзюман і С. Щербина, 
виступає в ролі неозначеного займенника за значенням і 
вживанням подібна до неозначеного артикля в інших                   
мовах [3, с. 65]. Дослідниця Е. Овчинникова слушно зауважує, 
що в німецькій мові саме числівник, неозначений займенник 
один та неозначений артикль мають омонімічну форму 
вираження еіп [8, с. 4].  

Щодо відтворення прономіналізованого числівника 
один, що  виступає одним із засобів вираження досліджуваної 
нами категорії, в українсько-німецькому перекладі, то за 
допомогою фактичного матеріалу фіксуємо й аналізуємо наступні 
приклади: один із мінтів [4, c. 208] – einer der Bullen [c. 229]; одного 
разу [1, с. 173] – еines Tages [10, c. 115] (в даному випадку 
числівника один вживатий у значенні неозначеного 
займенника якийсь); на одному поверсі [4, c. 39] – auf derselben 
Etage [10, c. 48] (тут в значенні такий самий, той самий) 
відтворено відповідником derselbe абсолютно вірно.  

Пропонуємо розглянути інші випадки відтворення 
кількісної детермінації при перекладі з української на німецьку. 
Зокрема, до прикладу, займенник кожен, що виражає 
означеність: кожен із них [4, c. 201] – jedes Blatt [10, c. 222] – 
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відтворено відповідником; кожен намагається нічого не 
зіпсувати [4, c. 37] – keiner will es vermassen [10, c. 46] – 
відтворено заперечним займенником keіner, що вважаємо 
доцільним в даному випадку, оскільки за правилами німецької 
граматики в реченні може бути лише одне заперечення, 
перекладач не порушуючи цього правила дещо перифразував 
текст-оригінал, проте означеність повністю відтворено. 
Перифразовано, як всі відтворено займенник кожен в 
наступному прикладі: Кожен думає про себе [4, c. 172] – Alle 
sind in ihre Gedanken versunken [10, c. 192]. 

Фіксуємо займенник всякий, що співвідноситься з 
неозначеним актантом, відтворений займенником jeder (кожен): 
Як і всякий метатекст [1, с. 148] – Wie jeder Metatext [9, c. 103]. 
Таке перифразування дає іноземному реципієнту розуміння 
про що йдеться в тексті, проте, не відтворює в повному обсязі 
неозначеність. 

Вдалим відзначаємо відтворення кількісної 
детермінації німецьким ein paar у наступних прикладах: 
якісь корективи [4, c. 104] – ein paar Korrekturen [10, c. 119]; 
за кілька днів [4, c. 210] – ein paar Tage später [10, c. 231]; пару 
годин [4, c. 189] – die nächsten paar Stunden [10, c. 210], чи пару 
років [4, c. 115] – die nächsten zwei Jahre [10, c. 130], де 
перекладач використовує ще й уточнення. Як і в наступному 
випадку: гуцулів [4, c. 50] – ein paar Huzulen [10, c. 60]. 

Великий лексичний ряд представляє в українській мові 
опозицію багато / мало. Проілюструємо: Численні закарпатські 
цигани [1, с. 12] – die vielen Zigeuner aus Transkarpatien [9, c. 124]. 
Хоча займенник численні вказує на неозначену кількість, а 
перекладач при відтворенні застосовує означений артикль, 
тобто показує означеність, все ж можемо погодитись з таким 
перекладом, оскільки з контексту розуміємо, яких конкретно 
циганів має на увазі письменник. 
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Проаналізувавши фактичний матеріал дослідження 
доходимо висновоку, що означена / неозначена кількість в 
українській мові може виражатись зокрема за домомогою 
прономіналізованого числівника один, що часто вживається у 
значеннях якийсь, деякий, такий самий, той самий або один із 
німецькою мовою в більшості випадків відтворений як ein, або 
відповідниками. А також ряд лексичних засобів, як 
займенники кожен / всякий, що утворюють семантичну 
опозицію означеності / неозначеності, відтворені в більшості 
випадків німецькомовними відповідниками, або ж перекладач 
вдається до перифрази. Деякі займенники відтворені 
відповідниками з уточненням. 

Резюмуємо: в більшості випадків при відтворенні категорії 
означеності / неозначеності, а саме кількісної детермінації 
перекладачу вдалося здійснити адекватний переклад. 
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РОЗВИТОК ДОВІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СТАРШИХ 
ДОШКІЛЬНИКІВ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
У наукових розвідках сучасних психологів 

стверджується, що в основі довільної саморегуляції 
особистості лежить її воля. У разі фрустрації вольової 
активності та поведінки дошкільників відбувається зниження 
темпів їх психічного розвитку, зокрема: зниження здатності 
до саморегуляції й нервово психічної стійкості, розвитку 
незалежності та витривалості, що потрібні для вміння 
поводитися з різноманітними зовнішніми та внутрішніми 
стимулами; зниження ініціативності та самостійності в прояві 
себе, реалізації власних бажань, подоланні різноманітних 
бар’єрів, що виникають на шляху до мети. Відсутність 
належної уваги до розвитку вольової сфери дошкільників 
також може призвести й до деформації їх культурних і 
творчих потреб. 

На думку Ярич, від народження у дошкільника 
мимовільна поведінка, однак процес виховання та навчання 
дозволяють йому згодом нею управляти, свідомо направляти, 
керувати. «Коли не довільний рух усвідомлюється дитиною і 
через певний час здійснюється цілеспрямовано, він стає 
вольовим. Дії, які супроводжуються наприклад, тривалими 
коливаннями в позі «нога за ногу», то з часом дії, які є 
неусвідомленими, можуть стати навмисними, робитися з 
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певною метою і перейти в привичку. Довільні рухи в 
результаті багаторазових повторень стають автоматичними, 
та невід’ємними діями життя дитини» [5, с. 82].  

Аналізуючи довільну поведінку дошкільників варто 
акцентувати увагу на принципах розвитку дитини, зокрема на 
особливостях, закономірностях її психічного розвитку. На 
основі аналізу праць відомих вчених психологів та педагогів 
Теплюк виокремлює такі принципи: «по-перше, це принцип 
нормативності розвитку, який передбачає існування певної 
«вікової норми» розвитку, своєрідного вікового еталону. По-
друге, принцип системності розвитку. Його реалізація в роботі 
забезпечує спрямованість на усунення причин і джерел 
відхилення. Оскільки розвиток довільної поведінки 
відбувається здебільшого у процесі взаємин дитини з 
батьками, то наша робота була спрямована на гармонізацію 
цих взаємин. По-третє, діяльнісний принцип, який визначає 
вибір засобів та конкретних методів впливу на дітей і 
дорослих. По-четверте, принцип активного залучення батьків 
та інших значущих осіб в оточенні дитини до реалізації 
завдань розвивальної роботи. Система стосунків дошкільника 
з близькими дорослими, особливості спілкування, способи і 
форми взаємодії є важливим компонентом соціальної ситуації 
розвитку дитини, багато в чому визначають зону її 
найближчого розвитку» [3, с. 124]. 

У контексті вивчення проблеми довільної поведінки 
варто розглянути зміст поняття «самооцінка». У публікації 
Щербакової знаходимо такі поняття: «self-esteem (самоповага, 
узагальнена самооцінка), self-attitude (самоставлення, 
установка на себе), self-evaluation (декларована, публічна 
самооцінка), self-respect (самоповага), self-regard 
(самоставлення), self-acceptance (самоприйняття) та інше. 
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Загальноприйнятим є поділ самооцінки на: прогностичну 
(оцінка своїх можливостей у майбутній діяльності), 
процесуальну (виявляється походу діяльності та спрямована 
на її корекцію), ретроспективну (оцінка результатів 
діяльності))» [4, с. 398].  

Д. Усик обгрунтовано показники саморегуляції 
поведінки старших дошкільників: «довільність поведінки, яка 
проявляється в здатності діяти за правилом та мірою 
самостійності вчинків; особливості самооцінки, міра 
адекватності та диференційованості, які обумовлюють якість 
саморегуляції; довільність пізнавальних процесів, яка в 
дошкільному віці проявляється в здатності до реалізації 
мнемічної мети; орієнтація в часі як основа темпорального 
компонента саморегуляції» [2, с. 95].  

Виховання навичок культури поведінки, культури 
спілкування становлять основу особистісних якостей у 
дошкільному віці. Психологопедагогічні дослідження 
підтверджують, що дошкільний вік є найсприятливішим для 
активного засвоєння навичок культурної поведінки, тому що 
в цьому віці відбувається розвиток самостійності дитини. Не 
менш важливо, щоб довільна поведінка дошкільника 
відповідала правилам та нормам поведінки у соціумі. Саме 
тому, формування навичок культури поведінки та культури 
спілкування є фундаментом особистісних якостей 
дошкільника. Беззаперечно, що у дошкільному віці 
відбувається процес активного формування основ культи 
поведінки. Цьому сприяє розвиток самостійності у 
дошкільника.  

Волкова наголошує, що «вирішальним чинником 
формування в дитини культури поведінки є такі види 
спілкування з дорослими, в яких дитина може бути 
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повноправним учасником. Зміст культури поведінки в 
старшому дошкільному віці збагачується. Ускладнюються 
правила поведінки. Відомі правила деталізуються й 
вимагають від дітей більш гнучкого, усвідомленого 
поводження. Освоюються складніші форми поведінки: в 
бібліотеці, театрі, цирку, на вулиці. Підвищуються вимоги до 
манер поведінки, до культури спілкування: триматися 
природно, розмовляючи, дивитися в очі співрозмовника, 
привітно відповідати на запитання, не йти, якщо розмова не 
закінчена. Зауважено на позу, жести, міміку дітей, як 
показники їхньої стриманості» [1 , с. 72]. 

Отже, проблема розвитку довільної поведінки у дітей 
дошкільного віку є важливою, так як і формування культури 
поведінки. Вихователям та батькам варто більше дозволяти 
дитині самостійно робити вибір, пояснювати наслідки тих чи 
інших вчинків, заохочувати до самостійної ігрової діяльності. 
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ДОШКІЛЬНИКІВ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Провідною діяльністю дітей дошкільного віку є гра. У 

ній вони знайомляться з навколишнім світом, соціалізуються, 
навчаються нормам соціальної взаємодії та проявляють себе. 
Відтак гра постає ефективним засобом контакту із зовнішнім 
світом, завдяки якому стає можливим цілеспрямований 
виховний вплив на дітей. А отже формування самооцінки є 
найбільш ефективним саме в процесі ігрової діяльності, 
відбувається в невимушеній формі й не потребує затрати 
значних зусиль ані дорослих, ані дітей. 

Самоствердження дитини дошкільного віку 
відбувається у соціумі, де вона має можливість розкрити свою 
індивідуальність. Відсутність можливості задовольнити 
власні потреби може викликати агресію, девіантну поведінку 
тощо. У випадку, якщо самооцінка занижена, у дитини 
виникає почуття тривожності, вона не вміє постояти за себе, 
невпевнена в собі. 

Ми погоджуємося з думкою О. Гріньовою та 
О. Кононко що умовами розвитку самооцінки дошкільника є: 
«сімейне та суспільне виховання відповідають 
індивідуальним особливостям дитини; сама дитина активно 
розкриває свої потенційні можливості; проходження дитини 
крізь наступні вікові етапи буде включати і доповнювати 
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новоутворення, які були сформовані в попередні вікові 
періоди; реалізованими повинні бути ті можливості дитини, 
які найбільш актуальні та значущі для особистості, що 
розвивається; дитина має навчитися усвідомлювати та 
приймати ті вимоги, які йдуть із зовнішнього середовища і 
спрямовані на її розвиток» [3, с. 352]. 

Як зазначає Л Заремба, якщо самооцінка дитини 
дошкільного віку є достатньо високою, то завдяки цьому вона 
не боїться долучатися до нових видів діяльності. «Діти з 
високою самооцінкою почувають себе в групі впевненіше, 
поводяться сміливіше, активніше виявляють свої інтереси, 
здібності, висувають перед собою більш високі цілі, ніж ті 
діти, що за рівних умов занижують самооцінку. В той же час 
більш диференційоване уявлення про себе можуть бути більш 
або менш точними. Адекватний образ «Я» формується у 
дитини при гармонійному узгодженні знань, набутих з 
власного досвіду (що я можу зробити, як я вчинив) та завдяки 
спілкуванню з дорослими та однолітками» [4, с. 17].  

Науковці досліджували вплив групи (однолітків) на 
самооцінку дошкільників у середній та старших групах, 
особливо коли йшла мова про вибір ролі під час гри. Для 
старших дошкільників думка їхніх однолітків була важливою 
та впливала на їхню самооцінку, тоді як діти у середній групі 
під час певного вибору гри чи ролі більше керувалися 
власними бажаннями, не очікуючи схвалення інших. 
Результати цього дослідження засвідчили, формування оцінки 
у дітей старшого дошкільного віку може здійснюватися в 
залежності від очікуваної оцінки інших. 

Н. Атаманчук стверджує, що «відомі дослідження, у 
яких показано, що у міру засвоєння норм і правил поведінки 
вони стають тими мірками, якими користується дитина при 
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оцінці інших людей. Але покласти ці мірки до самого себе 
виявляється набагато важчим. Переживання, що захоплюють 
дитину, штовхають її на ті або інші вчинки, затуляють від неї 
дійсний сенс вчинків, не дозволяють їх неупереджено 
оцінювати. Така оцінка стає можливою тільки на підставі 
порівняння своїх вчинків, якостей з можливостями, вчинками, 
якостями інших. Умінням порівнювати себе з іншими дитина 
оволодіває до старшого дошкільного віку, і це служить 
основою правильної самооцінки» [1, с. 34]. 

Цікавим є дослідження особливостей самооцінки дітей 
з урахуванням її емоційного розвитку. Адже саме у зв’язку з 
переживаннями починає формуватися емоційно-ціннісне 
ставлення дитини до себе. Причиною виникнення переживань 
може слугувати діяльність дитини з однолітками, яку 
організовує вихователь на моральній основі. Не менш 
важливу роль у формуванні самооцінки відіграє думка та 
ставлення дорослих до дитини. Підтримка вчинків дитини чи 
їх постійна критика матимуть безпосередній вплив на її 
ставлення до себе та її самооцінку. 

У публікації Х. Каравацької проаналізовано 
визначення змісту поняття «самооцінка» за Т. Піроженко: 
«науковець визначає самооцінку як окрему складову 
самоставлення разом з іншими такими його компонентами як 
самосвідомість, самопізнання, емоційне до себе ставлення, 
самоконтроль, саморегуляція. Дані поняття відображають 
“широкий спектр феноменів внутрішнього життя особистості, 
включаючи активність у сфері мовної взаємодії з                
соціумом” [5, с. 154]. 

Самооцінка дошкільника формується за участі самої ж 
дитини та відображає її внутрішній світ, індивідуальний 
розвиток, які комплексно впливають на модель поведінки 
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дитини. Рівень самооцінки дитини має вплив на її ставлення 
до себе, інших та навпаки. Важливо, щоб в умовах закладу 
дошкільної освіти вихователям вдалося сформувати 
адекватну самооцінку дошкільників, оскільки неадекватна 
самооцінка може призвести до проблем у спілкуванні, 
внутрішніх конфліктів та негативного розвитку дитини 
загалом. 
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ТВОРЧІСТЬ ЯК НЕВІДЄМНИЙ СКЛАДНИК 

РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
 
У час глобальних перетворень, появи нових соціально-

економічних відносин, інтеграції у світовий освітній простір 
одним із найактуальніших завдань сучасного суспільства є 
формування і розвиток творчої активності особистості.  

Проблема творчої активності завжди була в полі зору 
вчених й сьогодні залишається актуальною. В Концепції 
«Нова українська школа» зазначено, щоб допомогти дитині 
зробити перші кроки в творчості задля радісного, щасливого 
життя кожен учитель має плекати в собі риси креативної 
особистості, здатної відчувати радість, захоплення і щастя від 
творчої діяльності [4]. 

Актуальними для Нової української школи є такі ідеї як: 
активність учнів у освітньому процесі; орієнтація на інтереси 
та досвід учнів; створення навчального середовища яке б 
перетворило навчання на яскравий елемент життя [5]. 

Творча активність особистості є складною, багатогранною і 
багатофункціональною психічною складовою особистості, 
дослідження якої стало предметом вивчення багатьох 
вітчизняних і зарубіжних психологів та педагогів. 

Творчий розвиток особистості дитини активізується в 
дошкільному та молодшому шкільному віці. Саме цей період 
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є найбільш сприятливим для творчого розвитку дітей, 
оскільки в молодшому шкільному віці спонтанна і 
репродуктивна діяльність дитини поєднується зі швидко 
зростаючим інтелектом, абстрактним та логічним мисленням. 
На цей час припадає можливість самостійної постановки 
цілей, мотиваційних спонукань, пошуку способів дії та 
контролю результатів, тобто освоєння всіх компонентів 
психологічної структури творчої особистості. Відтак 
формування творчої активності у молодшому шкільному віці, 
як найбільш сензитивному періоді для творчості, є одним із 
важливих завдань сучасної школи. 

Творча активність розглядається вченими у єдності двох 
понять – «активність» та «творчість». Перша частина поняття 
пов`язана зі словом «активність» . У довідковій літературі цей 
термін визначається як енергійна, посилена діяльність, 
діяльний стан особистості [1, с. 23]. 

Творчість – вища форма людської діяльності. Для її 
розуміння важливо з’ясувати умови, причини й фактори 
виникнення та функціонування, особливості виявів на різних 
рівнях: особистісному й суспільному, – а також взаємодії цих 
рівнів. У педагогічній практиці часто використовують поняття 
«творчість», «творчі здібності», «творча активність», «творче 
мислення», «творчий розвиток», але не дивлячись на те, що в 
ці поняття вкладаються різні значення, їх суть не завжди 
обговорюється. Спробуємо розкрити зміст вище зазначених 
понять, звернувши особливу увагу на характеристику 
основних компонентів досвіду, творчої активності, який 
формується в учнів при навчанні. 

Провідним видом діяльності дітей молодшого 
шкільного віку є навчальна діяльність, у процесі якої учень 
оволодіває компетентностями навчальної діяльності та 
набуває творчої активності.  
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Творча активність кожного учня залежить від активізації 
навчального процесу в цілому, а навчальний процес – від 
особистості вчителя, його вміння відповідним чином 
організовувати навчальну діяльність. Молодший шкільний  
вік – це важливий етап виховання творчого мислення дитини.  

О. М. Гарнець підкреслює, що творчий характер 
мислення виявляється в таких його якостях: гнучкість, 
оригінальність, швидкість, глибина, рухливість. Гнучкість 
розуму складається зі здатності до відокремлення суттєвих 
ознак з безлічі випадкових і здатності швидко переключатися 
з однієї ідеї на іншу. Люди з гнучким розумом зазвичай одразу 
пропонують значну кількість варіантів рішень, комбінуючи та 
переставляючи окремі елементи проблемної ситуації [3, с. 18]. 
Тому педагоги мають обов’язково враховувати ці особливості, 
здійснюючи діяльність з розвитку творчої активності. 

Як самодостатня цілеспрямована діяльність процес 
словесної творчості є діяльністю вищого рівня порівняно з 
попередньою, він орієнтований на складання дитиною твору, 
тобто на досягнення певного результату. Мотиваційна 
настанова, що активізує мовленнєво-творчий процес, 
виявляється в бажанні за власною ініціативою брати участь у 
розв´язанні завдань, запропонованих дорослим; у творчій 
продуктивності – здатності скласти кілька варіантів творів                     
за однієї теми; в ігровій настанові, прагненні перемогти в 
змаганні – хто краще складе найцікавішу казку тощо. [4, с. 171]. 

Уява молодшого школяра розвивається у напрямку 
зростання її керованості, реалістичності, втілюваності. 
Репродуктивна уява відіграє важливу роль у розумінні 
навчального матеріалу, особливо при відсутності унаочнення. 
Образи уяви слугують тими опорами, якими користується 
мислення дитини. Водночас ці образи досить конкретні і 
можуть утруднювати процес узагальнення. 
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Набуття школярами досвіду творчої діяльності 
забезпечується, коли вони залучаються у посильний творчий 
процес, який поступово ускладнюється. Цьому сприяє 
застосування методів навчання, склад яких визначається 
прийомами та операціями, які виконують вчитель і учні, 
рівнем пізнавальної діяльності, рівнем самостійності 
школяра, та від усвідомлення прийомів, які демонструє 
вчитель для самостійного застосування.  

Одним зі шляхів розв’язання проблеми підвищення 
творчої активності та розвитку креативних здібностей у 
процесі набування знань є застосування в навчальному 
процесі творчих ігор і вправ, бо емоційне забарвлення 
останніх сприяє глибокому й міцному засвоєнню матеріалу, 
розвитку особистості кожного школяра. Саме у грі 
розвивається уява, утверджуються образи фантазії, виниклі 
ідеї, створюються продукти діяльності, які є для дитини 
емоційно привабливими.  

Важливість гри ще і у тому, як зазначає 
Г. А. Бондаренко, що вона надає дитині можливість помріяти, 
виявити уяву, дає свободу самовияву і творчості. Усі вчителі 
систематично проводять ігри з використанням елементів 
інтерактивних технологій. Так, наприклад широко і 
систематично використовується інсценізація, що сприяє 
розвитку пам’яті, творчої уяви, креативного мислення, мови, 
мовлення, вміння спілкуватися, самостійності. Традиційним 
для сучасних шкіл стають уроки та виховні заходи з 
комп’ютерною підтримкою [2]. 

На думку І. Г. Тітова, творча уява – процес створення 
нових, оригінальних образів та ідей. За своєю суттю творча 
уява є особливою інтелектуальною діяльністю, спрямованою 
на перетворення навколишнього світу. Опорою для створення 
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образу з її використанням слугує не лише реальний предмет, 
а й виражені у слові уявлення.. [6, с. 60]. 

Таким чином, розвиток творчості починається з ранніх 
років і чим раніше починається розвиток здібностей, талантів, 
тим більше шансів на їх розкриття. У дитячому віці учень має 
більше здібностей до творчості, ніж у зрілому, тому що на 
нього не впливають різного виду стереотипи.  
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ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ НАВИКІВ 
ЧИТАННЯ ФАХОВИХ ТЕКСТІВ АНГЛІЙСЬКОЮ  

МОВОЮ У НЕМОВНОМУ ВНЗ 
 

Читання – один з рецептивних видів мовленнєвої 
діяльності, спрямований на сприйняття і розуміння 
письмового тексту. Проблема особливостей формування 
навичок читання студентів тісно пов'язана зі специфікою 
звукової системи англійської   мови, особливостями методів і 
підходів до навчання англомовної вимови. Так, вимова 
англійської мови значно відрізняється від української вимови, 
що зумовлює складнощі у формуванні навичок читання 
англійською мовою студентів немовних ВНЗ. Дослідженням 
особливостей формування навичок читання присвячено 
роботи таких науковців, як М. В. Баришников, О. В. Болотов, 
Ю. І. Веклич, Г. І. Вороніна та інші. Дослідники розглядають 
особливості формування навичок читання учнів середніх 
загальноосвітніх шкіл, молоді, студентів, проте аспекти 
формування вмінь читання саме фахових текстів студентів 
немовних ВНЗ досліджені не достатньо ґрунтовно, що 
підтверджує актуальність дослідження.  

Мета доповіді  – визначити шляхи та способи 
формування навиків змістовного читання текстів за фахом у 
немовному ВНЗ. 

Перш ніж перейти до розгляду питання формування 
вмінь читання, необхідно з'ясувати, що собою являє читання. 
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У новому словнику методичних термінів і понять Е. Г. Азімова 
та А. Н. Щукіна наводиться тлумачення цього терміну. 
Читання – один з рецептивних видів мовленнєвої діяльності, 
спрямований на сприйняття і розуміння письмового тексту; 
входить в сферу комунікативної діяльності людей і забезпечує 
в ній одну з форм (письмову) спілкування [1]. 

Читання фахових текстів іноземною мовою – важлива 
частина навчання студентів немовних ВНЗ. Не дивлячись на 
складнощі читання фахових текстів, їх опрацювання стане 
надзвичайно корисним досвідом для студентів, з огляду на те, 
що вони не тільки дізнаються нову інформацію щодо 
професійних аспектів їх майбутньої діяльності.  

Говорячи про фаховий текст, логічно розглянути 
питання про його моделювання, про вимоги, що 
пред’являються до моделі фахового тексту. По-перше, 
фаховий текст повинен бути джерелом передачі, сприйняття, 
затвердження та зберігання професійно орієнованої 
інформації, він є джерелом контактів у процесі досліджень, 
спрямованих на вирішення багатьох лексико-семантичних 
особливостей фахових текстів, що неможливо здійснити без 
теоретичної і практичної роботи з вузькоспеціальним 
текстовим матеріалом. Фаховий текст висвітлює спектр 
наукових проблем, і виступає засобом передачі наукового 
досвіду.  

По-друге, фаховий текст повинен відображати єдиний 
тип мислення учасників наукової комунікації. По-третє, він 
створює загальну зацікавленість і адресує конкретну 
прагматичну установку фахівців конкретної галузі наукового 
знання. І остання, четверта вимога до фахового тексту апелює 
до його жанрової специфіки: він повинен бути однаковий 
стилістично і може володіти абстрагованими засобами 
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наочності: таблицями, схемами, графіками [2]. Робота з 
професійними текстами дає студентам можливість 
ознайомитись з професійною мовою. Професійна мова – 
історична і національна категорія, результат взаємодії 
різноманітних факторів і культур. Однією з основних 
характеристик професійного субстандарту є розвиток і 
використання системи лексико-фразеологічних одиниць, 
відповідних термінам. Професійна мова часто розглядається 
вченими як термінологічна система. Саме термінологічна 
система є найскладнішим аспектом у читанні та розумінні 
професійних текстів, з огляду на те, що деякі терміни можуть 
бути запозичені з загальновживаної мови та мати кілька 
значень, можуть використовуватись в різних галузях у різних 
значеннях. Всі ці аспекти викликають складнощі у читанні та 
перекладі фахових текстів.  

Водночас, читання фахових текстів студентами 
немовних ВНЗ відкриває перед ними нові можливості – 
вивчаючи термінологію своєї професії іноземною мовою, 
студенти отримають нові знання та досвід, який неодмінно 
стане у нагоді у майбутньому. В час, коли Україна все більше 
інтегрується у міжнародний простір, зростає потреба у 
фахівцях, які не лише володіють професійними навичками 
щодо своєї професії, але й володіють іноземною мовою.  

До завдань змістовного читання фахових текстів 
студентами немовних ВНЗ можна віднести:  

– розвиток комунікативних, інтелектуальних і 
рефлексивних здібностей; 

– збагачення особистісного і професійного досвіду; 
– адаптація до умов життя і діяльності в сучасному 

суспільстві; 
– формування навичок сприйняття друкованого тексту, 

візуального матеріалу професійних тематик; 
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– розуміння сутності прочитаного тексту, його 
глибини, вміння виокремити головне та другорядне; 

– формування здатності до критичного аналізу 
прочитаного тексту [3]. 

І. В. Ставцев зазначає, що читання фахових текстів 
студентами немовних ВНЗ дає можливість:  

– проникнути в суть розглянутого об'єкта навчання 
читання у ВНЗ, реальних педагогічних процесів і їх тенденцій, 
синтезувати існуючі уявлення про них;  

– домогтися розуміння залежності між елементами 
досліджуваної системи: її підсистемами і їх зв'язками; 

– сконструювати нове, ще не існуюче в практиці, 
шляхом здійснення уявної перекомпонування з метою 
відтворення необхідного стану досліджуваної системи;  

– здійснити перенесення отриманого знання про 
властивості і поведінку моделі на реальний об'єкт методом 
аналогії [4]. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що 
читання фахових текстів студентами немовних ВНЗ 
обумовлене потребою сучасного суспільства і системи освіти 
у фахівцях, здатних реалізовувати свої освітні можливості в 
динамічно в системі сучасної освіти, яка динамічно 
розвивається, фахівців, готових до професійного 
інформаційного самозабезпечення. Студент не може 
вважатися підготовленим до професійної діяльності, не 
оволодівши читацькою компетенцією, що дозволяє 
оновлювати оперативну частину його культурного і 
соціального досвіду. Для студентів володіння іншомовною 
читацькою компетенцією має особливу значимість, так як 
зростаючий потік іншомовної інформації в професійній 
області, що надходить через друковані видання та інтернет, 



 
  

 
     Матеріали XXX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

     (07 березня 2023 року,  м. Гамбург (Німеччина), дистанційно) 
 

 
   284 

ставить студентів і фахівців перед необхідністю практично 
володіти іноземною мовою з метою пошуку, вилучення та 
подальшого використання знайденої інформації для 
вирішення навчальних і професійних завдань. 
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МІФОЛОГЕМА КОТА В МОВНІЙ КАРТИНІ 
СВІТУ ДАВНІХ ГЕРМАНЦІВ 

 
За К. Юнгом та К Кереньї міфологемами вважаються 

сталі частини міфу, наприклад, про богів, про героїчні битви 
та подорожі у підземний світ. У середині 20-го століття 
народна міфотворчість стала предметом вивчення багатьох 
науковців. Германо-скандинавську міфологію досліджували 
А. Я. Гуревич, В. Я. Петрухін, Т. В. Топорова, М. І. Стеблін-
Каменський. На початку 21 ст. проблеми германської 
міфології розглядалися Р. Зімеком, В. В. Левицьким. 

За германо-скандинавськими переказами, кішка – це 
священна тварина Фрейї, богині любові, родючості, врожаю, 
жнив, а також чаклунства-сейда. Фрейя походить із роду 
ванів, вона була першою, хто навчив асів мистецтву сейда. 
Повозку Фрейї тягли дві кішки (tveimr köttum). Слово fres 
давньоскандинавською мовою означало «кішка» та «ведмідь».  

Деякий час вважалося, що формою köttum могли 
помилково замінити оригінальне fressum, тобто Фрейя їздила 
на упряжці, запряженій ведмедями [1, с. 123]. Оскільки боги-
вани зіставляються дослідниками із автохтонним населенням 
Скандинавії, то така богиня могла бути в пантеоні народів, 
подібних до саамів, та їздити на ведмежій упряжці. У германо-
скандинавській міфології важко уявити богиню-чаклунку на 
ведмежій упряжці, коли верховний бог Одін їздить на коні, 
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бог грому Тор – на упряжці козлів, а бог родючості та літа 
Фрей - на кабані. У цьому  ряду котяча упряжка є більш 
доречною. Заміна відбулася, мабуть, ще на початку злиття 
міфології «асів» та «ванів». Подібність назв ведмедя та кішки 
(і подібність до імені самої Фрейї) надала змогу скласти більш 
логічний образ богині.  

Треба зауважити, що fres «кішка» етимологічно 
пов’язане з дісл. frӯsa «фиркати, пирхати», шв. frusta 
«фиркати, пирхати», норв. frusa «сопіти, фиркати» > герм. 
*frūs-/frus-/fras- «фиркати, сопіти»; шв. (діал.) fress «кіт» (< 
«той, що фиркає»). А «ведмідь», ймовірно, пов'язаний з дісл. 
frӯosa «холод», шв. frysa, гот. frius, снн. vrēsen «холод» < герм. 
*freus-/fraus-/frus «холод, замерзати» [2, с. 192]; слово могло 
бути евфемізмом назви білого ведмедя. 

Про поєднання ведмедя і кота в одному образі 
говориться в норвезькій казці про ловця білих ведмедів. Цей 
чоловік спіймав ведмедя та вів його на королівський двір. 
Різдвяна ніч застала його у горах, і він попросився 
переночувати у власника одинокого будиночка. Власник 
довго відмовляв ловця, розповідаючи про тролів, які 
приходять у цю ніч в дім і ласують наїдками та бешкетують 
так, що хазяям доводиться тікати з дому. Але ловець все ж 
захотів залишитися у будинку. Хазяї пішли, ловець ліг на піч, 
ведмідь біля неї. Вночі прийшли тролі і стали бешкетувати. 
Один з них зачепив ведмедя, який розізлився і почав наводити 
порядок, тролі злякалися та втекли. Ранком ловець пішов далі, 
а хазяї повернулися додому. Перед наступним Різдвом троль 
зустрів хазяїна будинка в лісі і запитав, чи все ще живе в домі 
величезний злий білий кіт. На що хазяїн ствердно відповів. З 
того часу тролі більше у будинку не з’являлися.  
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Практики сейда схожі на ритуали саамської релігію. У 
скандинавських джерелах вказується , що сейд був 
перейнятий від фінських чаклунів, а самі фіни найбільшими 
чародіями називали саамських шаманів. Сейд та шаманізм 
передбачали, що чаклун міг обертатися на тварин. Найчастіше 
це були тварини, пов’язані з Фрейєю, – кішка, сокіл, вепр. 
Чаклуни в образі тварин могли вільно проникати у будинки 
ворогів, вивідувати інформацію, допомагати або шкодити 
людині. Могутні сейдкони могли насилати мару – дух, який 
мучив людей під час сну, іноді до смерті. Часто він з’являвся 
в образі кішки, кобили або іншої тварини.  

Сейдкона могла заклинаннями викликати вітер, 
заметіль, бурю на морі. Повір’я у Німеччині та Голландії 
пов’язують образ кота з природніми явищами дощу, граду, 
вітру. Англійські моряки не брали на борт котів, тому що 
побоювалися бурі. Грозові хмари з блискавками 
порівнювалися з очима кішки, що світилися. У Німеччині 
грозові хмари називали bullerkater, а відьом, які носилися у 
повітрі під час бурі, звали wetterkatzen, donnerkatzen. 
Поривчастий північно-західний вітер жителі Гарца називали 
katzennase, а у південній Німеччині про бурю з градом казали: 
«Еs hagelt katzen», аналогічне висловлювання зберіглося і в 
англійській мові: «Іt is raining cats and dogs». 

 Чаклунки мали також особливе вбрання. «Сага про 
Ейріка Рудого» подає такі деталі одягу провидиці Торбьорг: 
на ній була смушкова шапка, підбита білим хутром кішки та 
рукавички із хутра кішки, білі та волохаті зсередини.  

Також треба згадати про відвідини богом Тором міста 
Утгарда-Локі. Цей чаклун наслав на Тора морок, і той 
сприймав величезного Світового змія, що оперізував усю 
землю, в образі кішки. Тор спробував відірвати кішку від 
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землі, але зміг відірвати лише одну лапу. Та він зрозумів свою 
силу, коли дізнався, що зміг підняти не кішку, а одну з основ 
Світобудови. 

Одночасно з розумінням образу кішки як помічниці 
чаклунів, а, може, і раніше, у народній свідомості виник образ 
кота як помічника домового або уособлення духу дому. У 
германців кобольдів – маленьких хитрих домових – часто 
називали «katerman». Я. Грімм пише, що слово «katerman» 
походить від katter «кіт», і порівнює його із назвами 
домашнього духа «heinzelman», «hinzelman», «hinzemännchen», а 
Hinze, у свою чергу, є іменем кота із епосу «Рейнеке-лис». У 
більш ранніх джерелах сказано, що Hinzelmann або Heinzlin 
залишає на ліжку заглиблення, ніби там лежав кіт [3, c. 803)] . 
Домові можуть бути видимими для людини, або ставати 
невидимими, вони часто живуть  у конюшнях, погребах, на 
старих деревах біля дому і мають чарівні швидкісні чоботи, 
які ведуть їх по самих непролазних хащах. Тому домових 
називали ще stiefelkater (кіт у чоботях), stiefelknecht, 
stiefelhenz (слуга у чоботях), а також  polterkater (шумний кіт) 
і порівнювали топтання  та шум домових у будинку з безладом 
від буйних котів. Henz або Heinz у вигляді кота чи кішки 
приносили вночі у будинок зерно та гроші. Якщо кішка 
служила людині тричі підряд, то спекатися її було неможливо. 
Коти, беззаперечно, пов’язувалися із духами дому. Недарма, у 
новий дім запускали спочатку кота.  

У німецьких переказах говориться про кота, який мав 
один великий чобіт. Цього кота так і звали Stiefel («чобіт»).  
Відома всім казка про кота у чоботях, оброблена братами 
Грімм та Шарлем Перо, розповідає про кота-домового, який 
допомагав своєму хазяїну у скрутні часи і врешті зробив його 
багатим. Норвезька казка має подібний сюжет. Хазяїну там 
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допомагала кішка, зачаклована тролем і змушена жити у сім’ї 
хазяїна. В кінці  вона обернулася на королівну, якій і належали 
усі ліси, луки, отари, стада, мимо яких проїжджали її хазяїн з 
королем (тут у короля не було дочки). Хитрістю вона вбила 
троля, що володів її багатством і замком, та вийшла заміж за 
свого хазяїна.  

З котами як помічниками домових, що попереджали 
людей про якусь подію, пов’язано багато прикмет та повір’їв. 
Вірили, що у дівчини, яка любить котів, чоловік буде 
лагідним. На кого подивиться кішка, яка умивається, тому 
влаштують прочухан. Кішки умиваються на дощ. Якщо коти 
повністю з’їдають свою їжу, то пшениця подорожчає, якщо 
вони залишають крихти, то ціна або впаде, або не зміниться. 
Коли купили кішку, у дім її треба заносити  головою до 
вулиці, а не до кімнат, інакше вона втече.   

Але образи котів пов’язувалися не лише з домом, а й 
навколишнім середовищем. У своїх домах германці 
здійснювали жертвоприношення хульдрам – духам лісу. .У 
жертву приносили чорних ягнят та чорних кішок. Пережитки 
таких жертвоприношень існували у Німеччині донедавна. 
Трикольорову кішку, яку називали feuerkatze, кидали у 
вогонь, щоб загасити пожежу в домі [4]. Подібний звичай 
існував у Франції. Після жнив у дворі вбивали кота.  

У Сілезії на жнивах про дух хліба казали, що «кішка 
спіймана», а людину, яка на обмолоті зробила останній удар, 
називали «котом». У Грюнсберзі чоловіка, який зжав останній 
сніп, прозивали «Том Кіт». Його обмотували колосками жита 
та вербовим гіллям, прикріплювали довгий плетений хвіст. В 
парі з ним могла бути «Кішка» із схожими атрибутами, якою 
виступав інший чоловік. Ці люди повинні були бігати за всіма, 
хто їм попадався на очі, та бити їх довгими палками. У 
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Вогезах, на кордоні із сучасною Німеччиною, селяни кінець 
сінокосу та збору врожаю називали «пійманням кота». Жителі 
говорили про жирних або схудлих котів, в залежності від 
кількості врожаю. Косар, який зрізав останню жменю трави 
або пшениці, «ловив кота» [5]. 
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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ХХІ СТОРІЧЧЯ ДЛЯ 
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У СИСТЕМІ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОСТОРУ  
 

Підвищення ефективності фізичного виховання для 
здобувачів вищої освіти є однією з найбільш актуальних 
проблем сьогодення. Багатьма дослідженнями науковців та 
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спеціалістів, виявлена невідповідність ефективності 
фізичного виховання у школах освіти різного рівня. Для 
вирішення зазначеної проблеми, необхідно раціонально, 
оптимально використовувати у процесі фізичного виховання 
студентів, в більшості оздоровчу систему, яка відповідає 
вимогам, а саме: 

-оздоровлення засобами фізичної культури та 
нівелювання наслідків перенесених захворювань, травм; 

-акцент на специфіку закладу вищої освіти; 
-кадрове та методичне забезпечення процесу навчання; 
-зацікавленість у студентів до практичних і теоретичних 

занять; 
-засоби покращення мотиваційних важелів до занять і 

присвячення вільного часу фізкультурним - оздоровчим 
заходам. 

Важливим компонентом модернізації системи фізичного 
виховання є впровадження певних технологій, що включають 
екологічні - валеологічні знання. Вони будуть у нагоді 
молодій людині по усвідомленню значення і впливу на 
формування фізичного здоров'я і його стану, різних життєвих 
обставин і впливу навколишнього середовища. У сучасній 
стратегії країни, з розвитку цього направлення, актуалізується 
цінність майбутнього здоров'я молоді, яке є основою 
фізичного та соціального благополуччя, умовою та базисом 
становлення громадянина ХХІ сторіччя. В основі проекту 
Стратегії розвитку державної молодіжної політики, розвитку 
фізичної культури і спорту серед усіх верств населення, які 
передбачені на період до 2028р. (затверджена Кабінетом 
Міністрів України), пріоритетом є – здоров’я нації, освіта, 
праця, громадська діяльність, фізична культура, спорт, рухова 
активність, дозвілля, творчість, безпека, які співвідносяться з 
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основними сферами життєдіяльності молоді і визначають стан 
потужності роботи організму і систем, гармонійний розвиток 
та психоемоційний фон. Питання по збереженню здорового, 
молодого покоління є одним із ключових в ієрархії цінностей 
сучасного суспільства.[1] 

Завдяки такій програмі на майбутнє, велике значення 
приділяється фізичному вихованню, оздоровленню нації, 
підвищенню довголіття населення, подовження творчого, 
насиченого активністю та рухами життя. У зв'язку з достатньо 
складними медичними-демографічними ситуаціями 
(пандемія, війна) в країні, неодмінно потрібні здійснювати 
відповідні заходи, які потребують проведення довгострокової 
та науково-обґрунтованої демографічної політики, 
зосередженої, насамперед, на підтримання гідного рівня 
життя населення і його можливого покращення в складних 
умовах сьогодення. 

Здобувачі вищої освіти це соціальний прошарок 
населення країни, який можна віднести до групи підвищеного 
ризику. Адаптація до фізіологічних та анатомічних змін, 
певною мірою пов'язана з біологічними процесами 
становлення молодого організму, де високе психоемоційне та 
розумове навантаження ускладнюється механізмами 
пристосування до нових умов проживання, навчання, побуту. 

Багато досліджень присвячується вченими визначенню 
проблем, які пов’язані зі станом здоров'я та дотриманням 
здорового способу життя студентом, в рамках освітнього 
процесу: 

-обговорюються загальні питання здоров'я студентської 
молоді; 

-розробляються методичні підходи до оцінки рівня 
здоров'я здобувачів вищої освіти; 
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-досліджується вплив різних факторів на формування 
здоров'я та здорового способу життя майбутніх фахівців; 

-ведеться аналіз протидії поширенню захворювань 
сучасності гіподинамії, зайвої ваги, алкоголізму, наркоманії, 
тютюнопаління, які виникають у студентському середовищі; 

-вивчається рівень валеологічних знань, навичок у 
студентів; 

-аналізуються особливості поведінки певної групи 
учнів, які мають на меті збереження власного здоров’я, 
покращення його фізичної працездатності, досягнення 
гармонійного розвитку у поєднанні фізичної та розумової 
діяльності. 

Внаслідок трансформаційних процесів, що збіглися за 
часом, в екологічному, економічному і політичному просторі 
житті країни (пандемія, війна), за словами директора інституту 
демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи України, в 
найближчі 10 років, країна може мати демографічну 
катастрофу, якої не відбувалося в жодній країні Світу, а саме 
2022 рік став роком суттєвого падіння народжуваності і є 
ризики, що до 2030 року населення України може скоротитися 
щонайменше до 35 млн. Демографічні втрати є наслідком 
подій, які відбуваються під час пандемії та війни, і вони є 
величезними, це і зростання смертності, і зниження 
народжуваності, і виїзд за кордон частини населення. 

Науковці також стверджують, що останніми роками 
простежується тенденція до зростання певних захворювань у 
студентському середовищі. Показники рівня смертності 
свідчать, що частка смертельних випадків від хвороб серцево-
судинної системи, останніми роками дещо збільшилася. На 
другому місці перебувають смертельні випадки від злоякісних 
новоутворень, частка яких також зростає з кожним роком. На 



 
                                                                                          

                                                                              Матеріали XXX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                                                                      (07 березня 2023 року,  м. Гамбург (Німеччина), дистанційно)  

 

 
                                                           295 

третьому місці перебуває смертність від зовнішніх причин, 
серед яких домінують самогубства, отруєння алкоголем та 
трагічні випадки у дорожньо-транспортних подіях. 

Стабілізація чисельності населення та збільшення 
очікуваної тривалості життя є пріоритетним направленням 
керівництва Держави. Одним із головних завдань сьогодення – 
поліпшення репродуктивного здоров'я населення, зниження 
захворюваності та смертності за допомогою формування у 
свідомості наступного покоління позитивного ставлення до 
здорового способу життя,  дбайливого ставлення до власного 
здоров’я. 

Саме тому, дисципліна “фізичне виховання” у закладах 
вищої освіти, має бути обов’язковою, систематичною, з 
врахуванням особливостей і направлень освітнього закладу, з 
врахуванням попиту здобувачів вищої освіти до різних 
направлень у спорті та фізичній культурі і т. д. Дисципліна має 
позбутися наративу “пострадянського” трактування, де 
здебільшого зрівнювалися можливості усіх студентів з 
фізичної підготовки, так би мовити навчання і складання 
контрольних нормативів “під одну гребінку” тобто для усіх 
однакові.[2] Сучасне фізичне виховання має набувати нових, 
інноваційних поглядів, заходів, засобів, щоб здобувач вищої 
освіти мав постійне бажання активно проводити свій час, знав 
і усвідомлював користь від таких занять, був прикладом для 
інших, підтримував свій життєвий тонус, свою фізичну 
працездатність і підготовку, вміло і доцільно застосовуючи 
увесь арсенал фізичних вправ, завдань, комплексів тощо. 
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ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 
РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА У ЗАКЛАДІ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Проблема всебічного розвитку дитини дошкільного віку 
завжди була і залишається актуальною. У наукових 
дослідженнях все частіше акцентують увагу на тому, що для 
успішного освітнього процесу у ЗДО необхідно правильно 
організувати розвивальне середовище, яке створить умови для 
навчання та виховання дітей. Сучасна дошкільна освіта 
повинна орієнтуватися на реалізацію виховних, розвивальних 
та навчальних функцій на противагу сприйняттю ЗДО як 
підготовчої ланки, що необхідно для навчання в школі. 
Натомість слід акцентувати особливу увагу на забезпеченні 
соціалізації дошкільників, ідентифікації та розвитку їх 
задатків. Таким чином, чи не найважливішою функцією ЗДО 
є створення умов для реалізації вихованців. 

У психолого-педагогічних дослідженнях зміст поняття 
середовище трактується як «це оточення, сукупність 
природних, предметних та соціальних умов, в яких малюк 
зростає, опановує науку життя, стає компетентною 
особистістю з притаманними їй індивідуальними 
особливостями» [2, с. 397]. О. Кошіль виокремлює аспекти 
змісту освітнього середовища ЗДО: «розвиток (реалізація 
потенціалу як дитини так і педагога); безпека (створення 
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сприятливих умов для суб’єктів); фасилітативна взаємодія 
(узгодження інтересів і цінностей суб’єктів); активність 
(розвиток пізнавальних умінь у дітей дошкільного віку); 
збереження психологічного здоров’я (забезпечення умов 
гармонійного особистісного розвитку, успішної адаптації 
дитини у соціумі); виховання (створення умов для 
систематичної і організованої взаємодії вихователя і 
вихованця, у процесі якої відбувається формування 
особистості)» [3, с. 96].  

У публікації О. Білєр виокремлено принципи побудови 
розвивального середовища: «принцип дистанції, позиції 
взаємодії; принцип активності; принцип стабільності – 
динамічності розвивального середовища; принцип 
комплектування та гнучкого зонування; принцип емоційності 
середовища, індивідуальної комфортності та емоційного 
благополуччя дитини та дорослого; принцип сполучення 
звичних і неординарних елементів в естетичній організації 
середовища; принцип урахування, статевих і вікових 
відмінностей дітей; принцип поваги до думки дитини» [1, с. 59].  

З метою створення ефективного розвивального 
середовища вихователі повинні обирати ігровий матеріал 
таким чином, щоб були враховані вікові особливості 
дошкільників. Вихователям варто звертати увагу на те, щоб 
іграшки були багатофункціональними, щоб дитина одну й ту 
саму річ змогла використати під час різних ігор. Не менш 
важливими є поступове ускладнення, ефект новизни, 
інформативність та різноманітність. Розвивальне середовище 
повинно постійно змінюватися та удосконалюватися, бути 
цікавим та відповідати тематичному плану занять. У той же 
час, необхідним є створення умов для самостійного вибору 
іграшки та вільному доступі до них. 
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О. Писарчук та К. Крутій зазначають, що розвивальне 
середовище безпосередньо здійснює вплив на: «пізнавальний 
(створення умов для її пізнавальної діяльності; можливостей 
для експериментування, систематичних спостережень за 
об’єктами живої і неживої природи); естетичний (розвиток 
уміння бачити красу навколишнього природного світу, 
різноманітність його фарб і форм); оздоровлення дитини 
(використання екологічно безпечних матеріалів для 
оформлення інтер’єрів, іграшок; озеленення території); 
формування моральних якостей дитини (створення умов для 
щоденного спостереження за живими об’єктами і спілкування 
з ними; формування бажання і вміння берегти навколишній 
світ природи; виховання почуття відповідальності); 
формування екологічно грамотної поведінки (розвиток 
навичок раціонального природокористування та догляду за 
рослинами)» [4; 5, с. 50].  

Ми погоджуємося з думкою С. Смолюк, що 
«середовище власного «Я» дитини є розвивальним, 
сприятливим для її особистісного зростання, якщо дитина має 
уявлення про своє тіло та органи чуттів, орієнтується в умовах 
свого розвитку, дотримується гігієни тіла й діяльності, 
диференціює показники здоров’я і захворювань, зацікавлена у 
здоровому способі життя, характеризується витривалістю, 
визначає статеву належність, покладається на свою 
вправність; володіє азбукою емоцій, має високу пізнавальну 
активність, здатна до вольових зусиль, довіряє самооцінці, 
домагається визнання, має елементарну життєву перспективу; 
характеризується комунікативними здібностями; почувається 
членом соціальної групи, вміє налагоджувати спільну 
діяльність, чинити опір асоціальній поведінці однолітків, 
розв’язувати конфліктні ситуації, діяти за сумлінням» [6, с. 190].  
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Отже, враховуючи той факт, що під розвивальним 
розуміють – предметне, природне і соціальне середовище, 
перед вихователем постає завдання у правильній його 
організації. Воно повинно бути створене таким чином, щоб 
дошкільник мав змогу дізнаватися про нову корисну 
інформацію, проводити експерименти, створювати щось нове. 
Надзвичайно важливо є можливість вибору дитиною іграшки 
чи гри, що спонукає до вміння самовизначитися, прийняти 
самостійне рішення. Організація розвивального середовища 
відповідно до проаналізованих нами вимог створює умови для 
дорослішання дитини та її поступовій самостійності. 
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пошкодження є одним з ефективних напрямків підвищення 
надійності та зниження експлуатаційних витрат [1, 2]. Однією 
з важливих умов, що забезпечують можливість зміни 
існуючих підходів до ремонту обладнання, має бути 
виключення великої кількості непланових ремонтів, 
спричинених низькою надійністю окремих вузлів обладнання. 
Досвід експлуатації та ремонту дозволяє виявляти 
конструктивні недоліки, які властиві конкретним 
типорозмірам обладнання. Узагальнення таких даних 
використовується заводами-виробниками при розробці 
нового або реконструкції існуючого обладнання.  

Аналіз робіт з дослідження надійності [3, 4] показав, що 
більшість робіт містить інформацію щодо відмов, що 
відбулися в процесі експлуатації; у невеликій кількості робіт 
представлена інформація щодо пошкоджень, які виявлені при 
ремонті. Враховуючи недосконалість системи збирання 
інформації, частина її може бути не відображена в офіційних 
документах (за відмовами та дефектами, виявленими в 
процесі ремонту). Відсутня узагальнена інформація з причин 
пошкоджень обладнання; недостатньо інформації щодо 
допоміжного обладнання турбоустановки. Практично 
відсутня інформація щодо пошкоджень, узагальнена за 
даними експлуатації та ремонту. Необхідно виконати збір та 
аналіз інформації з усього обладнання турбоустановки із 
залученням даних офіційної статистики щодо відмов, даних 
щодо пошкоджень, виявлених при ремонті, інформації за 
даними експлуатаційного та ремонтного персоналу. Аналіз 
надійності всього устаткування необхідно виконати з 
урахуванням єдиного підходу. На основі такого аналізу 
необхідно визначити елементи, що лімітують та визначають 
надійність паротурбінних установок.   
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Фізичний ресурс обладнання обмежується лише станом 
металу та зварних з'єднань. За результатами статистичного 
аналізу показано, що найбільший внесок у загальну 
ушкоджуваність енергетичного обладнання вносять 
руйнування зварних конструкцій. При цьому зіставлення 
коефіцієнтів запасу за тривалою міцністю і статистикою 
пошкоджень показує повну відсутність будь-якого зв'язку. 
Наголошується, що існуючі методи дослідження надійності як 
у нашій країні, так і за кордоном все більше не задовольняють 
вимогам практики та рівню технології виробництва, оскільки 
дуже часто і набагато розходяться прогнозні оцінки та реальні 
значення показників надійності [5].  

Найчастіше використовуються статистичні методи 
дослідження. При цьому методологія отримання кінцевих 
результатів про надійність виробів відповідно до вірогідної 
(статистичної) теорії полягає в наступному. З випробувань чи 
експлуатації отримують статистику відмов виробів. Далі, 
використовуючи відомі статистичні критерії згоди, 
вибирають найбільш відповідну модель розподілу випадкових 
величин, яка розроблена в теорії ймовірностей 
(експоненційна, нормальна, Вейбулла, логарифмічна та ін.), і 
приймають її як теоретичну модель розподілу ймовірностей 
безвідмовної роботи (моделі надійності), виходячи з якої 
визначають необхідні кількісні показники надійності. Оцінка 
надійності систем здійснюється шляхом обчислення 
ймовірностей працездатних станів елементів. Статистичні 
методи оцінки надійності, що увійшли до основних 
нормативних матеріалів, недостатньо ефективні при оцінці 
надійності нових високонадійних або одиничних виробів, що 
знаходяться в експлуатації, тобто там, де нечисленна або 
взагалі відсутня статистика відмов. Достовірну інформацію 
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можна отримати на основі вивчення механічних і хімічних 
властивостей та деяких фізичних параметрів виробів, що 
характеризують технічний стан останніх, з використанням 
ймовірнісних методів. У цьому випадку методологія 
встановлення кількісних показників надійності на підставі 
вивчення певних фізичних параметрів, що характеризують 
технічний стан виробів, полягає у виявленні кінетичних 
закономірностей деградаційних процесів (побудова 
математичних моделей процесів деградації) та визначенні 
аналітичного зв'язку цих закономірностей з показниками 
надійності. Принципово важливим є розкриття механізмів 
відмов та їх впливом на надійність виробів. Моделі, які 
одержуються при такому підході, є неповними і поширення 
результатів отриманої таким чином моделі навіть на 
аналогічний об'єкт, але в іншому режимі може мати лише 
якісний характер. 

Пропонується комплексний підхід до збору та обробки 
інформації щодо надійності роботи енергетичного 
обладнання, а також методика визначення основних 
елементів, що регламентують надійність конкретного 
агрегату на основі статистичного аналізу даних експлуатації 
паротурбінних установок. Аналіз надійності будується на 
інформації про пошкодження, що спричинили відмови 
обладнання, пошкодження, що виявляються при виконанні 
планових ремонтів обладнання, а також на даних про 
неполадки в роботі обладнання, що виявлялися в процесі 
експлуатації паротурбінних установок. Як вихідна інформація 
використовуються: акти відмов обладнання; ремонтна 
документація; звітна експлуатаційна документація; 
інформація, одержувана системами технологічного 
моніторингу, а також інформація, одержувана методом 
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експертних оцінок від технічних фахівців, які займаються 
експлуатацією та ремонтом обладнання паротурбінних 
установок на електростанціях. 

У роботі на основі аналізу інформації щодо 
пошкодження в умовах експлуатації обладнання 
запропоновано методику підвищення надійності вузлів 
турбіни та допоміжного обладнання, що лімітують надійність 
паротурбінної установки, аналізу їх ефективності та розробки 
пропозицій щодо вдосконалення ремонту. 

Мета роботи відповідає пріоритетним напрямам 
розвитку науки, технологій та техніки України та дозволяє 
подальше удосконалення устаткування на основі розв’язання 
задач оптимального проектування елементів конструкції 
енергетичного обладнання [6-8]. 
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СЕКЦІЯ 6. 
 

ПСИХОЛОГІЯ 
 

 
Вовченко О.А. 

старший науковий співробітник  
відділу освіти дітей з порушеннями слуху, 

 Інститут спеціальної педагогіки та психології 
імені Миколи Ярмаченка НАПН України 

м. Київ, Україна  
 

ВПЛИВ ТРАВМІВНИХ ПОДІЙ НА ДИТИНУ 
РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З 

ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 
 
Тема психічної травматизації маленької дитини 

внаслідок переживання стресу високого ступеня 
інтенсивності чи тривалості є не достатньо розробленою як в 
медичній психології, так і в спеціальній. Можливість 
виникнення стресових порушень у дітей раннього віку досить 
довго ставилася медиками, психологами, психіатрами під 
сумнів. Вважалося, що висока пластичність психіки маленької 
дитини одночасно з недостатнім розвитком у неї 
довготривалої пам’яті перешкоджають формуванню стійких 
когнітивних чи емоційних порушень внаслідок емоційного 
потрясіння і що це дозволяє новонародженому, 2-3 річній 
дитині і дитині дошкільного віку уникати відтермінованих 
наслідків стресових переживань. 
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Одночасно з цим у психоаналітичних дослідженнях 
розробляються уявлення про ранні психічні травми, зумовлені 
подіями, неминучими у житті кожного: сепарація дитини від 
матері, відлучення від грудного молока тощо. Наукові 
дослідження та спостереження з клінічної практики останніх 
десятиліть поступово вносять певну зрозумілість у проблему 
стресових розладів у дітей перших років життя, однак повної 
визначеності у цих питаннях ще не досягнуто [1]. 

Підхід до розгляду стресових та травмівних порушень у 
дітей має аналогічний характер розуміння порушення у 
дорослих. Відповідно до сучасних уявлень, важкий 
довготривалий стрес може призводити до розвитку у людини 
гострих або хронічних хворобливих станів. Крім того, 
характеризують так звані порушення адаптації, що 
розвиваються у відповідь на вплив менш інтенсивної, але 
тривалої за часом та пов’язаної зі значними життєвими 
змінами травмівної ситуації [2].  

У дітей перших років життя, як свідчать спостереження 
практиків, також можна відмічати симптоми ПТСР 
(посттравматичного стресового розладу).Вони досить подібні 
до дорослих симптомів, але мають свою, досить яскраву 
вікову специфіку. Так, повторне переживання травмівної події 
у маленької дитини часто набуває форми посттравматичної 
гри. Для неї характерним є відтворення дитиною тих чи інших 
аспектів травми у діях з предметами, іграшками чи людьми [3]. 
На відміну від звичайної дитячої гри посттравматична є 
позбавленням творчої ігрової діяльності. 

Посттравматична гра, що є симптомом захворювання, 
має нав’язливий характер, дитина не в змозі сама її змінити 
або зменшити за допомогою неї свою емоційну напругу. При 
цьому діти, які пережили стрес, травму під час війни, але ті, 
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що уникнули посттравматичного розладу, можуть також 
багато разів програвати подію, яка викликала страх, але при 
цьому вони більш вільні у виборі деталей ігрового сюжету, 
здатні варіювати його тривалість, вводити у гру нових 
персонажів та змінювати кінцівку. В результаті через деякий 
час відбувається природне відреагування ними емоцій 
тривоги та страху, інтенсивність переживань мінімізується, 
ігровий сюжет помітно змінюється і перестає занадто часто 
використовуватись [1]. 

У дітей, які вже опанували мову, спогади про травму 
можуть виявлятися у формі повторюваних висловлювань на 
тему події або нескінченних питань про неї чи супутні 
обставини. Так, наприклад, дитина, яка стала свідком загибелі 
людини, може весь час говорити тільки про смерть та 
буквально зупинятися біля картинок, фільмів з кадрами, де 
помирають люди. При цьому сторонньому спостерігачеві це 
може здатися лише проявом підвищеної допитливості, а 
страждання дитини може не розпізнаватись навіть близькими 
дорослими (батьками, опікунами, освітянами). Нагадування 
про подію, що травмувала. найчастіше викликає у дитини 
фізіологічні прояви сильної емоційної напруги – серцебиття, 
тремтіння, пітливість, нудота, розлади шлунку, почуття 
сорому, ускладнене дихання.  

Маленькі діти, які володіють мовою, можуть самі, 
спонтанно або під час розпитування, повідомляти про такі 
симптоми, а також розповідати дорослим про свої 
переживання та побоювання [3; 4]. 

Таким чином, немовлята, діти раннього та дошкільного 
віку страждають від впливу сильних стресів, травмівних 
подій, так, як дорослі люди або старші діти, і їм може бути 
встановлено діагноз стресового розладу. При цьому події-
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стресори та конкретні прояви порушень можуть відрізнятися [5]. 
Діти можуть піддаватися дії як раптового стресора 
незвичайної сили, так і хронічної психотравмуючої ситуації, і 
за дослідженнями вчених, останній варіант для маленьких 
дітей є більш травмівним [3; 4]. Наявність стресового 
порушення у дитини може негативно позначатися на якості її 
розвитку (пізнавальні процеси, формування соціальних 
відносин та ін.) 

Поведінка близького дорослого, його безпосередня 
реакція на стресор та якість подальшої батьківсько-дитячої 
взаємодії, грає важливу роль у формуванні стресового розладу 
у маленької дитини та може як знизити психотравмівний 
вплив обставин, так і посилити його. 

Дослідження показали, що ступінь впливу стресогенних 
подій на дітей багато в чому залежить від здатності близьких 
дорослих бути дитині захисним «емоційним буфером» під час 
стресу, тобто, за можливістю захистити від того, що 
відбувається та розуміння подій, як страшної катастрофи та 
пізніше допомогти у регулюванні емоційних, поведінкових 
проявів [6].  

Сімейне середовище в цілому також може оберігати 
дитину від стресогенних подій та обставин, забезпечуючи 
дитині відчуття захищеності та безпеки і тим самим 
зменшуючи негативний вплив.  

Крім того, психологічні дослідження родин, які 
пережили важку стресову подію характеризують залежність 
між тяжким станом матері та маленької дитини. Дитина 
раннього віку дуже тісно пов’язана з матір’ю і зв'язок цей 
проявляється загальним емоційним і навіть фізіологічним 
реагуванням. Діти цього віку здатні індукувати симптоматику 
ПТСР матері,  тривожні та депресивні розлади у матері, її 
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поведінкові порушення – відмову від взаємодії з людьми, 
агресивність, істеричність. Це є тими факторами, які 
безсумнівно ускладнюють стан дитини і негативно впливають 
на її одужання та подальший розвиток [1; 3; 4; 5]. 

Така взаємозумовленість станів маленької дитини та її 
матері (або іншої). 

Людини (яка є найближчою до дитини, завжди поруч і 
доглядає), фігури прихильності, створює особливу клінічну 
картину стресових розладів у дітей у перші роки життя та 
потребує комплексних психологічних та терапевтичних 
підходів дослідження. 
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ ЗАСОБІВ 

МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ЕМОЦІЙНИЙ СТАН 
ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ВІЙНИ 

 
В умовах демокpатизації політичних систем на 

міжнаpодній площині відбувається й ускладнення пpостоpу 
політичної комунікації та уpізноманітнення технологій 
комунікативної взаємодії. Пpи збільшенні кількості 
міжнаpодних суб‘єктів політичного пpоцесу зpостає i якість їх 
взаємозв’язку, що пов’язане як з дивеpсифікацією джеpел 
інформації, так i з удосконаленням технічних засобів, які 
використовують  влада i гpомадяни. В такому суспільстві, 
важливим є володіння інформацією (а не матеріальними 
благами), що  є рушійною силою його перетворень та 
розвитку, і де процвітає людська інтелектуальна творчість. 
Адже, інформація стала регулятором усіх суспільних, 
політичних, соціальних, економічних відносин. Власне тому, 
важко переоцінити вплив ЗМІ на кожну окрему людину та на 
суспільство в цілому. Інформація в сучасному світі є не лише 
засобом впливу, показником розвитку, а й зброєю, яку країни 
здатні використовувати для досягнення власних жорстоких 
прагнень. Саме це і сталося з Україною, яка змушена не лише 
виборювати та захищати власний суверенітет і незалежність, 
а й давати відсіч на інформаційному фронті. Особливо 
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негативно інформаційне протистояння впливає на 
підростаюче покоління. Оскільки, уже тривалий час на 
території України відбувається збройне протистояння, 
частина території є непідконтрольною українській державі. 
Тому, діти, що залишилися на окупованих територіях, стали 
заручниками вибору своїх батьків та змушені зростати в 
умовах не лише збройного протистояння, але й 
інформаційного протиборства. Питання інформаційної 
безпеки цих дітей сьогодні є надзвичайно важливим та 
актуальним за багатьма аспектами.  

Після припинення збройного протистояння та 
повернення тимчасово окупованих територій Україна 
обов’язково стикнеться з проблемою реінтеграції 
підростаючого покоління, оскільки шкода від завданих 
негативних інформаційних впливів на несформовану дитячу 
свідомість буде значно більшою, ніж для дорослих, а наслідки 
– більш складними та непередбачуваними.  

Особливо гострою проблема впливу інформації в умовах 
війни є у підлітковому віці. Адже саме цей віковий період сам 
по собі є складним, оскільки характеризується змінами у 
фізіологічному та психологічному аспектах. Підлітки мають 
нестабільні емоційні прояви, схильні до гіперболізації та є 
вразливими до думки соціуму. Окрім того, сучасні підлітки 
мають доступ до різноманітної інформації, яку не здатні 
критично оцінити. Власне тому часто стають заручниками 
хибного розуміння і уявлення про те, що відбувається.  

Вивченням питання інформаційного-психологічного 
протиборства та негативних наслідків інформаційного впливу 
на свідомість людини займалися різні вчені (І. Арістова,                   
О. Баранов, К. Бєляков, В. Брижко, Я. Жарков,  В. Пилипчук, 
В. Петрик, М. Присяжнюк, Н. Савінова).  
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Саме інформаційне протиборство є значною складовою 
гібридної війни, яку веде сьогодні Російська Федерація проти 
України. Така форма боротьби є сукупністю методів та 
способів впливу на інформаційну сферу: від одноразової акції 
інформаційно-психологічного та інформаційно-технічного 
впливу до комплексу дій, які передбачають спланований, 
систематичний вплив на свідомість і поведінку людей шляхом 
поширення упередженої, неповної чи недостовірної 
інформації з метою схилення їх до вчинення дій, вигідних для 
суб’єкта інформаційного впливу [1, с. 20–30].  

Основними об’єктами деструктивного інформаційного 
впливу є: ідеологічно-психологічне середовище суспільства; 
система формування суспільної свідомості та громадської 
думки; система розроблення та прийняття політичних рішень; 
свідомість і поведінка людини; інформаційні ресурси та 
інформаційна інфраструктура [1, с. 29]. Головними об’єктом 
посягань є свідомість окремої людини, прихований вплив на 
яку здійснюється через її психіку та нервову систему, 
переважно на підсвідомому рівні «в обхід свідомого 
контролю, через сферу неусвідомлюваних, нечітко 
усвідомлюваних і несвідомих реакцій людської психіки» [2].  

Як правило, наслідком негативного інформаційного 
впливу на свідомість підлітка є лише нетривала девіація, яка 
зникає з усуненням подразника або поступово затихає після 
припинення його дії чи після рефлексії підлітка на нього. 
Відповідно, є підстави стверджувати, що деструктивний 
інформаційний вплив на свідомість підлітка є частиною 
негативного інформаційного впливу. Тобто, деструктивний 
інформаційний вплив на свідомість підлітка – це такий 
негативний інформаційний вплив, який призводить до 
порушення цілісності особистості, руйнування її свідомості 
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чи/ та незворотних змін в її психіці, що завдає шкоди 
фізичному і психічному здоров’ю та унеможливлює 
повноцінний розвиток особистості.  

Потрібно також зауважити, що дедалі частіше поряд із 
поняттям «інформаційний вплив» виникає поняття 
«інформаційно-психологічний вплив». Це пов’язано 
переважно зі збільшенням випадків втручання у внутрішній 
психологічний та психічний стан людини через її свідомість 
та підсвідомість, із використанням інформації та технологій. 
Такі дії призводять до негативних і деструктивних наслідків 
для індивідуальної, колективної та суспільної свідомості. 
Виходячи з розуміння вченими-психологами поняття 
«інформаційно-психологічної безпеки особи» [3], визначення 
поняття негативного інформаційно-психологічного впливу 
фахівцями в сфері інформаційно-психологічного 
протиборства та військової науки й інформаційного права, а 
також зважаючи на правове визначення терміну 
«психологічна безпека» [2], можна сказати, що інформаційно-
психологічний вплив – це цілеспрямована дія інформації на 
свідомість та психіку людей (особистостей, груп) 
усвідомленого або неусвідомленого характеру за допомогою 
переконання, психологічного переформування або сугестії 
для формування певної системи уявлень, із метою зміни 
світоглядних та психологічних структур їхньої свідомості й 
підсвідомості, трансформації їхніх емоційних станів, 
стимулювання відповідних типів поведінки.  

Одним із видів інформаційно-психологічного впливу є 
пропаганда. Під пропагандою розуміють діяльність із 
розповсюдження і популяризації ідей (політичних, 
філософських, наукових, художніх, мистецьких тощо) у 
суспільну свідомість [1, с. 62]. Сутність пропаганди полягає в 
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маніпулюванні свідомістю, для досягнення поставленої мети 
їй необхідно викликати певні емоції у людей, а її основною 
функцією є створення вигаданої, паралельної реальності [1, с. 24]. 
Тому широке залучення масмедіа з їх технологічними і 
мультимедійними можливостями є запорукою масового, 
швидкого та ефективного інформаційного впливу. 
Розрізняють позитивну та негативну пропаганду. Агресивну 
пропаганду, яка ведеться сьогодні на всіх російських каналах 
і ретранслюється на територію України, особливо на 
тимчасово неконтрольовану її частину, безумовно, варто 
віднести до негативної. Прикладами такої пропаганди, 
націленої на підліткову аудиторію на сході країни, є 
відеопродукція. Перекручування фактів, паплюження та 
зневага до перших осіб держави, що демонструє цей матеріал, 
ставить під сумнів легітимність української влади, формує в 
свідомості підлітків викривлену картину сприйняття 
сьогодення, змінює їхні цінності, дезорієнтує в 
самоідентифікації. Яскравість картинки на фоні сірості та 
буденності їх буття, позитивні емоції, які вона викликала, 
відкладуться яскравою міткою у свідомості та підсвідомості 
підлітка разом зі своїм викривленим змістом. Коли бойові дії 
закінчяться і окуповані території повернуться під контроль 
України, дітям, які виховувались на таких матеріалах, буде 
складно довести, що бійці української армії – не злочинці, а, 
навпаки, покликані захищати їх спокій та добробут, а Україна 
– це їхня батьківщина, країна, яка є гарантом їхньої безпеки.  

Інший аспектом сюжетної лінії в наведених прикладах є 
постулат, що досягти поставленої мети можливо лише за 
допомогою сили, агресії та знищення супротивника. Така 
позиція протирічить усім відомим державним та міжнародним 
цінностям, а використання жорстокості і насилля у продукції 



 
  

 
     Матеріали XXX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

     (07 березня 2023 року,  м. Гамбург (Німеччина), дистанційно) 
 

 
   318 

для підлітків є недопустимим відповідно до національного та 
міжнародного права. Зокрема, згідно зі ст. 52 Конституції 
України, будь-яке насильство над  дитиною та її експлуатація 
переслідуються за законом [2]. Це положення деталізовано у 
п. 4 ст. Закону України «Про охорону дитинства»: 
«Пропагування у ЗМІ культу насильства і жорстокості, 
розповсюдження порнографії та інформації, що зневажає 
людську гідність і завдає шкоди моральному благополуччю 
дитини» заборонено [3]. Якщо доросла людина володіє 
сталими життєвими принципами і цінностями, керується 
встановленими морально-правовими нормами та має у своєму 
арсеналі напрацьовану систему противаг негативним 
інформаційно-психологічним впливам, то підліток 
знаходиться на стадії їх формування, тому є абсолютно 
незахищеним від різних видів негативних інформаційних 
впливів як на свідомому, так і на підсвідомому рівнях. Тож 
дію пропаганди на свідомість підлітків варто розглядати у 
двох аспектах:  

1) як безпосередню негативну дію інформації на 
свідомість підлітків, впливу на їх психофізичне здоров’я та 
емоційний стан; 

2) як її детерміновану у часі дію, а саме як дію 
негативних інформаційних впливів на формування 
особистості, на закладання основних векторів на майбутнє. А 
це уже питання не лише інформаційної політики, 
інформаційної безпеки підлітків, але й виклик національній 
безпеці держави.  

Варто зазначити, що чимала кількість підлітків зі сталою 
ідеологією конфліктності і ненависті до всього українського, 
з низьким інтелектуальним рівнем та підвищеною 
жорстокістю, з пріоритетністю силових методів вирішення 
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складних питань стане значною проблемою для українською 
держави на найближчі десятиліття, збільшуючи рівень 
злочинності. Власне тому гостро постає питання підвищення 
ролі віктимологічної профілактики серед підлітків прилеглих 
до збройного протистояння територій, а згодом й окупованих, 
після їх звільнення. Віктимілогічна профілактика серед 
підлітків, зокрема в інформаційній сфері, обов’язково має 
ввійти в реінтеграційний пакет системи заходів держави щодо 
повернення тимчасово окупованих територій.  

Аналізуючи вплив засобів масової інформації на 
емоційний стан підлітків потрібно,  перш за все апелювати до 
психологічних знань про особистість. Необхідно враховувати, 
що дійсність, яку висвітлюють засоби масової інформації є 
чиєюсь опосередкованою думкою, причому подається вона 
часто у такому форматі, який практично унеможливлює 
подальші роздуми і аналіз. Подібна інформація може бути 
небезпечною, бо певна категорія громадян, зокрема підлітки 
сприймають подану інформацію без власного критичного 
мислення. Особливо ця небезпека зростає у воєнний час, адже 
чи не найстрашнішою зброєю війни є тотальна дезінформація 
та брехня. 

Найбільш вразливою категорією, яка підпадає під вплив 
засобів масової інформації під час війни є підлітки. Це можна 
пояснити з огляду на ряд причин, серед яких: нестабільність 
емоційних та поведінкових проявів через активний 
фізіологічний розвиток; здатність отримувати інформацію з 
різних джерел та не здатність її критично оцінювати та 
аналізувати; залежність підлітків від соціальної думки, 
зокрема думки однолітків тощо. 

Все це потребує від держави пошуку методів та способів 
протистояти інформаційним атакам, обрати вектор державної 
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політики на створення безпечного інформаційного 
середовища для найвразливіших категорій населення країни – 
дітей та підлітків.  
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З 
ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ В 

НОВОМУ ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
 
Складна політична ситуація в нашій країні змусила 

багато родин змінити своє місце проживання та тимчасово 
переміститися в інші регіони. За останніми даними Дитячого 
Фонду ООН (ЮНІСЕФ) понад 230 тисяч людей стали 
вимушеними переселенцями. Окрім того, нестабільна 
економічна та політична ситуація, яка склалася сьогодні в 
Україні, загострила проблему соціальної адаптації нової 
категорії дітей – вимушених переселенців. Соціальна 
адаптація осіб  цієї категорії ускладнена тим, що ці діти 
тривалий час знаходилися під впливом несприятливого 
ворожого середовища, деякі з них стали свідками бойових дій, 
назавжди втратили друзів, домівку, близьких тощо. Всі ці 
події залишили свій відбиток на вразливій дитячій психіці, а 
не до кінця прожиті травмуючі ситуації і далі впливають на 
поведінку дітей, перешкоджаючи їх соціалізації в умовах 
приймаючого співтовариства. Хоча у деяких переселенців не 
спостерігається депресія і вони успішно адаптуються до нових 
умов з перших днів перебування, однак, більшість з них 
відчуває тривогу, засновану на різних емоціях (здивування, 
відраза, обурення,), що виникають у результаті усвідомлення 
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культурних відмінностей. Через це вони можуть відчувати 
власну неповноцінність внаслідок нездатності впоратися з 
новою ситуацією. Дехто скаржиться на неприйняття  їх новим 
середовищем і почуття відкидання (неприйняття нової 
культури). 

Варто зазначити, що особливості міграційних процесів і 
соціальної підтримки мігрантів активно досліджуються й 
висвітлюються зарубіжними вченими. В їх працях 
розкриваються теоретичні основи соціальної роботи з 
біженцями (Дж. Брінкман, М. Коумлі, К. Лайонс, Дж. Мартін, 
Дж. Паркер, Л. Роджлер, М. Шерраден) та особливості 
професійної підготовки соціальних працівників до роботи з 
мігрантами як споживачами соціальних послуг (Д. Айфіл,                  
І. Вайсман, Д. Ван Соест, Б. Гарсіа, Дж. Фокс, Ф. Шварц).  

Проблема соціалізації особистості на сучасному етапі 
суспільного розвитку характеризується трансформацією 
соціально-економічної, політичної, культурно-освітньої та 
інших сфер життєдіяльності. Результатом цієї трансформації 
є зміна якісної основи громадської свідомості, в якій 
відображаються нові реалії життя. Сучасні умови 
характеризується загостренням багатьох суперечностей, 
нестійкістю та різноманітністю орієнтацій і установок, що 
вносить в життя певну напруженість та викликає появу 
негативних тенденцій у процесі соціалізації як підростаючої 
так і досвідченої особистості.  

Варто зазначити, що сучасні особливості розвитку 
українського суспільства впливають на особистість, її 
формування та становлення і проявляються в декількох 
аспектах: з одного боку, науково-технічний прогрес 
обумовлює появу нових економічних відносин, які в свою 
чергу вимагають від особистості підвищення її загального і 
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спеціального освітнього рівня, культурного рівня, 
поглиблення й розширення світогляду, розвитку технологічно 
нових вмінь, навичок і здібностей, високого рівня 
усвідомленості громадського обов’язку та особистої 
відповідальності; з іншого боку, об’єктивні зміни різних сфер 
життєдіяльності індивіда ускладнюють процес становлення його 
особистості, створюючи нові колізії та проблеми, що виникають 
у сфері взаємодії та взаємовідносин. Це може призвести до 
непередбачуваної ситуації, а в гіршому випадку завдати шкоди 
психічному та фізичному здоров’ю особистості. Саме тому, 
вивчення проблеми соціалізації особистості в сучасних умовах є 
вкрай важливим. Оскільки лише через розуміння поняття 
соціалізації, її особливостей, механізмів та етапів через призму 
трансформацій суспільства дозволить знайти оптимальні шляхи 
для подолання негативних тенденцій, з якими стикається індивід 
на різних етапах соціалізації.  

Бойові дії, війна докорінно змінили життя всіх українців, 
які не лише кожного дня перебувають  в смертельній 
небезпеці, втрачають житло, здоров’я та навіть життя, а й 
змушені адаптуватись  до нових жорстоких реалій. І хоча все 
це негативно впливає на кожного громадянина України, все ж 
однією із найбільш вразливих категорій є діти. Все, що 
відбувається в нашій країні не негативно позначається на 
життєдіяльності підростаючого покоління, зокрема на їхній 
соціалізації. Під соціалізацією ми розуміємо «процес і 
результат засвоєння й активного відтворення індивідом 
установок, цінностей, ролей, очікувань, які властиві певній 
культурі або соціальній групі». «Соціалізація – процес, за 
допомогою якого культура передає людям свої переконання, 
звичаї, звички і мову». Так, у дитячому віці діють всі основні 
механізми соціалізації:  
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• прийняття та засвоєння нових соціальних ролей;  
• соціально-рольова ідентифікація;  
• наслідування як відтворення поведінки і діяльності, 

досвіду людей;  
• інтеріоризація оцінних ставлень батьків, педагогів та 

ровесників;  
• орієнтація на соціальні очікування старших та 

однолітків;  
• порівняння себе з іншими людьми;  
• навіюваність і конформізм тощо.  
Щоправда, в умовах війни всі ці механізми зазнають 

трансформацій і діти в процесі соціалізації стикаються з 
різними проблемами та труднощами, серед яких викривлення 
системи поглядів на життя, формування серед дітей і молоді 
окупованих територій уявлення про «героїзацію війни», 
актуалізація радянської цінності «діти-герої», закріплення 
негативного ставлення до «ворогів» –захисників 
територіальної цілісності і незалежності України. Особливо 
ускладненою є реінтеграція в українську систему цінностей 
тих дітей, які втратили у збройному конфлікті своїх батьків-
колаборанті. Окрім того, через негативний інформаційний 
фон війни  в дітей процеси збудження переважать над 
процесами гальмування, що виявляється в гіперактивності, 
неконтрольованості своїх дій і поведінки. Так, у дітей 
формується фрагментований у часі світогляд: щасливе 
безтурботне «вчора» до війни – трагічне загрозливе 
«сьогодні» в умовах війни – невизначене тривожне «завтра» 
після війни. Руйнується раніше сформована система 
міжособистісних стосунків, адже взаємини, які до війни були 
дружніми і навіть родинними, часто стають ворожими.  
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Частина дітей з тимчасово окупованих територій 
вимушена проживати за межами свого звичного середовища, 
часто у сім’ях, де хтось із членів родини з різних причин 
залишився на окупованій території. Це ускладнює адаптацію 
до нових умов життя, тому дітям і молоді важко інтегруватися 
в нове соціальне оточення. Окрім того, деформується 
сформована раніше модель моральної поведінки. До того ж, 
на окупованих територіях «патріотичне виховання» дітей 
здійснюється в дусі ненависті до України, розширюється 
моральна межа дозволеного – виправдовується агресія щодо 
«чужих», прищеплюється звичка до насилля (бойовики 
навчають дітей стріляти зі зброї, створюють дитячі організації 
воєнізованого типу тощо).  Війна «дискредитує норми моралі 
мирного життя, норми права, компроміс та діалог як засіб 
досягнення цілей». Виникає реальна загроза втрати дітьми 
позитивних життєвих орієнтирів, власного ідеалу, що 
породжує стрес і фрустрацію, спричинює девіантні форми 
поведінки. 

Враховуючи те, що необхідною умовою для 
нормального розвитку дитини є стабільне безпечне оточення, 
а батьки в цей час не можуть виконувати звичні сімейні ролі, 
адже самі переживають важкий стрес, то важливу роль в 
цьому займають інші інститути соціалізації, зокрема 
навчальний заклад. Адже дорослі зайняті розв’язанням 
важких життєвих проблем не можуть приділити достатньої 
уваги потребам дітей. Саме тому, у дітей з тимчасово 
окупованих територій найчастіше виникають такі проблеми як:  

•  емоційні порушення (агресивність, тривожність, 
депресія); 

•  невротичні реакції (погіршення сну, апетиту, 
виникнення різноманітних страхів); 
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•  ускладнена адаптація до нових соціокультурних умов;  
•  порушення в розвитку пізнавальних психічних 

процесів (погіршення пам'яті, мислення, уваги). 
Фахівці розрізняють два види травми у дітей з тимчасово 

окупованих територій:  
1. Травми, які є результатом того, що діти стали свідками 

бойових дій, актів насилля тощо.  
2. Травми, отримані внаслідок вимушеного переїзду, 

неспроможності змиритися із зміною звичного життя, 
невираженої агресії, почуття «розтоптаної гідності». Цей вид 
травми може спостерігатися навіть у дітей, які народилися в 
родині вже після переселення.  

Оскільки, соціалізація особистості українських дітей і 
молоді сьогодні відбувається в умовах гібридної війни, яка 
має деструктивну інформаційну складову, то потрібна дієва 
стратегія інформаційної політики держави, спрямованої на 
протидію ворожій пропаганді, подолання гуманітарного 
розриву між українськими громадянами, що проживають по 
різні боки лінії розмежування між тимчасово окупованою і 
контрольованою територіями України, формування цінностей 
громадянського суспільства. Окрім того, саме складна 
політична та соціально-економічна ситуація в країні висуває 
нові вимоги до навчального середовища та освітнього процесу 
в цілому. Адже навчальний заклад повинен не лише 
забезпечити якісне отримання знань та вмінь в цих 
екстремальних умовах, а й допомогти дітям адаптуватися до 
нових реалій як у стінах навчального закладу так і поза ним.  

Варто зазначити, що найбільш травматичними 
факторами війни для дітей є: смерть (особливо втрата 
батьків); насильство та жорстокість; незадоволення базових 
потреб (погане харчування, значні фізичні навантаження, 
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відсутність відчуття безпеки, любові та ласки); хаотичність 
стилю та умов життя; загальна атмосфера горя, страждань та 
негативних емоцій; деформація «законів суспільства»; 
тривала ситуація невизначеності; суцільна розруха тощо. Ці 
фактори впливають на формування якостей особистості 
дитини, змінюють загальні закони розвитку дитячої психіки, 
послідовність утворення структурних компонентів 
особистості, зміщують кризові періоди тощо. Все це 
призводить до появи у дитини ряду психологічних проблем: у 
фізичному здоров’ї – як наслідок інтенсивного та тривалого 
впливу негативних стрес-факторів; у комунікації та 
відносинах із соціумом; у сфері смисло-життєвих орієнтацій 
(на перший план виходить життя, життя близьких, 
стабільність тощо); з наявністю значної кількості страхів 
тощо. І, нажаль, значна кількість існуючих на сьогодні 
програм реабілітації дітей – жертв військових конфліктів має 
дещо хаотичний характер. Діти війні до сьогодні залишаються 
незахищеною Державою категорією постраждалих. І хоча, є 
чимало постанов, законів та інших документів, у яких 
окреслені гарантії, специфіку роботи та допомоги дітям з 
тимчасово окупованих територій, все ж цього не достатньо. 
Всі сфери життєдіяльності українського суспільства зазнали 
негативного впливу, зокрема і освіта, а тому важливим є 
створення дієвої законодавчої бази, пошук нових шляхів та 
методів роботи з новою категорією дітей – дітей з тимчасово 
окупованих територій. 
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PROJECT MANAGEMENT VERSUS OPERATIONS 

MANAGEMENT:WHAT’S THE DIFFERENCE?  
 

In the business world, every organization has two categories 
of work. These are projects which may either be short-term or 
long-term and the organization’s day-to-day activities.  Both are 
fundamentally important when it comes to guaranteeing the 
success of your business. Understanding the difference between 
projects and operations will help plan for the business’ budget and 
the daily activities to be conducted in the organization, and also 
ensure that both the project and operations managers are on the 
same page on what success should look like. This includes the 
deliverables. To shed more light into this, we will look at the key 
differences between operations and projects while comparing the 
two concepts. We shall also look at a few examples to get a better 
understanding of the two and what role both projects and 
operations play in the success of a business. 
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Projects are temporary activities of an organization, which 
may be short-term or long-term. It is the organization/ business that 
initiates a project, and the reasons normally differ for each project. 
For instance, an organization may start a project to overhaul their 
product to meet new client demands, gain a new market or remain 
relevant in the competitive market. For a business organization to 
successfully conduct projects, it needs to expend the resources of 
the organization over time which calls for a budget that can sustain 
the entire life of a project. This budget must be inclusive of the 
labor, tools, equipment needed, raw materials, and any other input 
required for the project’s smooth running. It would also be best to 
plan ahead and account for unforeseen circumstances and 
emergencies in the budget. Special personnel are also needed for 
the successful undertaking of given projects. It also requires the 
input of a project manager and a project team for the task 
accomplishment. The role of the project manager and the team 
comes to an end upon the completion of the project, which means 
that they hold no definite position in the organization, at least not 
permanent ones. A project is bound by aspects such as time, 
budget, and scope. However, the time a project takes and the 
budget allocation are always difficult to estimate because it is not 
part of routine operations. In addition, since there are many 
unforeseen circumstances to consider, the project manager also 
needs not to be specialized. This will allow him/her to tackle 
anything thrown their way with ease. It would be best if you also 
kept in mind that the business/organizational structure determines 
a project’s nature. Examples of Projects: coming up with a new 
product, onstruction of a new building or road, renovation of a 
building, dvertisement, film making, organizing for a training or 
meetingm, acquiring new equipment. 

As mentioned earlier, operations are the day-to-day 
activities of the organization.  These are activities that are 
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repetitive to the business. They help in attaining the long-term 
goals of the business through repetitive output. Unlike projects, 
operations require permanent employees who have a specialized 
area of expertise. The operations managers and employees have 
specific assigned tasks that they undertake over and over. 
Operational management aims to cut costs of the business in the 
long run, improve efficiency and effectiveness while staying afloat 
and relevant in the competitive market. When it comes to budgeting 
for operations, the allocation is fixed, and so are the events. The day-
to-day activities of operations are what are used to come up with the 
budget. Operations are expected to make a profit for the business for 
it to continue running smoothly. Examples of Projects: coming up 
with a new product, construction of a new building or road, 
renovation of a building, advertisement, film making, organizing for 
a training or meeting, acquiring new equipment. 

So, key differences: 
1) Timeframe ( projects have a shorter life span. This 

is because they are temporary and are expected to end within 
a scheduled time. On the other hand, operations are long-
term and last for as long as the business organization exists). 

2) Risks involved (since operations are the repetitive 
tasks that the team handles on a daily basis, there are little to 
no risks involved at all. Projects, however, involve a lot of 
risk-taking and risk management because they involve 
exploring new territories and stretching boundaries)/ 

3) Nature of the work (project work is unique and will 
differ from the next project. The deliverables for every 
project are also different and unique.  Operations are not 
unique since they are of a repetitive nature). 

4) Performance (projects heavily rely on performance. 
They are performance intensive. You have to perform well 
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and within the set timeframe to meet the objectives of the 
business. On the other hand, operations tend to rely on 
efficiency more than on performance. This is because of the 
long-term nature, which means to no pressure to deliver 
quickly. Operations allow you to take your time with the 
work and deliver effectively in the long-run). 
Since operations and projects differ, they both play a critical 

role in any business enterprise’s success. Projects are temporary to 
an organization, and a project team is hired to undertake the project 
being led by the project manager. On the other hand, operations are 
long-term, and the employees who undertake the daily tasks are 
permanent to the organization. The person who oversees the 
operations is the operations manager. 

Projects are not repetitive in nature, making them unique 
because it could be something such as coming up with a new 
product. On the other hand, operations are repetitive since they 
involve daily activities undertaken by the employees and could be 
tasks such as manufacturing, supply, and distribution of the 
products. Due to the nature of projects which involve conducting 
unique activities, high risks are involved. With operations, risks 
are very minimal since the tasks are recurrent. I hope that this 
article has been insightful and helped you grasp the differences 
between operations and projects. Understanding this is crucial in 
making plans for the business, especially financial ones. This is 
because operations will limit you to a fixed budget, while projects 
require a bit of flexibility due to unforeseen circumstances. 
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ФУНКЦІЇ МЕМУ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО 
ЗДОРОВ’Я 

 
Повномасштабна війна з російською федерацією 

забирає життя і здоров’я громадян України. Руйнівного 
впливу зазнає кожна сфера суспільства, зокрема  сфера 
громадського здоров'я. Зростає рівень захворюваності 
населення на інфекційні хвороби, загальної та передчасної 
смертності. Зафіксовано  низький рівень доступу до медичних 
послуг та лікарських засобів, проживання в несприятливих 
санітарно-гігієнічних умовах та в постійному стресі, 
ментальне виснаження, втрата мотивації до поведінки, 
скерованої на відповідальне ставлення до особистого здоров’я [1]. 
Це – далеко не повний перелік медико-демографічних, 
соціально-економічних та поведінково-біологічних наслідків 
повномасштабної війни.  

Нагальною потребою сьогодні є пошук ефективних 
інструментів впливу на поведінку громадян задля збереження 
і підтримки їхнього здоров’я. Одним із таких інструментів є 
мем як «засіб, спосіб і результат персональної когнітивно-
комунікативної діяльності та соціальних дискурсивних 



 
                                                                                          

                                                                              Матеріали XXX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                                                                      (07 березня 2023 року,  м. Гамбург (Німеччина), дистанційно)  

 

 
                                                           335 

процесів» [2], придатний для використання у сфері 
інформаційно-психологічного впливу.  

Фокус нашої уваги цілеспрямовано обмежуємо 
дискурсом громадського здоров’я, основною функцією якого 
є «завдавання норми й міри припустимого (або 
неприпустимого) відхилення від неї, конструювання 
легітимованих способів регуляції поведінки особистості (й 
спільноти)» [3]. Формування й сприйняття дискурсу можливе 
лише за посередництва відповідних комунікативно-
семіотичних засобів, до яких ми уналежнюємо мем. Мем не 
лише репрезентує феномени соціальної реальності, але й 
поєднує їх у послідовне й цілісне уявлення, задаючи в 
певному напрямі думки, емоції і разом з цим поведінкову дію 
учасників дискурсивного простору. 

Функції дискурсу визначають і функціональне поле 
мему. Як засіб соціальних дискурсивних процесів мем має 
низку функцій, серед яких: інформувальна, соціалізувальна, 
мотивувальна й регуляторна.  

Інформувальна функція. Мем може бути носієм 
важливої інформації про безпеку та здоров'я людей («Йодну 
профілактику оголосить МОЗ»), бути засобом зв'язку між 
ними, повідомляти про активності піклування, про те, що 
постраждалі не одинокі, нести інформацію, яка має 
підтримувальний ефект. Меми можуть створюватися для 
фіксації фактів та інформації, слугуючи засобом протидії 
дезінформації та поширення фейкових новин, що є особливо 
шкідливим у час тривожної невизначеності. Наприклад, 
VoxCheck проєкту USAID «Підтримка реформи здоров’я» 
щотижня аналізує та спростовує наративи щодо охорони 
здоров’я, які поширює російська пропаганда в 
інформаційному просторі України [4]. Таку необхідну 
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контрпропагандистську роботу підсилило б виробництво 
мемів, які мають більшу поширюваність і вищу ефективність. 

Соціалізувальна функція. Меми можуть сприяти 
соціальній взаємодії між людьми, мінімізувати відчуття 
відчуженості від свого соціального оточення, створюють 
континуум «спільної мови», що може сприяти формуванню 
більш тісних стосунків і громадському об’єднанню 
(«Повернись живим»). Часто повторюваний мем стає 
загальновживаним, його ідея загальноприйнятною, а зразок 
поведінки – визнаний нормальним. Вербальний конструкт чи 
відеоряд мему фіксують способи дії, що можуть сприяти 
виживанню та пристосуванню до викликів воєнного стану, 
залученню уваги до певних проблем в галузі громадського 
здоров'я. Мем здатний протистояти стигмі та дискримінації, 
пов'язаної з певними захворюваннями або поведінкою 
(«Вимога близькості – насилля»). Меми можуть бути 
використані не лише заради психологічної підтримки, а й як 
засіб навчання стратегій здорового життя («Приклади дитину 
до грудей»). 

Мотивувальна функція. Мотивація є провідним 
фактором регулювання активності особистості, її поведінки та 
діяльності, тому меми винятково затребувані в час напруги й 
апатії. Створення позитивної атмосфери,  заохочення до 
професійної діяльності («Кожен на своєму фронті»), 
нівелювальний вплив на відчуття провини («Не забувай про 
себе»), підсилення відчуття залученості («Подбай про 
ближнього») є значущими, вкрай необхідними для життя і 
здоров’я, тому меми можуть бути сконструйованими для 
використання в таких цілях. 

Відзначаємо можливу зміну інтерпретації певних ідей, 
зокрема «не забувати про себе», оскільки для кожного 
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часового проміжку соціальні координати інтерпретації дають 
різні розуміння піклування про себе. «Актуальність 
сьогодення» інакше, ніж «актуальність минулого» поєднує 
цілі, мотиви і цінності людини. Настанова «не забувати про 
себе» ще зовсім недавно означала побороти прокрастинацію, 
навчитися говорити «ні», зосередитися на особистих цілях 
тощо. У час, коли країна потребує максимальної мобілізації 
зусиль, така інтерпретація має егоїстичний присмак і може 
викликати відторгнення. Щоб смислове наповнення мало 
коректну інтерпретацію й мотивувальний ефект візуальна 
рамка такого мему має підказувати, що це означає зараз, адже 
захист країни від ворога знесиленими громадянами –  
малоефективний.  

Подібною є ілюстрація успішності на роботі. Імпульс до 
кар’єрного зростання теж може мати негативні відтінки й 
інтерпретуватися як кар’єризм на крові. Уникнути такого 
внутрішнього протиріччя, що позбавляє енергії руху, 
максимально зосереджуватися на професійних функціях 
допомагає мем «Кожен на своєму фронті». Переформатовані 
вербальні рамки відповідно до часових координат 
сприймається схвально і відповідає цінностям громадського 
здоров’я. 

Регуляторна функція. Засоби генерування позитивних 
емоцій, що запобігають наслідкам стресу, фізичного й 
психічного виснаження мають особливе значення, тому 
конструювання й використання мемів надважливе у сфері 
громадського здоров’я. До того ж реальних історій, що 
сприяють розповсюдженню, достатньо. Популярним є мем 
врятованої в Бородянці кішки персидської породи. 
Незадоволений вираз скривавленої тварини миттєво 
розлетівся в інтернет-просторі. Користувачі мереж 
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зазначають, що вираз морди героїні чітко відповідає 
внутрішній злості та ненависті до ворога [5]. 

Отже, меми як особливий вид оформлення ідей, 
настанов, зразків поведінки мають особливість приковувати 
до себе увагу і надовго залишатися в пам'яті за допомогою 
своєї стислості, здатності викликати реакцію людей на ті чи 
інші події у різних сферах життя суспільства. Вони можуть 
виникати спонтанно й конструюватися. Наведені приклади 
мемів не всі є «вірусними», пропри змістовну наповненість. 
Яскравий приклад творчого підходу до створення мемів-
мотиваторів знаходимо в освітній сфері [6]. На нашу думку, 
сфера громадського здоров’я потребує подібного 
цілеспрямованого виробництва, адже потужний 
функціональний потенціал мемів здатний розв’язувати 
надскладні завдання, до того ж в екологічній формі.  
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВІ 

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Визначення фінансових результатів є важливою 
складовою управління сучасними підприємствами, оскільки 
дає можливість управлінцям  відстежувати фінансову 
стійкість та розуміти, наскільки ефективно використовуються 
ресурси суб’єкта господарювання.  

Саме тому важливу роль відіграє знання факторів, які 
безпосередньо впливають на кінцеві результати діяльності 
підприємства.  

На фінансовий результат підприємств з урахуванням 
галузевих особливостей їх функціонування  можуть впливати 
багато факторів (табл. 1). 

 
Таблиця 1  

Фактори, що впливають на формування фінансових 
результатів 

Фактори Сутність 
1 2 

Матеріально-
технічні  

Прогресивні та ефективні технологічні 
процеси, устаткування, виробничі запаси 

Соціальні  Покращення умов праці та відпочинку 
працівників підприємства 

Правові  Покращення законодавчої та нормативної 
бази для реалізації державної довгострокової 
та поточної соціально-економічної політики 
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Маркетингові  Здійснення ефективного впливу на 
збільшення купівельного попиту  

Адміністративні  Покращення державного управління та 
регулювання підприємницької діяльності 
через покращення процедури державних 
замовлень, ліцензування, патентування, 
квотування, сертифікацію тощо 

Екологічні  Впровадження екологічно чистої продукції 
та безвідходних технологій 

Управлінські  Створення нових обєктів господарської 
діяльності, інфраструктури, інформаційного 
забезпечення задля прийняття ефективних 
управлінських рішень  

Економічні  Пошук за допомогою аналітичних 
досліджень внутрішніх резервів господарської 
діяльності 

(Джерело: узагальнено автором на основі [1-6]) 
 
Крім того зустрічається поділ факторів на: фінансового 

та нефінансового характеру; об’єктивні та суб’єктивні; 
кількісні та якісні; інтенсивні та екстенсивні; постійні та 
змінні; прості та складні; прямі та непрямі; загальні та 
специфічні; різних рівнів підпорядкування тощо.  

Проте найбільш розповсюдженою є саме класифікація 
факторів на внутрішні та зовнішні [1-6].  

До внутрішніх відносять:  
- обсяг необоротних і оборотних активів;  
- рівень фондовіддачі та оборотності оборотних активів;  
- сума власних  і позикових фінансових ресурсів і рівень 

їх використання;  
- чисельність персоналу та рівень продуктивності праці;  
- фонд робочого часу;  
- час роботи обладнання та механізмів;  



 
  

 
     Матеріали XXX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

     (07 березня 2023 року,  м. Гамбург (Німеччина), дистанційно) 
 

 
   342 

- невиробничі фактори: постачання та збут, соціальні 
умови праці, облікова політика, стадії життєвого циклу 
підприємства та продукції;  

- фактори, пов’язані із порушенням господарської 
дисципліни, що призводять до штрафних санкцій тощо.  

До зовнішніх факторів належать:  
- соціально-економічні та політичні умови;  
- рівень інфляції;  
- ціни на виробничі ресурси;  
- рівень насиченості ринків товарами;  
- рівень конкуренції в галузі;  
- державне регулювання цін і тарифів;  
- фінансово-кредитна та податкова політика держави;  
- рівень розвитку зовнішньоекономічних зав’язків;  
- інвестиційні умови, природні чинники тощо. 
Таким чином, вивчивши вплив різного роду факторів на 

фінансові результати господарюючого суб’єкту, хочемо 
запропонувати згрупувати їх у дві великі групи: техніко-
економічні та облікові.  

Техніко-економічні фактори:  
- економічні фактори (масштаби виробництва, 

організаційно-правова форма, управлінська структура); 
- специфічні фактори (ресурсомісткість виробництва, 

тип виробництва, тривалість виробничого циклу, комплексне 
використання сировини, послідовна обробка сировини та 
напівфабрикатів на стадіях технологічного процесу). 

Облікові фактори: 
- ціль визначення фінансових результатів; 
- базисна структура для визначення фінансового 

результату за звичайними видами діяльності; 
- нормативне регулювання; 
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- класифікація витрат і доходів для визначення 
фінансових результатів; 

- періодичність визначення; можливість прогнозування; 
- користувачі інформації про фінансові результати.  
Така класифікація, на нашу думку, дає можливість більш 

детально зрозуміти сутність системи управління фінансовими 
результатами та розробити комплекс заходів, направлених                
на вдосконалення фінансово-господарської діяльності 
господарюючого суб’єкту.  
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КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ У ВОЄННИЙ 
ПЕРІОД 

 
На даний час важливе значення відіграє 

інфраструктурне забезпечення функціонування різних сфер 
економічної діяльності. І, у першу чергу, це стосується 
розвитку енергетичної [1-3], транспортної [4-9], 
інформаційної [10-13], інноваційної [14-15] інфраструктури в 
умовах модернізації та зеленої трансформації  національної 
економіки [16-18]. Тому критична інфраструктура вважається 
ключовим компонентом національної економіки [19] та основою 
державної та регіональної політики у контексті забезпечення 
збалансованого сталого, інклюзивного та смарт-розвитку.  

В останні роки на Всесвітньому економічному форумі 
постійно підкреслюється роль інфраструктури як ключового 
чинника підвищення рівня конкурентоспроможності та 
досягнення інклюзивного економічного зростання. Це 
підтверджують аналітичні звіти та інформаційні матеріали 
міжнародних консалтингових компаній. За оцінками експертів 
PwC, глобальні обсяги інвестицій у розвиток інфраструктури 
збільшуватимуться у майбутньому. У 2025 р. загальносвітові 
очікувані витрати на розвиток інфраструктури зростуть 
порівняно з 2012 р. у 2,23 раза і становлять 78 трлн дол. США.  
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Слід наголосити, що особливої актуальності питання 
розвитку критичної інфраструктури набувають у період 
повномасштабного вторгнення росії в Україну. За 
експертними оцінками міжнародної аудиторської компанії 
KPMG, вартість загальних збитків і втрат від російсько-
української війни станом на 1 червня 2022 р. становила                     
252 млрд дол. США, а збитки від руйнування житлових і 
нежитлових будівель – 127 млрд дол. США. Прогнозується, що 
вартість реконструкції та відновлення об’єктів критичної 
інфраструктури в Україні складатиме понад 349 млрд дол. США. 

За оцінками KSE Institute із залученням фахівців 
міністерств і відомств України, загальна сума прямих збитків 
від пошкодження об’єктів інфраструктури через війну станом 
на 05.09.2022 р. становила 114,5 млрд дол. США (для 
порівняння: за даними Українського інституту майбутнього, 
остання оцінка збитків Сирії внаслідок збройного конфлікту, 
яку підготовано під егідою ООН, сягає 442 млрд дол. США,              
у тому числі прямі збитки від фізичного знищення 
інфраструктури та промислових об’єктів – 117,7 млрд дол. [20]. 
Сумарні збитки від воєнних дій у Боснії і Герцеговині 
оцінюються на рівні 50-70 млрд дол. США [21]). 

9 вересня 2022 р. було представлено звіт «Швидка оцінка 
завданої шкоди та потреб на відновлення України», який 
підготовлено спільними зусиллями фахівців Світового банку, 
Уряду України та Європейської Комісії за підтримки партнерів 
з розвитку та інших стейкхолдерів. У даному документі надано 
висновки щодо втрат України від війни з росією у період з 24 
лютого до 1 червня 2022 р. та окреслено коротко-, середньо- й 
довгострокові потреби у реконструкції та відновленні.  

За даними Міністерства розвитку громад та територій 
України, збитки України за 4 місяці війни оцінено на рівні 252 



 
                                                                                          

                                                                              Матеріали XXX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                                                                      (07 березня 2023 року,  м. Гамбург (Німеччина), дистанційно)  

 

 
                                                           347 

млрд дол. США, у тому числі за секторами: транспорт –                  
26,1 млрд дол.; енергетика – 11,7; водопостачання та 
відведення – 6,8. Завдана шкода становить 97 млрд дол. США, 
у тому числі за секторами: житло – 39,2 млрд дол.; транспорт – 
29,9; енергетика – 3 млрд дол. Загальні потреби на 
відновлення об’єктів критичної інфраструктури становлять 
349 млрд дол. США, з них короткострокові потреби (105 млрд 
дол.) за секторами: житло – 33,1 млрд дол. (житлові об’єкти – 
2,44); транспорт – 8,9 (мости і дороги – 0,3); енергетика та 
водопостачання – 10,8 млрд дол. США.     

За розрахунками Світового банку потреби у фінансуванні 
відновлення національної економіки України у червні 2022 р. 
становили 350 млрд дол. США, а у січні 2023 р. оцінюються у 
600-700 млрд дол. Згідно з підрахунками Європейського 
інвестиційного банку (ЄІБ), на відновлення економіки 
України після російського вторгнення може знадобитися 1 
трлн євро (1,1 трлн дол.). 

На конференції в Лугано у липні 2022 р. уряд представив 
проєкт Плану відновлення України, який розроблено 
Національною радою з відновлення країни від наслідків війни. 
Одним із завдань відновлення та сталого розвитку регіонів 
України визнано розвиток критичної інфраструктури. За 
результатами конференції заявлено про домовленості щодо 
підтримки України на 2 млрд дол., у тому числі Світового 
банку у сумі 1,2 млрд дол. США та ЄБРР на 300 млн євро для 
функціонування об’єктів критичної інфраструктури у 
зимовий період.  

Варто зазначити, що Данія вже стала першим донором 
Фонду відновлення України в частині енергетичної 
інфраструктури. За кошти цієї країни придбається аварійне 
енергетичне обладнання, паливо для виробництва 
електроенергії та опалення. 

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4549857-nazvano-sumu-zbytkiv-ukrainy-cherez-viinu
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4549857-nazvano-sumu-zbytkiv-ukrainy-cherez-viinu
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4549857-nazvano-sumu-zbytkiv-ukrainy-cherez-viinu
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4549857-nazvano-sumu-zbytkiv-ukrainy-cherez-viinu
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У рамках зустрічі Президентів України та Туреччини 
Міністерством інфраструктури України і Міністерством 
торгівлі Турецької Республіки підписано Меморандум про 
взаєморозуміння щодо відновлення інфраструктури, який 
передбачає участь турецької сторони у повоєнній відбудові 
України.  

7 вересня 2022 р. Міністерством розвитку громад та 
територій України укладено Меморандум про співпрацю з 
Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO), 
яка спрямує 50 млн євро на відновлення критичної 
інфраструктури у громадах (кошти виділено ЄС у рамках EU 
Emergency Support Instrument).  

За офіційними даними Міністерства розвитку громад, 
територій та інфраструктури України, уряд Японії планує 
виділити у 2023 р. 95 млн дол. США на відновлення критично 
важливої інфраструктури в Україні. 

Отже, пошук шляхів вирішення актуальних питань 
розвитку критичної інфраструктури потребує проведення 
подальших наукових розробок з урахуванням визначених 
принципів та інструментів, які доцільно вжити для повоєнної 
модернізації національної економіки у контексті реалізації 
стратегії відновлення та розбудови України. При цьому, по-
перше, необхідно визначити загальну структуру відновлення 
критичної інфраструктури, яка має включати комплексний 
моніторинг і аудит поточного стану справ. Це дасть оцінку 
збитків і потреб у терміновому відновленні та подальшому 
розвитку. По-друге, мають бути розроблені проєкти для 
розбудови критичної інфраструктури (житлової, енергетичної, 
транспортної, інформаційної, логістичної тощо). 

Крім цього, на національному рівні потрібно розробити 
Стратегію розвитку критичної інфраструктури в умовах 

https://mtu.gov.ua/
https://mtu.gov.ua/
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повоєнної розбудови економіки України і План заходів з її 
реалізації на період до 2027 року, Регіональну програму 
комплексного відновлення та розбудови критичної 
інфраструктури.  

Реалізація цих стратегічних документів має 
підтримуватися ефективно скоординованим набором 
різноманітних фінансових інструментів, до яких можуть 
долучатися міжнародні партнери. Серед них можна назвати 
такі:  

- інструменти зеленого фінансування [22-23] для 
енергоефективних і сталих проєктів у різних сферах 
економічної діяльності; 

- угоди про публічно-приватне партнерство щодо 
інфраструктури для роботи (логістична, транспортна, для 
розвитку підприємництва) та базових потреб і достатньої 
якості життя; 

- кредитні програми від міжнародних фінансових 
організацій для держави і громад для реалізації їхніх проєктів 
у сфері житлової інфраструктури та інфраструктури для 
роботи;  

- комплексні грантові програми для громадських 
організацій, регіональних інституцій розвитку та місцевого 
самоврядування для стимулювання відновлення територій та 
відбудови конкретних об'єктів інфраструктури;  

- краудфандингова ініціатива United 24, яку спрямовано 
на загальну відбудову України;  

- муніципальні облігації для фінансування планів 
розвитку громад.  

У подальших дослідженнях планується уточнити суть і 
зміст поняття «механізм управління розвитком критичної 
інфраструктури».   
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СЕКЦІЯ 8. 
 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 
 

 
Романенко Є.О. 

  доктор наук з державного управління, професор, 
 Заслужений юрист України, проректор, 

 Національний авіаційний університет  
м. Київ, Україна 

                                                  
УКРАЇНА ВІДНОВЛЮЄ ЧЛЕНСТВО В 

МІЖНАРОДНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ВИНОГРАДАРСТВА ТА ВИНОРОБСТВА (МОВВ) 

 
Вино є одним з найдавніших напоїв створених людиною, 

а виноробна галузь в світі користується не лише популярністю 
і повагою, але й належним ставленням до неї з боку держави. 
Виноградарство — досить складна та витратна справа. 
Затрати на закладку одного гектару винограднику не 
обмежуються лише коштами на придбання саджанців і 
інвестуванням в робочу сил при посадці. Догляд за 
виноградниками ведеться 11 місяців на рік, причому на 
одному га працює близько 20 людей. І лише через чотири-
п'ять років кропіткої праці, після вступу виноградників у 
плодоношення збирається урожай, який можна 
використовувати у виробництві вина, яке буде реалізовується 
протягом наступного року (після збору врожаю), як того 
вимагає законодавство. 
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Для марочних вин цей термін збільшується ще на 
декілька років, залежно від строку витримки. Тож інвестиція 
у виноградарство є питанням не одного чи двох років. Тому, 
надважливо розуміти, якими будуть правила гри через два, 
три, п'ять років, аби бізнес мав можливість прогнозувати та 
планувати свою подальшу діяльність.[1]     

Міжнаро́дна організа́ція виногра́дарства та 
виноро́бства  (фр. Organisation  Internationale de la vigne et du 
vin; OIV) — міжурядова організація, яка займається 
технічними та науковими аспектами  та виноробства [2]. 
Сфера OIV включає виробництво винограду для всіх цілей - 
не тільки вина, але також столового винограду та родзинок. 
Одним із видів діяльності OIV є зведення глобальної 
статистики у галузі. OIV базується у Парижі та налічує                     
49 країн-членів станом на 2022 рік. 

Попередниками OIV є міжнародні конференції, що 
проводилися у  ХІХ столітті  як реакція на епідемію 
філоксери, 29 листопада 1924 року вісім країн підписали 
угоду про створення Міжнародного винного офісу (фр. Office 
international du vin, OIV) у Парижі. Після цього угода була 
повернута країнам для ратифікації. Перше робоче засідання 
відбулося 3 грудня 1927 року у Салон-де-Хорлог (фр. Salon de 
l'Horloge). 4 вересня 1958 року назву організації було змінено 
на   Міжнародне    бюро     виноградарства    та     виноробства  
(фр. Office International de la Vigne et du Vin).  

  Нинішня Міжнародна організація виноградарства та 
виноробства була створена після угоди 35 країн від 3 квітня 
2001 року та замінила Міжнародне бюро виноградарства та 
виноробства. Ця угода набула чинності 1 січня 2004 року. 

Україна була активним членом Міжнародної організації 
виноградарства та виноробства з 1997 по 2008 рік. Як 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-OIV_pres-2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B4)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%86%D0%A5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%B5-%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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підписант Угоди від 3 квітня 2001 року, Україна ратифікувала 
її 30 вересня 2022 року. 30 жовтня 2022 року Україна 
автоматично відновила членство в OIV. Участь у МОВВ на 
правах постійного членства дозволить українським 
спеціалістам виноробної галузі активніше брати участь у 
роботі експертів, підкомісій і комісій організації щодо 
розробки нормативної документації. Також це надасть 
можливість використовувати офіційні стандарти та правила у 
міжнародній торгівлі винами та виноматеріалами. Цілями та 
завданнями МОВВ є захист інтересів виноробної галузі та 
створення сприятливих ринкових умов, гармонізації та 
відповідності методів аналізу, боротьби з шахрайством та 
недобросовісною конкуренцією на ринку. Україна стала                 
49-ою державою-учасницею МОВВ. 

З 31 жовтня по 4 листопада 2022 року в Енсенаді (Нижня 
Каліфорнія, Мексика) відбулися 43-й Всесвітній конгрес 
виноградарства та виноробства і 4 листопада 20-та Генеральна 
асамблея, на якій офіційно оголошено про відновлення 
членства України в організації.[2] 

Основні виноградарські регіони України —  АР Крим,  
Одеська,     Херсонська,     Миколаївська,     Закарпатська     й  
Запорізька області. За природним районуванням, на території 
України виділено 15 виноградарських зон (макрозон), які є 
основою для сорторайонування, і 58 природно-виноградарських 
районів (мікрозони). У Автономній Республіці Крим 
нараховується 6 макрозон і 12 мікрозон, в Одеській області — 
3 і 16, Херсонській — 2 і 10, Миколаївській — 2 і 7, 
Закарпатській — 1 і 12 та в Запорізькій — 1 і 6. 

В Україні найбільшу площу виноградних насаджень 
мала Одеська область — 38,95 тис. га (46 % від загальної по 
Україні). Виноградники Автономної Республіки Крим 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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посідали 31,0 тис. га. (37 %). Решта (17,4 %) зосереджені в 
Миколаївській (7,1 %), Закарпатській (2,7 %) та Запорізькій 
(0,4 %) областях. 

На початку XXI ст. технічні сорти винограду росли в 
Україні на майже 73 тис. га, що становить 84,4 % всіх 
насаджень. Частка столового винограду складає лише 15,6 %. 
З них в АР Крим було  зосереджено 48,5 % і в Одеській 
області — 40,7%. 

2021 рік виявився дуже важким для бізнесу. Зміна 
зовнішнього середовища та його тиск призвели до 
прискорення інфляційних процесів, особливо, у другій 
половині 2021 року. Внаслідок чого, за 2021 рік індекс цін 
виробників зріс до рекордних 162,3% (за даними Держстату). [3] 

Так, основними чинниками, які призвели до підвищення 
цін з боку виробників, є подорожчання електроенергії для 
підприємств, підвищення тарифів на вантажні перевезення 
Укрзалізницею (з серпня 2021 року) та зростання цены газа 
для предприятий 2022 до рекордних показників з початку 
опалювального сезону 2021/2022. Тривале скорочення площ 
виноградників негативно впливає і на обсяги виробництва 
винограду: минулого року було вирощено на 50% менше 
винограду, аніж у 2018 році. У результаті: зросла середня ціна 
реалізації винограду на виноматеріали, скоротилось 
виробництво вина, проте стрімко зріс імпорт виноробної 
продукції. [3] 

За інформацією Держстату, на 1 січня 2022 року 
загальна площа виноградних насаджень по всіх категоріях 
господарств України становила 34,0 тис. га, валовий збір – 
257,5 тис. т. Переважна більшість виноградарсько-
виноробних підприємств Херсонської та Миколаївської 
областей, площі під виноградниками яких становить не менше 
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25% від загальної площі виноградних насаджень в Україні, є 
окупованими або знаходяться в зоні бойових дій.[4] 

В 2022 році державою на фінансову підтримку розвитку 
садівництва, виноградарства та хмелярства у 2021 році 
спрямовано компенсацій на 450,0 млн гривень, з них 200,0 млн 
гривень за садивний матеріал, спорудження шпалери і 
встановлення систем краплинного зрошення (з яких 8,9 млн. грн. 
на виноградарство), та 250 млн гривень за будівництво 
об’єктів та придбання технологічних ліній (з яких 19 млн гривень 
на будівництво об’єктів та придбання ліній для 
виноробства).[2]  

13 січня 2022 року Уряд здійснив ще один важливий 
крок з імплементації дорожньої карти щодо розвитку 
виноградарства та виноробства, підтримки національних 
виробників, боротьби з фальсифікатом та підвищення якості 
продукції.[5] Це стало результатом поїздок Президента та 
представників Уряду в південні області та на Закарпаття, 
численних зустрічей з асоціаціями, і повністю підтримується 
представниками реального сектору. 

“Зараз дуже важливо захистити внутрішній ринок вин 
від зовнішньої експансії та забезпечити споживача якісними 
українськими продуктами виноробства. У результаті виграють 
всі: українські винороби стануть конкурентоспроможними і 
відновлять втрачені позиції на ринку. Виноградарі матимуть 
більший попит на їх сировину. Український споживач матиме 
якісний, а не фальсифікований, продукт», -  зазначив Міністр 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України Ігор Петрашко. 

Головна проблематика полягає в тому, що наразі на 
ринку відбувається маніпуляція назвами продукції і цінами, 
коли імпортований НАПІЙ на основі вина (а НАПІЙ - це 
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продукт нижчої якості ніж ігристе вино) продається за ціною 
як  ігристе ВИНО (а якість ВИНА незрівнянно вища). У такій 
ситуації  українські виробники якісних ігристих ВИН 
опиняються в неконкурентній ситуації, а українські 
споживачі, введені в оману, купують неякісний імпортований 
напій замість справжнього ігристого вина. 

Прийнята постанова усуває усі ці маніпулятивні 
різночитання та врегульовує питання “ціна має дорівнювати 
якості”. 

Національні виробники втратили 40% ринку ігристих 
вин, у зв'язку з чим була загроза закриттю українських 
виноробних заводів. Збільшення ж виробництва дасть 
можливість українським підприємствам відновити роботу, 
зберегти наявні та створити нові робочі місця, що призведе до 
наповнення бюджету та соціальної стабільності. 

Рішенням Уряду врегульовано питання мінімальних 
роздрібних цін на окремі види виноробної продукції і 
приведення їх опису у відповідність до Податкового кодексу. 
Постановою підвищується мінімальна роздрібна ціна на 
українські вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина 
(напої) ароматизовані ігристі (газовані) з 89 до 109 грн. за 
пляшку 0,7-0,75 літра (+ 20 гривень), а також приводиться у 
відповідність до Податкового кодексу України опис цих 
виробів та їх коди згідно з УКТЗЕД.[5] 

28 листопада 2022 року відбулося чергове засідання 
робочої групи з питань сприяння розвитку галузі 
виноградарства та виноробства. [6]У рамках зустрічі 
обговорили необхідність запровадження процедури 
визначення вина без додавання спирту харчовим продуктом, 
приведення до європейських вимог норм щодо маркування 
вин. Окрім того, розглянули можливість внесення змін до 
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нормативно-правових актів щодо визначення виноградарсько-
виноробних зон України та законодавче врегулювання 
придбання винограду малими виробниками. 

Також учасникам робочої групи було презентовано 
фінальну версію нової редакції проекту Закону України «Про 
вино та інші продукти виноградарства і виноробства». 
Презентований урядовий проект напрацьований у 
відповідності до нового регламенту ЄС 2021/2117 від 
02.12.2021 року та передбачає лібералізацію вимог до вин з 
географічними зазначеннями, врегулювання деалкоголізації 
вин, а також лібералізацію вимог до садіння винограду, 
запроваджує зміни вимог до маркування. 

Разом з тим, документом пропонується декларативний 
збір інформації про операторів виноградарсько-виноробного 
ринку та наповнення відповідного реєстру. Передбачається 
тривалий перехідний період для адаптації представників 
галузі до змін, що запроваджуються із можливістю 
добровільного дострокового переходу до застосування 
прийнятих норм.[6] 

Висновки. Участь у МОВВ на правах постійного 
членства дозволить українським спеціалістам виноробної 
галузі активніше брати участь у роботі експертів, підкомісій і 
комісій організації щодо розробки нормативної документації. 
Також це надасть можливість використовувати офіційні 
стандарти та правила у міжнародній торгівлі винами та 
виноматеріалами. Цілями та завданнями МОВВ є захист 
інтересів виноробної галузі та створення сприятливих 
ринкових умов, гармонізації та відповідності методів аналізу, 
боротьби з шахрайством та недобросовісною конкуренцією на 
ринку.  
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СЕКЦІЯ 9. 
 

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА 
 

 
Гуцол В.В. 

Начальник Військової служби правопорядку у 
Збройних Силах України – начальник Головного управління  

Військової служби правопорядку Збройних Сил України, 
бригадний генерал, 

м. Київ, Україна 
 

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

 Заслужений юрист України, підполковник,  
Головне управління  Військової служби правопорядку 

м. Київ, Україна 
 

У ЗСУ ХОЧУТЬ ПОСИЛИТИ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕПОКОРУ 

КОМАНДИРАМ ТА КЕРІВНИКАМ 
 

У січні 2023 року президент України Володимир 
Зеленський підписав законопроєкт 8271, раніше ухвалений 
Верховною радою, який передбачає посилення 
відповідальності для військовослужбовців. Документ 
посилює покарання військових порушення дисципліни. Також 
забороняє судам пом'якшувати покарання військовим за 
непослух, невиконання наказу, погрози начальнику чи 
насильство проти нього, дезертирство, самовільне залишення 

https://glavcom.ua/country/politics/prezident-pidpisav-novij-karalnij-zakon-dlja-zsu-904149.html
https://glavcom.ua/country/politics/prezident-pidpisav-novij-karalnij-zakon-dlja-zsu-904149.html
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військової частини чи поля бою.Законом збільшено строки та 
штрафи за порушення, запроваджується огляд військовою 
службою правопорядку резервістів та військовозобов'язаних 
на факт сп'яніння.[1] 

Головнокомандувач ЗСУ  Валерій  Залужний  підтримав  
закон 8271, що істотно посилює кримінальну відповідальність 
військових за самовільне ухилення від військової частини або 
місця служби, дезертирство, мимовільне залишення поля бою 
або відмова діяти зброєю, непокора та невиконання бойових 
наказів. 

"Я підтримую відповідні зміни в законодавстві, прийняті 
ВРУ і прошу президента підписати закон. Моя думка чітко 
відображає позицію командирів угруповань та військових 
частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу 
питань", - заявив він. 

 "Якщо прогалини в законодавстві не забезпечують його 
дотримання, а "відмовники" можуть сплатити штраф, розмір 
якого становить до десяти відсотків бойових виплат, або 
отримати покарання з випробуванням, це несправедливо. 
Більше того, і це ключове, оголені ділянки фронту змушені 
закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до 
збільшення втрат особового складу, територій та мирних 
людей на них. Часто втрачені позиції доводиться 
відновлювати штурмовими діями дуже дорогою ціною", - 
пояснив він. [2] 

Петиція з вимогою ветувати законопроєкт на сайті 
президента набрала понад 25 тис. потрібних голосів менше, 
ніж за добу. Відповідаючи на таку реакцію суспільства, 
Володимир Зеленський заявив: «Поділяю переконання, що 
покарання за вчинені військові кримінальні та військові 
адміністративні правопорушення має застосовуватися з 

https://apostrophe.ua/ua/article/society/2022-12-19/potrebnosti-voynyi-kakoy-budet-mobilizatsiya-v-2023-godu/49451
https://glavcom.ua/country/politics/vetuvati-karalnij-zakon-dlja-vijskovikh-petitsija-nabrala-neobkhidnu-kilkist-holosiv-895946.html
https://glavcom.ua/country/politics/chi-bude-veto-dlja-karalnoho-zakonu-pro-vidpovidalnist-vijskovikh-vidpovid-zelenskoho-906106.html
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урахуванням індивідуального характеру юридичної 
відповідальності, ступеня тяжкості вчиненого правопорушення, 
принципів справедливості та верховенства права».[3] 

У Верховній Раді України 15.02.2023  було 
зареєстровано Проект Закону №9017 «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України щодо злочинів проти 
встановленого порядку несення військової служби».[4] 
Документ розширює відповідальність українських 
військовослужбовців за непокору командирам та керівникам. 
Його авторами виступили народний депутат від «Слуги народу» 
Олександр Дануца та позафракційний Володимир Арешонков. 

Як сказано в пояснювальній записці до проекту Закону 
суспільна небезпечність військових злочинів віднесених до 
розділу ХІХ Кримінального кодексу України (далі – КК 
України) характеризується високим рівнем небезпеки, як для 
військового середовища, так і для воєнної безпеки держави в 
цілому, що має бути визначальним для посилення боротьби 
кримінально-правовими засобами із військовою злочинністю.[4] 

Суб’єктами військових злочинів, можуть бути за умови 
їх вчинення, громадяни України (військовослужбовці, 
військовозобов’язані та резервісти під час проходження 
зборів), а в окремих випадках, визначених чинним 
законодавством, іноземці та особи без громадянства, придатні 
за станом здоров’я і віком до військової служби, а також інші 
особи, визначені законом, у разі порушення відносин 
підлеглості, які є одними з базових принципів будівництва і 
керівництва Збройними Силами України, інших військових 
формувань, утворених відповідно до законів України. 

Закон України «Про статут внутрішньої служби 
Збройних Сил України» (далі - Статуту внутрішньої служби 
Збройних Сил України) передбачає право волевиявлення 
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командира (начальника) у вигляді наказів і розпоряджень. 
Стаття 41 КК України також містить положення, які 
регламентують та визначають кримінально-правові наслідки 
віддання та виконання наказів або розпоряджень. Саме тому 
для приведення у відповідність з цими нормами пропонується 
внести зміни до статей 402 та 403 КК України, якими додати 
до кваліфікуючих ознак кримінальних правопорушень 
відмову виконати розпорядження та невиконання 
розпорядження командира або начальника. 

Начальник – це особа, якій постійно чи тимчасово 
підпорядковані інші військовослужбовці. Розрізняють 
начальників за службовим становищем та за військовим 
званням (ст. 32–33 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил 
України). 

Інакше кажучи, військовий начальник – 
військовослужбовець (військовозобов’язаний, резервіст під 
час проходження зборів), громадянин України, який має 
підлеглих за посадою або за військовим званням, наділений 
правом пред’явити до них обов’язкові для виконання вимоги, 
пов’язані з проходженням або несенням військової служби, а 
також застосовувати передбачені чинним законодавством 
заходи заохочення та стягнення. 

Характерними ознаками, властивими військовому 
начальнику, є: 

- наявність підлеглих; 
- право віддавати підлеглим обов’язкові для виконання 

накази та 
розпорядження; 
- право давати оцінку діяльності своїх підлеглих; 
- право вимагати від підлеглих надання оперативної та 

іншої інформації;  
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- право приймати рішення по суті заявлених підлеглими 
клопотань, заяв, 

пропозицій, скарг тощо; 
- право застосовувати до підлеглих заходи 

дисциплінарного заохочення та стягнення. 
Перелік військових начальників за посадою міститься у: 

статутах Збройних Сил України; законах України, які 
встановлюють статус, регламентують повноваження та 
функції військових формувань, створених відповідно до 
законодавства України, тощо. 

Статутами (ст. 268–325, 332–341 Статуту внутрішньої 
служби Збройних Сил України, ст. 31–69 Закону України 
«Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил 
України») передбачено ще одну категорію начальників за 
посадою, які виконують свої обов’язки винятково під час 
несення ними спеціальних (внутрішньої, вартової, вахтової, 
прикордонної) служб, бойового чергування тощо, тобто 
тимчасово. Зокрема, такими начальниками є черговий 
(оперативний черговий) військової частини, начальник варти 
(у гарнізоні, крім того, ще черговий варт), начальник патруля, 
черговий підрозділу, парку, їдальні тощо. 

Згідно зі ст. 34 Статуту внутрішньої служби Збройних 
Сил України у разі спільного виконання службових обов’язків 
військовослужбовцями, що не підпорядковані один одному, 
якщо їх службові відносини не визначені командиром 
(начальником), начальником є старший із них за посадою, а за 
рівних посад – старший за військовим званням. 

В енциклопедичній літературі статус начальника 
(військового) розглядається як: 1) посадова особа, яка має 
певні права і обов’язки по відношенню до підлеглих. Можуть 
бути: прямі начальники, яким військовослужбовці 
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підпорядковані по службі хоча б і тимчасово, і безпосередні 
начальники – найближчі до підлеглих прямі начальники. 
Обов’язки, права і відповідальність начальників визначаються 
статутами Збройних Сил, керівництвами, інструкціями;                      
2) особа, яка очолює спеціальні війська, службу, військово-
навчальні заклади, установи і ін. 

Додатково такими можуть бути: начальник варти, 
начальник військової адміністрації, начальник військового 
ешелону (команди), начальник гарнізону, начальник 
гауптвахти Служби правопорядку, начальник органу 
управління Служби правопорядку в зоні відповідальності, 
начальник чергової зміни на гауптвахті та ін. 

Командир – посадова особа у Збройних Силах України 
та інших військових формуваннях, утворених відповідно до 
законів України. Здійснює керівництво підрозділом, 
військовою частиною (кораблем), з’єднанням тощо. Його 
діяльність регулюється статутами Збройних Сил України. 

Згідно зі ст. 58 Статуту внутрішньої служби Збройних 
Сил України командир є єдиноначальником і особисто 
відповідає перед державою за бойову та мобілізаційну 
готовність довіреної йому військової частини, корабля 
(підрозділу); за забезпечення охорони державної таємниці; за 
бойову підготовку, виховання, військову дисципліну, 
морально-психологічний стан особового складу; за 
внутрішній порядок, стан і збереження озброєння, 
боєприпасів, бойової та іншої техніки, пального і 
матеріальних засобів; за всебічне забезпечення військової 
частини, корабля (підрозділу); за додержання принципів 
соціальної справедливості. 

Командирами військових частин або підрозділів 
призначаються особи офіцерського, старшинського або 
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сержантського складу в залежності від їх підготовки в 
атестаційному порядку. 

На певну невідповідність понять термінів «начальник» і 
«командир» звернули увагу і респонденти при опитуванні, 
проведеного у червні 2021 року серед військовослужбовців 
Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського (опитано 152 особи), у вересні 2021 року 
серед військовослужбовців Національної гвардії України 
(опитано 106 осіб) та частково серед суддів (опитано 23 особи) 
України. Так більшість опитаних військовослужбовців 
Збройних Сил України (51,32 %) з цього приводу зазначили, 
що відмінність між вказаними поняттями витікає із їх 
повноважень, які пов’язані у «повноті обов’язків та 
відповідальності», що «командир приймає рішення, а 
начальник організує його виконання». Військовослужбовці 
Національної гвардії України при анкетуванні теж звертали 
увагу на наявні відмінності у зазначених поняттях, у 
відповідях яких більшості не було ні на перше, ні на друге 
питання. Не одностайними у своїх відповідях були і 
проанкетовані судді у кількості 23 осіб. Разом з тим більшість 
з них (52,63 %) відповіли, що «різниця в цих поняттях є і 
потребує уточнення». 

Таким чином, наведена вище інформація дає підстави 
стверджувати, що командир і начальник як військові службові 
особи мають між собою певні відмінності, що вказує на 
необхідність внесення відповідних доповнень до назви статті 
404 та 405 КК України та диспозицій ч.1 ст. 402, ч. 1 ст. 403, 
ч. 1 та 5 ст. 404, ч. 1 і 2 ст. 405, ст. 427 КК України та примітки 
ст. 425 КК України. 

Також авторами законопроекту було проаналізовано 188 
обвинувальних вироків за вчинення злочинів, передбачених ч. 
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1-4 ст. 405 КК України, винесених протягом 2011-2021 рр. 
Даний аналіз свідчить про засудження 33 осіб за ч. 4 ст. 405 
КК України (в редакції Закону України від 12.02.2015),                     
що становить 18,13 % від загальної кількості 
військовослужбовців, визнаних винними в погрозі або 
насильстві щодо начальника за особливо кваліфікуючих ознак 
(вчинені групою осіб, із застосуванням зброї, в умовах 
воєнного стану чи в бойовій обстановці). Санкція за вчинення 
цього злочину передбачає покарання у виді «позбавлення волі 
на строк від п’яти до десяти років», що за класифікацією є 
тяжким злочином. 

Незважаючи на те, що зазначена санкція передбачає за 
його вчинення лише один вид покарання, суди 
використовуючи положення ст. 69 КК України, виносили 
більш м’які покарання, зокрема: щодо 2-х засуджених 
тримання в дисциплінарному батальйоні, арешт з відбуванням 
на гауптвахті до 6-ти правопорушників, штраф як основне 
покарання – до 4-х осіб. Позбавлення волі на певний строк, як 
вид покарання, суди застосовували 17 раз, з них реально лише 
двічі на строк 5 років і 1 рік. В інших 4-х випадках 
призначаючи покарання 5 років позбавлення волі, суди на 
підставі ст. 75 КК звільняли засуджених військовослужбовців 
від реального покарання, призначаючи його відбування з 
випробуванням, встановлюючи іспитовий термін тривалістю 
від одного до трьох років. 

Незважаючи на таку «лояльність» окремих суддів, які 
виносили обвинувальні вироки в умовах дії особливого 
періоду, їх аналіз свідчить, що в 20-ти із 33-х разів злочини за 
ч. 4 ст. 405 КК України вчинялися військовослужбовцями, які 
перебували у стані алкогольного сп’яніння, у 13 випадках 
потерпілими були офіцери, 13 разів погроза або насильство 
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вчинялися групою осіб, із застосуванням зброї 11 разів                        
(у 10-ти випадках був використаний автомат і один раз 
пістолет), які використовувались як знаряддя вчинення 
інкримінуємих винним особам злочинів. 

Аналіз 20-ти обвинувальних вироків, винесених 
суддями протягом 2022 року за вчинення злочинів, 
передбачених ч. 4 ст. 405 КК України, засвідчує про зміни 
пріоритетів у застосуванні окремих видів покарань, які 
пов’язані із ізоляцією винних осіб за вчинення зазначених 
військових злочинів. Так у 30 % від загальної кількості 
засуджених військовослужбовців протягом 2022 року 
застосовувався такий вид покарання як тримання в 
дисциплінарному батальйоні, у 20 % - арешт з відбуванням на 
гауптвахті. Разом з тим у 15 % продовжується винесення 
кримінальних покарань у виді 5 років позбавлення волі із 
звільненням від відбування покарання з випробуванням на 
підставі ст. 75 КК України. Але профілактичний вплив на 
військовослужбовців від використання такого покарання не 
настільки ефективний, як застосування таких видів 
покарання, як арешт (ст. 60 КК України), тримання в 
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців (ст. 62 КК 
України) навіть на мінімальний термін. 

Засудження винних військовослужбовців у вчиненні 
злочину за ч. 4 ст. 405 КК України до вказаних мір покарання 
за обставин, що особливо обтяжують покарання, не сприяє 
запобіганню військових кримінальних правопорушень, що є 
одним із завдань КК України, визначеного в ч. 1 ст. 1 КК 
України. Тому законопроектом запропоновано підвищити 
мінімальну межу покарання у виді позбавлення волі на певний 
строк за ч. 4 ст. 405 КК України з 5-ти до 6-ти років. 
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Таким чином, аналіз змісту та судової практики по ст. 
405 КК України свідчить, що під охороною цієї правової 
норми перебуває лише особа начальника, інші важливі 
ознаки, які підвищують суспільну небезпеку зазначеного 
військового злочину (спричинення тяжких наслідків, 
застосування при його вчиненні, крім зброї, інших предметів 
із числа бойових припасів) не передбачені диспозиціями цієї 
правової норми. У той же час, у диспозиції ч. 2 ст. 402, ч. 1. ст. 
403 та ч. 2 ст. 404 КК України зазначається така обтяжуюча 
обставина, як спричинення тяжких наслідків. Враховуючи 
суспільну небезпеку даних обтяжуючих обставин та принцип 
співмірності покарання, пропонується до диспозиції ч. 3 ст. 
405 додати таку обтяжуючу обставину, як «спричинення 
тяжких наслідків». Окремо пропонується до диспозиції ч. 5. 
ст. 405 додати крім застосування зброї також і застосування 
бойових припасів, до яких відносяться ручні гранати, міни 
тощо.[4] 

Метою законопроекту є розв’язання комплексних 
проблем щодо законодавчих положень забезпечення 
кримінально-правової охорони воєнної безпеки України та 
удосконалення редакції розділу ХІХ Особливої частини КК 
України. В рамках даної мети, завданнями законопроекту є 
уніфікація форм волевиявлення командира або начальника, 
яка застосовується у законах України та посилення 
кримінально-правової охорони не лише начальників, а і 
командирів. До того ж, суспільна небезпечність військових 
кримінальних правопорушень, що передбачені розділом ХІХ 
КК України, характеризується нині особливо високим рівнем 
небезпеки, як для військового правопорядку, так і для воєнної 
безпеки держави в цілому, що має бути визначальним для 
посилення боротьби кримінально-правовими засобами із 
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військовою злочинністю, що потребує подальшого пошуку 
шляхів вдосконалення як їх змісту, так і здійснення судової 
практики.[4] 

Законопроектом передбачається: 
- внесення змін до диспозицій ч. 1. ст. 402 та ч. 1 ст. 403 

КК України в частині додавання такої форми волевиявлення 
начальника, як «розпорядження» та слова «командир», як 
такого, що має відмінне значення у визначенні військового 
керівництва. У зв’язку з цим пропонується також змінити 
назву ст. 403 КК України; 

- змінити назву статті 404 КК України та диспозиції ч. 1 
та ч. 5 цієї статті шляхом додавання слова «командир», як 
такого, що має відмінне значення у визначенні військового 
керівництва; 

- внесення зміни до назви статті 405 КК України в 
частині додавання слова «командир» та диспозицій частини 1 
та 2 цієї статті в частині додавання слова «командир». Також 
пропонуються зміни до диспозиції ч. 3 та ч. 4 статті 405 КК 
України, а саме додаються особливо кваліфікуючі ознаки «що 
спричинили тяжкі наслідки» та «із застосуванням бойових 
припасів» відповідно. Одночасно пропонується збільшити 
нижню межу санкції частини 4 статті 405 КК України з п’яти 
до шести років позбавлення волі; 

- до примітки статті 425 та диспозиції статті 427 КК 
України додати слово «командир», як таке, що має відмінне 
значення у визначенні військового керівництва.[4] 

Висновки. Прийняття цього Закону дозволить посилити 
охорону командирів, начальників всіх рівнів, посприяє 
покращенню військової дисципліни серед окремої категорії 
військовослужбовців, злочинні дії яких спрямовані на 
порушення принципу єдиноначальності, як одного з 
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основоположних у побудові військових формувань, 
утворених відповідно до законів України. Крім того, 
посилення кримінальної відповідальності за військовий 
злочин, передбачений ст. 405 КК України, посприяє внесенню 
відповідних коректив до військово-кримінальної політики 
судів при розгляді військових кримінальних правопорушень в 
сторону посилення ефективності винесених покарань 
(обвинувальних вироків) на запобігання кримінальним 
правопорушенням серед військовослужбовців. 

 
Список використаних джерел: 

 
1. Гуцол В.В., Романенко Є.О. Внесення змін до 

законодавчих актів України щодо особливостей несення 
військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій 
обстановці// Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, 
тенденції розвитку: матеріали XXIX Міжнародної науково-
практичної конференції / за ред. І.В. Жукова, Є.О. Романенка. 
Тепліце (Чехія): ГО «ВАДНД», 07 лютого 2023 р. - с.97-104 

2. Настав час поставити крапку: Залужний висловився 
про закон за відповідальність військових https://apostrophe.ua/ 
ua/news/society/2022-12-19/pora-postavit-tochku-zalujnyiy-
vyiskazalsya-o-vvedenii-otvetstvennosti-za-dezertirstvo-i-samovolku/ 
286498 

3. Розширення відповідальності військових: депутати 
підготували новий законопроєкт https://glavcom.ua/country/ 
politics/rozshirennja-vidpovidalnosti-vijskovikh-deputati-pidhotuvali- 
novij-zakonoprojekt-909405.html 

4. Про внесення змін до Кримінального кодексу України 
щодо злочинів проти встановленого порядку несення 
військової служби»: проект Закону України від 15.02.2023 
№9017  https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41351 

 



 
  

 
     Матеріали XXX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

     (07 березня 2023 року,  м. Гамбург (Німеччина), дистанційно) 
 

 
   374 

СЕКЦІЯ 10. 
 

МЕДИЦИНА 
 

 
Desyatniuk L.B.  

teacher of the medical and biological  
physics and computer science department; 

 National Medical University  
named after O.O. Bogomolets,  

Kyiv, Ukraine 
 

Yamkova O.O.  
1st-year student of medical faculty  №1;  

National Medical University 
 named after O.O. Bogomolets, 

 Kyiv, Ukraine 
 

TELEMEDICINE IS ONE OF THE FORMS OF 
MEDICAL CARE 

 
Today, telecommunication medicine is one of the most 

rapidly developing directions in the medical institution’s 
informatization system. Telemedicine is a new approach to 
medical informatization that employs advanced information and 
telecommunications technologies for remote diagnosis and 
treatment of patients, providing aid in emergency situations, and 
increasing medical personnel's qualifications. 

Currently, telemedicine is widely used in many countries 
worldwide in both public and private healthcare sectors. For 
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example, telemedicine is successfully operating in Poland, the 
United Kingdom, Denmark, Norway, Germany, Italy, France, 
Canada, and China. In the United States, telemedicine accounts for 
over half of the market for these services. Telemedicine enables 
the provision of accessible and high-quality medical assistance, 
regardless of the patient's location. It reduces the costs of 
organizing medical services and improves medical personnel's 
efficiency. Thus, telemedicine is an essential element in improving 
the medical service delivery system and improving the quality of 
medical care. 

According to the Procedure for Organizing Medical 
Assistance at Different Levels Using Telemedicine, telemedicine 
is a complex of actions, technologies, and measures used in 
providing medical assistance using remote communication tools. 
The primary tasks of telemedicine are to provide medical 
assistance to patients at a distance, preserve the confidentiality of 
medical information, and create a unified medical space [1]. 

Modern telemedicine includes various technologies and 
tools that allow solving various clinical and organizational tasks. 
General types of telemedical procedures include teleconsultation, 
telemetry, home (individual) telemedicine, telepresence, 
telescreening, teleassistance, and distance learning. Each of these 
types has its peculiarities and applications in the corresponding 
fields of medicine. 

One of the other forms of telemedicine assistance is 
telemedicine consultation, which provides the opportunity for a 
patient to receive help from multiple doctors simultaneously to 
discuss complex clinical cases. 

Telemetry is another way of utilizing telemedicine, which 
provides monitoring of a patient’s condition and control of 
physiological parameters of their body. This is done by using 
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sensors that record biometric measurements, as well as special 
software and hardware tools for processing and transmitting 
information. The use of telemedicine allows for quick and quality 
access to medical care, as well as a reduction in the costs of 
providing such care. These innovative technologies make medical 
care more accessible and effective, especially in cases where 
personal contact with a doctor is not possible [2]. 

Telemetry, particularly tele-ECG, is a very common form of 
clinical application. For example, a paramedic can perform a 
patient's electrocardiogram on-site in rural areas, and the results of 
the ECG can be transmitted to a doctor using wireless and wired 
communication channels, such as mobile communication and 
network technologies (Internet, GPRS). 

Emergency medical service vehicles can also be equipped 
with special telemetry equipment for receiving and analyzing 
ECG. Home teleconsultation is another way of providing medical 
assistance through telemedicine. This process allows for 
monitoring the health status of a patient who is outside of a 
healthcare facility. Patients can access a doctor through video 
communication, phone (mobile or landline), or internet (email, 
web pages, etc.) [3]. 

Home teleconsultation can also be used for monitoring a 
patient's health status by their treating physician during the course 
of medical care. During home teleconsultation, a patient can 
transmit data obtained through telemetry to the doctor or provide 
access to information about their health status saved on electronic 
devices, as well as other information in any form as desired.  

There are various examples of home teleconsultation in the 
field of medicine. For example, a primary care physician can 
provide individual primary care services using 
telecommunications. It is also possible to monitor the current 
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condition of the patient and contacts by conducting telephone 
surveys, the information from which is then entered into a medical 
record or electronic medical information system. Remote 
consultations (video or phone) can be conducted for pregnant 
women.  

Tele-screening (remote identification and formation of risk 
groups, preventive measures using telemedicine tools) is another 
example of teleconsultation. It provides a wide range of preventive 
measures, particularly relevant for the health of children and 
adolescents, such as visual impairments in infants and postural 
disorders in adolescents. Tele-screening can also help in the early 
detection of oncological and psychiatric diseases, which is 
particularly important for rural populations and closed 
communities. 

Distance learning in the context of telemedicine is an 
essential component of preparing medical personnel to perform 
complex procedures in the future. In addition to mandatory courses 
and schools for staff, distance learning can also be useful for 
patients themselves. The main goal is to provide a variety of 
preventive measures and procedures that can be carried out at 
home. Patient families can also learn to help during the recovery 
process or to accompany the patient during treatment. Learning can 
be conducted on specialized websites and programs, as well as on 
general platforms that provide access to various video, audio, and 
text materials [4]. 

Digital healthcare opens up new opportunities for patients, 
including timely medical assistance, online consultations with 
highly qualified doctors, conducting consultations to obtain 
alternative opinions, minimizing the risk of infection, saving time 
and money. Telemedicine has become a necessary component of 
quality healthcare, which allows for the improvement of treatment 
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and cost savings. The world is currently experiencing a boom in 
the use of telehealth. The implementation of telemedicine in the 
Ukrainian medical sphere will significantly expand opportunities 
and increase the effectiveness of the diagnostic and treatment 
process. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ДОМЕНІВ 
МІЖНАРОДНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ, ОБМЕЖЕННЯ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗДОРОВ’Я У ФІЗИЧНІЙ 

ТЕРАПІЇ 
 

Вступ. Всесвітня організація охорони здоров'я 
рекомендує використовувати в реабілітації Міжнародну 
класифікацію функціонування, обмеження життєдіяльності та 
здоров’я (МКФ), яка дозволяє формулювати діагноз, 
описувати стан пацієнта виходячи із усіх складових здоров'я і 
пов'язаних з ним проблем, що обмежують життєдіяльність 
пацієнта [1, 2]. Відомо, що кожний компонент МКФ 
складається з різних доменів, а в межах кожного домена – з 
категорій, які є одиницями класифікації. Домен – це 
практичний і багатозначний набір відповідних фізіологічних 
функцій, анатомічних структур, дій, завдань або сфер життя. 
Категорії – це класи та підкласи в межах домену компонента 
МКФ. Кожний домен / категорія має свій код. В цілому МКФ 
має чотири рівні деталізації доменів порушення структур, 
функцій, життєдіяльності та факторів середовища [1, 2]. 

В оцінці стану пацієнта на основі МКФ завдання 
фізичного терапевта полягає у наступному: 

 встановити в кожному конкретному клінічному 
випадку перелік доменів / категорій, достатнього для 
прийнятного рівня опису функціонування, діяльності та участі 
пацієнта, впливу факторів середовища; 

 встановити параметри (показники, ознаки), необхідні 
для характеристики відповідних доменів / категорій; 

 підібрати та правильно застосувати інструменти 
оцінювання параметрів (показників, ознак), придатних для 
характеристики відповідних доменів / категорій. 
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Виконання цих завдань супроводжується певними 
труднощами. Однією з таких труднощів є правильне 
оцінювання доменів / категорій МКФ. Суть вирішення цього 
завдання ⸺ використання простих, але валідних критеріїв 
оцінки доменів / категорій порушень функцій, активності та 
діяльності пацієнта, впливу на пацієнта факторів середовища. 
Оцінка стану організму людини проводиться за допомогою 
різноманітних шкал,  тестів, питальників, але велика їх 
кількість утруднює вибір валідного щодо певного домену / 
категорії МКФ діагностичного метода. Створення єдиної 
методології оцінювання стану пацієнта на основі МКФ 
допоможе оптимізувати процес фізичної терапії [3]. 

Мета дослідження ‒ описати методологічні підходи до 
оцінювання доменів / категорій МКФ, які використовує 
фізичний терапевт у своїй діяльності. 

Матеріал і методи дослідження. Матеріалом 
дослідження стали методологічні прийоми практичної 
діяльності, домени / категорії МКФ, призначені для прямої чи 
опосередкованої характеристики рухової активності людини, 
порушення якої діагностує та відновлює фізичний терапевт 
(близько 40 доменів 2-го рівня та 120 категорій 3-го рівня). 

Результати дослідження. Оцінювання доменів / 
категорій ґрунтується як на простих клінічних та 
інструментальних, так і на складних спеціальних методах 
дослідження пацієнта. У всіх випадках отримані результати 
будь-якого обстеження пацієнта переводяться в бали згідно 
єдиної шкали, за якою встановлюється ступінь відхилення 
отриманого значення показника від середньої популяційної 
величини, прийнятої в якості стандартної норми. У цій шкалі 
ступінь відхилення показника подається у відсотках і виділено 
5 градацій змін, які трактуються як проблема [2, 3]: 
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0 – ВІДСУТНЯ проблема (немає, відсутня, незначна) 0-4%; 
1 – ЛЕГКА проблема (легка, незначна, …) 5-24%; 
2 – ПОМІРНА проблема (середня, значна, …) 25-49%; 
3 – ВАЖКА проблема (значна, інтенсивна, …) 50-95%; 
4 – АБСОЛЮТНА проблема (тотальна, …) 96-100%. 
Наразі для оцінки різних складових здоров’я людини 

запропоновано чисельні діагностичні шкали, тести, методи 
тощо. Ці інструменти розроблялися для вирішення 
спеціальних діагностичних завдань і в більшості без 
урахування вимог МКФ. Тому як за предметом оцінки стану 
здоров’я, так і за розмірністю градацій висновків більшість 
діагностичних методів, призначених для опису порушень 
функцій органів і систем, не збігається з доменами / 
категоріями МКФ.  

Для того щоб фізичний терапевт зміг правильно оцінити 
конкретний домен / категорію МКФ,  потрібно із існуючих 
методів дослідження, питальників, шкал, тестів відбирати 
лише ті, котрі за предметною суттю в цілому або якоюсь 
складовою відповідали предметній характеристиці домену / 
категорії, задекларованій в МКФ.  

Якщо для оцінки конкретного домену / категорії вдалося 
підібрати валідний діагностичний інструмент (чи декілька), то 
постає наступне завдання – охарактеризувати кожну градацію 
уніфікованої п’ятирівневої шкали кількісної оцінки доменів / 
категорій МКФ отриманим результатом виміру чи висновком 
діагностичного параметру. Для виконання цього завдання 
можна застосувати наступний методологічний підхід. 

1. У випадках, коли висновок за результатами 
обстеження пацієнта відібраним інструментом оцінювання 
(функціональним методом дослідження, шкалою, тестом, 
питальником) відповідає вимогам уніфікованої шкали 
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кількісної оцінки доменів / категорій МКФ (5 градацій, 
зростаюче значення відображало погіршення стану здоров’я), 
то такий інструмент оцінювання використовується без змін.  

2. У випадках, коли висновок за результатами обстеження 
пацієнта відібраним інструментом оцінювання не в повній мірі 
відповідає вимогам уніфікованої шкали кількісної оцінки 
доменів/категорій МКФ, то він модифікується під ці вимоги 
(наприклад, збільшується або зменшується кількість градацій, 
встановлюється необхідний напрямок змін). 

3. У випадках, коли висновок за результатами 
обстеження пацієнта відібраним інструментом оцінювання 
повністю не відповідає вимогам уніфікованої шкали 
кількісної оцінки доменів/категорій МКФ або такої шкали 
взагалі немає, така оціночна шкала розробляється з 
урахуванням указаних вимог.  

4. За необхідності будувати власну або суттєво 
модифікувати існуючу  кількісні шкали оцінювання потрібно 
дотримуватися таких умов: 

 кількість градацій завжди становить 5; 
 градації конструюються в межах мінімального та 

максимально можливих значень параметра (показника, 
ознаки), які кількісно описують наявність проблем; 

 межі кожної градації встановлюються шляхом 
застосування відсотків змін, характерних ступеням 
вираженості проблеми (відсутні ⸻ 0-4%, легкі ⸻ 5-24%, 
помірні ⸻ 25-49%, важкі ⸻ 50-95% та абсолютні ⸻ 96-100%). 

У більшості вказаний в цьому пункті підхід 
застосовується під час складання шкал оцінювання для 
показників з кількісними числовими значеннями. 

5. У випадках, коли для оцінювання домену/категорії 
МКФ не вдається підібрати певний інструмент (шкалу, тест, 
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питальник тощо), розробляється власна шкала оцінки з 
максимально детальним, наскільки це можливо, описом кожної її 
градації з вказівкою ступеня самостійності та ступеня залучення 
сторонньої допомоги для подолання проблеми (табл. 1).  

Така оціночна шкала для домену/категорії МКФ 
вважається загальною. Подібні шкали можна розробити і для 
тих доменів/категорій, які оцінюються відомими існуючими 
шкалами, тестами чи питальниками. Це зроблено для того, 
щоб більшість доменів/категорій МКФ могли оцінити, при 
потребі чи за бажанням, різні фахівці з реабілітації, які не є 
спеціалістами з певної  сфери хорони здоров’я.  

 
Таблиця 1 

Опис ступенів самостійного виконання та залучення 
сторонньої допомоги в загальних шкалах оцінювання 

доменів/категорій МКФ 
Визначник 
кваліфіка 

тора 

Ступінь 
проблеми 

Ступінь самостійності Ступінь сторонньої 
допомоги 

0 Відсутня Виконує самостійно, в  
повному  обсязі, без 
будь-яких труднощів 

Сторонньої 
допомоги не 
потребує 

1 Легка Виконує самостійно, 
майже в  повному  
обсязі, але з деякими 
труднощами  

Сторонньої 
допомоги не 
потребує 

2 Помірна Виконує в більшій мірі 
самостійно, можливе 
використання 
допоміжних засобів 

Потребує часткової / 
незначної сторонньої 
допомоги (нагляд, 
підказки, надання 
порад, незначна 
фізична допомога) 

3 Важка Виконує самостійно 
лише частково з 
незначним 
використанням власних 
можливостей 

Потребує значної 
сторонньої допомоги 
(з участю однієї 
людини) 
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4 Абсолютна Не може самостійно 
виконати 

Потребує повної 
сторонньої допомоги 
(з участю двох і 
більше людей) 

 
Висновки. В реабілітаційній практиці існують певні 

труднощі у використанні шкал, тестів, опитувальників, 
методів клінічної,  лабораторної та інструментальної діагностики 
для оцінювання стану здоров’я пацієнта на основі МКФ. 
Розроблено та запропоновано методологічні підходи до 
оцінювання фізичним терапевтом доменів / категорій МКФ, 
які можуть стати підґрунтям для створення єдиної системи 
оцінювання компонентів МКФ. 
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ПОШИРЕНІСТЬ СПОЖИВАННЯ 

ЕНЕРГЕТИЧНИХ НАПОЇВ СЕРЕД СТУДЕНТІВ-
МЕДИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 
Енергетичні напої (ЕН) є невід’ємною частиною нашого 

життя, а особливо серед молоді. Споживання ЕН зростає у 
всьому світі, так і в Україні. ЕН посідають шосте місце в 
рейтингу шкідливих продуктів. Серед дорослих віком 18-65 
років європейців вживання безалкогольних ЕН становить 30% 
із яких 16% споживають постійно. Серед європейських підлітків 
віком від 10-18 років споживають ЕН 68% із них 10 % постійно. 
Частота вживання ЕН серед дорослих європейців складає                     
4-5 разів на тиждень, середнім об’ємом 4-5 л на місяць [1,2]. 

За даними іспанських науковців серед школярів складає 
вживання ЕН складає 50,7% серед осіб чоловічої та 39% 
жіночої статі [3]  

Під час пандемії COVID-19 за результатами досліджень 
Mattioli A.V. (2021) частота, кількість енергетичних напоїв в 



 
                                                                                          

                                                                              Матеріали XXX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                                                                      (07 березня 2023 року,  м. Гамбург (Німеччина), дистанційно)  

 

 
                                                           387 

рази збільшилась через карантин в закритих приміщеннях, 
стресу, тривоги захворіти на COVID-19 тощо [4] 

За даними науковців Nowak D. (2015), Trapp G. (2021), 
Khouja C. (2022) встановлено, що ЕН негативно впливають на 
нервову систему: погіршення самопочуття, збільшення 
шансів безсоння, ознаки депресії, тривоги, агресії; зі сторони 
серцево-судинної системи: підвищення артеріального тиску, 
аритмія, тахікардія; опорно-рухової системи: ризик розвитку 
остеопорозу, втрату щільності кісткової тканини [5-7]. 

За результатами дослідження у анкетуванні взяли участь 
509 студентів-медиків із них 33,7% вживали ЕН, решта не 
вживали. Із загальної кількості які вживали ЕН більшість 
становили 65,1% жіночої статті і 33,7% чоловічої. 
Анкетування проводили за спеціально розробленою нами 
анкетою щодо впливу ЕН на психофізіологічний стани 
людини. Анкетування проводили в Gogol формі, на засадах 
добровільності. У роботі використані методи: бібліосемантичний, 
контент-аналіз. Пошук проведено на основі баз даних PubMed 
i Google Scholar у межах 2013 - 2022 р.р.  

За даними нашого анкетування вс тановлено, що 
респонденти віком від 15-19 р. прийняли участь 56,4% - 
жіночої і 57 % чоловічої статті, 20-24 років серед жінок склали – 
41,8% і 41% чоловіків, по 2% від 25-29 років обох статей. 

На запитання: «Чи вживають енергетичні напої люди з 
вашого близького оточення?» респонденти відповіли так:                
84,5 % жіночої і 84,8 – чоловічої статті, що спонукало їх 
вживати ЕН, як приклад дорослих. 

Із наступного запитання встановлено, що початок 
вживання ЕН респондентами був з 15-19 років і більшість 
припадає на чоловіків до 79%. За даними нашого дослідження 
тривалість вживання ЕН жінок-медиків щодня – 1,8%, 
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декілька разів на тиждень - 15,4%, декілька разів на місяць - 
45,4%, декілька разів на рік - 37,3%. Чоловіки-медики 
вживали ЕН щодня -5,2%, декілька разів на тиждень - 25,4%, 
декілька разів на місяць - 44,0%, декілька разів на рік - 25,4%.  

На питання: «Скільки в середньому на місяць ви 
вживаєте?» студенти-медики жіночої статі відповіли 
наступним чином: від 1-2 літрів на місяць склали 71,8% жінок, 
а серед чоловіків 44,0%; від 3-5 літрів більше вживали 
чоловіки 34,0%, а студенти жіночої статті – 16,4%; від                       
6-10 літрів ЕН вживали 15,2% чоловіків, а серед жінок – 6,4% 
і більше 10 літрів вживають чоловіки – 6,8%, а серед жінок – 
5,4%. Також, нами досліджувалась залежність від ЕН та 
стверджувало, що вживання ЕН студентами-медиками 
супроводжувалось додавання алкоголю. Так, серед чоловіків 
змішування енергетичних напоїв з алкоголем становило 
17,0%, а серед жінок 15,5%. 

Таким чином, ЕН протипоказані студентам-медиків які 
мають велике навантаження під час навчання в ЗВО і можуть 
бути ризиком захворювання серцево-судинної, нервової, 
опорно-рухової систем. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО 
ВИГОРАННЯ СЕРЕД СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ: 
ПРИЧИНИ РОЗВИТКУ ТА ПРОФІЛАКТИКА 

 
Синдром емоційного вигорання (СЕВ), як показують 

останні дослідження, є однією із найбільш актуальних питань 
сучасного світу. Вперше термін “синдром емоційного 
вигорання” був використаний у 1974 році американським 
психіатром H.J. Freundenberger, він був охарактеризований як 
«поразка, виснаження або зношення, що відбувається з 
людиною внаслідок різко завищених вимог до власних 
ресурсів і сил» і використаний для опису досвіду емоційного 

https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=0,5&scioq=%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%95%D0%9C%D0%9D%D0%86+%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF,+%D0%A3%D0%A1%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF+%D0%9F%D0%A0%D0%98+%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%86%D0%99+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A6%D0%86+%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B6.&q=%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%86%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF+%D0%AF%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%98%D0%A5+%D0%A3%D0%A1%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%AC+%D0%9F%D0%A0%D0%98+%D0%9B%D0%90%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%9F%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%86%D0%99+%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%86%D0%9E%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A6%D0%86+%D0%9F%D0%90%D0%A5%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%9D%D0%98%D0%A5+%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%96
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виснаження в результаті тривалого стресу. На Європейській 
конференції ВООЗ у 2005 р. було відмічено, що «СЕВ— це 
емоційне або мотиваційне виснаження, що супроводжується 
порушенням продуктивності, втомою, безсонням, вираженою 
схильністю до соматичних захворювань і (у багатьох 
випадках) суїцидальною поведінкою».  

Синдром емоційного вигорання часто визначається як 
«професійне вигорання», що дає змогу розглядати це явище у 
контексті професійної діяльності людини [1]. Важливо 
зазначити, що серед ряду професій, які зумовлюють емоційне 
виснаження працівників, вагоме місце займає медична сфера 
(від 30-90%), діяльність у якій часто призводить до 
психосоматичних порушень. Це, наразі, важлива проблема, 
яка може серйозно впливати на емоційний стан, здоров’я, 
якість лікування та стосунки між лікарем і пацієнтом. Було 
підраховано, що більше третини медичних працівників 
страждають від психологічної захворюваності відповідно до 
конкретних факторів ризику, таких як стать, сімейний стан, 
вік, вимоги до роботи, медична спеціальність тощо [2]. 
Синдром емоційного вигорання зазвичай починається 
повільно, і найчастіше прослідковується під час навчання 
студентів закладів вищої освіти медичних навчальних 
закладів, хоча цьому питанню часто не приділяється належної 
уваги, що зумовлює ускладнений перебіг психологічного 
виснаження у майбутньому. 

Актуальність явища вигорання серед студентів 
університету, його диференціація, специфіка, вивчення та 
аналіз його поширеності. Раннє виявлення значних 
симптоматичних рівнів відіграють важливу роль у 
попередженні можливих майбутніх труднощів і загострень 
цього стану серед молоді [3]. Кафрі та Пайнс були першими, 
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хто описав вигорання студентів; вони визначили це як 
синдром, що характеризується втратою зацікавленості до 
навчання, відсутністю мотивації та виснаженням [4]. 

На сьогоднішній день існує безліч факторів які 
негативно впливають на психологічне здоров’я студентів. 
Повномасштабне вторгнення рф на територію нашої країни 
призвело до порушення психічного стану, величезного стресу 
в українців, а особливо в зонах проведення бойових дій. 
Внаслідок військових дій в Україні у здобувачів закладів 
вищої освіти (ЗВО) від великої кількістї подій, інформації та 
навантаження під час навчання з’явились ознаки СЕВ, 
постійної втоми, виснаження, втрата інтересу до навчання, 
майбутньої кар’єри та оточення, що перетворюється в 
байдужість до стосунків з оточуючими та бажанням 
замкнутися у своєму внутрішньому світі. 

Метою нашого дослідження є порівняння ступеня 
емоційного вигорання у студентів-медиків I-VI курсів ВНМУ 
ім. М.І. Пирогова до початку навчання (вересень) та під час 
іспитів/модулів (грудень), а також розробити заходи 
профілактики СЕВ для покращення їх психологічного 
здоров’я. В анкетування до початку навчання (вересень) 
прийняли участь 300 студентів I-VI курсів. Серед загальної 
кількості респондентів склали 82,3% особи жіночої статті, 
17,7% чоловічої. Під час іспитів/модулів (грудень) взяли 
участь 362 студента I-VI курсів. Серед них 76,2% осіб жіночої 
статті, 24,1% чоловічої. Анкетування проводилось анонімно, 
добровільно за методикою «Оцінка власного потенціалу 
«вигорання» Дж. Гібсона для визначення ступіню емоційного 
вигорання студентів ЗВО.  

За результатами досліджень встановлено, що більшість 
студентів як жіночої, так і чоловічої статі мають високі 



 
                                                                                          

                                                                              Матеріали XXX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                                                                      (07 березня 2023 року,  м. Гамбург (Німеччина), дистанційно)  

 

 
                                                           393 

показники середнього ступеня ознак СЕВ, як до початку 
навчання, так і під час складання іспитів та модулів. На 
другому місці у осіб чоловічої статті переважає низький 
рівень емоційного виснаження. Із загальної кількості 
респондентів чоловічої статті низькій рівень до початку 
навчання відмічено у 1 курсу - 12,5%, цей показник 
збільшився під час складання іспитів/модулів до 41%; 4 курсу 
з 33,3% збільшився до 55,6%; 5 курсу з 14,3% до 50,0% 
відповідно. За даними нашого дослідження у студентів 
жіночої статті всіх курсів сталось збільшення високого 
ступеню емоційного виснаження перед складанням іспитів та 
модулів. До початку навчання та під час складання іспитів та 
модулів у студентів жіночої статі 2 курсу збільшення 
спостерігали з 15,6% до 27,2%; 3 курсу з 12,5% до 38,2%;                   
4 курсу з 27,6% до 33,3%; 5 курсу з 11,1% до 27,3%; 6 курсу з 
13,3% до 21,0%. Це негативно впливало на психосоматичне 
здоров’я студенток наступними проявами, як погіршенням зі 
сторони серцево-судинної та нервової систем, 
гінекологічними порушення тощо. У майбутніх лікарів 
чоловічої статті збільшення високого ступеня емоційного 
вигорання відмічалось на 1 курсу – з 12,5% до 18%; 3 курсу – 
з 14,5 до 22,2%; 6 курсу – з 36,4% до 50,0%. Під час навчання, 
збільшення навантаження, є ризик підвищення психологічної 
витривалості, виснаження.  

Повномасштабна війна в Україні, високий рівень 
навантаження та недотримання режиму харчування, 
відпочинку здобувачів ЗВО може нести значні ризики для 
психічного здоров’я: надавання переваги рутині, байдужості 
до новизни, зменшення зацікавленості до навчальної 
діяльності, формальність виконання роботи, постійна втома та 
зміни емоційної поведінки, постійні тривоги, стреси, страх, 
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паніки. Саме тому здобувачі ЗВО повинні дбати про психічне 
здоров’я. Студенти потребують профілактичних заходів на 
всіх курсах навчання. Зазвичай процес вигорання відбувається 
повільно, і його важко виявити на ранній стадії, але до нього 
слід ставитися як до проблеми охорони здоров’я [5]. СЕВ 
впливає на ефективність роботи, самооцінку та психологічне 
здоров’я, а також може прогресувати та призводити до інших 
психічних розладів. Тому дуже важливо зосередитися на 
проблемах психічного стану медичних працівників, 
починаючи зі студентів, і оцінити фактори ризику вигорання, 
щоб якомога раніше вжити профілактичних заходів.  
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БІОЕТИЧНИЙ ФРОНТИР У РОЗВИТКУ 
ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

 
Активний розвиток штучного інтелекту (ШІ) отримав 

найменування індустріальної революції (ІР) 4.0 і став 
основним трендом 21 століття, оскільки він справляє 
величезний вплив на різні аспекти і сфери людського життя. 
Відтак, ключовим завданням дослідників на сьогодні є дилема 
щодо з’ясування етичної межі, за якої застосування 
механізмів і технологій ШІ не призведе до невідворотних 
наслідків для співіснування людини і ШІ, іншими словами, 
встановлення так званого біоетичного фронтиру. 

Біоетика як нова сфера знань сформувалася наприкінці 
20 ст. й охоплювала проблематику взаємодії науки і моралі, 
зумовленої загальною кризою культури людства. На 
сучасному етапі біоетику розглядають як «міждисциплінарну 
галузь знання та людської практики, метою якої є збереження 
та розвиток життя за допомогою етичних механізмів і 
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принципів» [1, 16-17], та «особливий евристичний світогляд, 
зумовлений певним історичним етапом розвитку культури, коли 
розуміння феномену життя набуває нової перспективи» [2, 38]. 

Основними принципами біоетики, на думку Т. Бочампа 
і Дж. Чайлдреса, є: принцип автономії (побудований на 
принципі поваги до особистості), принцип благодіяння 
(базується на принципі рівності), принцип нелиходійства 
(передбачає уникнення нанесення шкоди особі), і принцип 
справедливості (орієнтується на справедливий розподіл 
послуг і ресурсів) [3]. «Наведені етичні принципи становлять 
систему, елементи якої ієрархічно організовані, збалансовані 
та логічно несуперечливі. Тому їхнє застосування повинно 
враховувати взаємодію. Особливість біоетики саме в тому, що 
її принципи діють системно, як смислова та логічна 
цілісність» [4, 155]. 

Дослідження біоетики здійснюється у рамках трьох 
основних напрямків: у сфері здоров’я (взаємовідносини між 
лікарем та пацієнтом), у сфері суспільних відносин 
(взаємовідносини між членами суспільства) та у сфері 
навколишнього середовища (взаємовідносини між людиною і 
природою у всіх її проявах) [5, 341]. Відповідно, предметом 
сучасної біоетики можна вважати сферу динамічних зв’язків 
«наука – людина – природа» [2, 38]. 

Ключовою проблемою біоетики сьогодення є пошук 
способів розв’язання проблеми, до якої межі можливо 
проводити дослідження на людині та застосовувати усі 
отримані результати. Найбільш раціональним та узгодженим 
методом наближення до досконалості у даному питанні може 
бути розроблення і встановлення певного переліку норм чи 
правил, яких необхідно дотримуватися для досягнення 
поставленої мети [6, 52]. Іншими словами, потрібно надати 
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наукового статусу подальшому застосуванню новітніх 
біотехнологій і, водночас, визначити їх засадничі моральні 
принципи. 

За своєю сутністю, ШІ є інтелектом, який асоціюється зі 
штучно створеними механізмами, які допомагають людині у 
процесі її життєдіяльності; тобто, він виконує функції 
створеного людиною інструменту чи механізму, який 
наслідує «когнітивні» властивості природного людського 
інтелекту [7]. 

Саме поява і бурхливий розвиток ШІ призвели до 
істотних видозмін у взаємозв’язках між людьми та іншими 
живими організмами, вивченням яких займається біоетика. За 
своєю природою, ШІ не є живою істотою, а лише механізмом 
чи апаратом, наділеним певними властивостями, 
притаманними людському організму. З однієї сторони, 
застосування ШІ приносить багато користі для людства, проте 
необхідно враховувати й негативний вплив даних механізмів 
як на суспільство загалом, так і на людину зокрема. Відтак, за 
умов, коли ШІ стає повноцінним членом людського 
суспільства, біоетична галузь набуває вирішального значення 
з тим, щоб забезпечувати постійний і повноцінний контроль 
за безпечним функціонуванням ШІ. 

Останніми роками виникла гостра необхідність у 
врегулюванні нагальних питань, пов’язаних із надійністю ШІ. 
Так, у 2019 році Європейською Комісією були розроблені 
Етичні директиви надійності ШІ [8], основними емфазами 
яких можна навести такі принципи: 

1) Законність, тобто дотримання усіх чинних законів і 
положень; 

2) Етичність, тобто повага до етичних принципів і 
цінностей;  
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3) Стабільність, тобто адаптивність, достовірність, 
справедливість і відповідність з технічної точки зору для 
застосування у суспільному середовищі. 

Разом з тим, у вищезгаданому документі [8] розроблено 
й низку вимог, яким повинен відповідати ШІ з урахуванням 
надійності й безпечності для навколишнього середовища. 
Розглянемо найголовніші, на наш погляд, із них: 

• ШІ не повинен нехтувати автономією людини, тобто не 
можна допускати жодного маніпулятивного впливу ШІ на 
людину; навпаки, люди повинні мати змогу втручатися чи 
передбачати конкретні дії, які здійснює програма. 

• ШІ повинен бути безпечним і точним; він не повинен 
піддаватися втручанню зовнішніх сил і бути достатньо 
достовірним. 

• ШІ повинен забезпечувати надійність і приватність 
усіх зібраних даних; він не повинен перебувати у легкому 
доступі задля унеможливлення викрадення. 

• Дані й алгогитми функціонування ШІ повинні бути 
доступними та зрозумілими людині, щоб мати можливість, за 
необхідності, пояснити ті чи інші дії та рішення, прийняті ШІ. 

• Послуги, які надаються за допомогою ШІ, повинні бути 
доступними для усіх категорій населення, незалежно від віку, 
статі, раси тощо; не повинно бути жодного упередження під 
час використання ШІ різними групами населення. 

• Системи і механізми ШІ повинні бути стійкими і 
стабільними (особливо екологічно відповідальними) та 
сприяти позитивним змінам у суспільстві. 

• Системи і механізми ШІ повинні бути повністю 
підзвітними і захищеними від посягання сторонніх осіб чи 
груп; про можливі негативні наслідки застосування таких 
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механізмів і технологій повинно бути попереджено і 
повідомлено заздалегідь усім зацікавленим сторонам. 

Отже, можемо стверджувати, що перспективи розвитку 
ШІ вбачаються у наділенні його людською чутливістю, 
перетворення у так званий «гуманний ШІ» [5, 342], Відтак, 
людству потрібно замислитися над такими критеріями 
співіснування людини і ШІ, як відповідальність, прозорість, 
підзвітність, непідкупність та передбачуваність [9], оскільки 
призначення технології в обслуговуванні, а не маніпулюванні 
людиною і суспільством. 
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СЕКЦІЯ 12. 
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ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ 
КРІЗЬ ПРИЗМУ ВІЙНИ 

 
Агресія Російської Федерації проти України завдала 

потужного руйнівного впливу на інфраструктуру та економіку 
нашої країни. Однією з найбільш постраждалих від війни є 
сфера освіти. Зважаючи на реалії, в яких наразі перебуває 
Україна – колосальне падіння економіки та різке скорочення 
надходжень до бюджету, пріоритетним для влади та 
Міністерства фінансів є обороноздатність та безпека, лише 
забезпечивши ці потреби, держава може шукати можливості 
фінансування інших статей, зокрема й освітньої. З початком 
повномасштабної війни в Україні виникла необхідність 
вдосконалення системи фінансування закладів загальної 
середньої освіти. 

Метою даного дослідження є окреслення викликів що 
постали перед системою фінансування закладів загальної 
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середньої освіти України після російського вторгнення, а 
також розгляд нових можливостей для розвитку школи, які 
можна отримати в нинішніх умовах війни. 

Аналізуючи останні дослідження та публікації, було 
виявлено, що проблему фінансування освітніх закладів 
досліджували ряд вітчизняних та зарубіжних науковців, 
особливої уваги заслуговують праці О. Булавки, А. Величко, 
П. Гайдуцького, М. Дем’яненка, Ю. Лузана, П. Макаренка,              
О. Непочатенко, П. Саблука, А. Стельмащука. Однак, питання 
фінансування закладів загальної середньої освіти в умовах 
війни є мало вивченими, тому на сучасному етапі дана тема є 
досить актуальною та потребує ретельного дослідження. 

Завдання даної публікації полягає в дослідженні 
проблем бюджетного фінансування закладів загальної 
середньої освіти в умовах військової агресії Російської 
Федерації проти України. 

Згідно статті 78 Закону України «Про освіту», держава 
забезпечує асигнування на освіту в розмірі не менше ніж 7% 
валового внутрішнього продукту за рахунок коштів 
державного, місцевих бюджетів та інших джерел 
фінансування, не заборонених законодавством [1]. 

Функціонування системи шкільної освіти в нинішніх 
умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації 
та запровадження воєнного стану ускладнюється серйозними 
кризовими явищами в національній економіці, які пов’язані з 
війною. Війна зумовлює серйозні виклики для освіти, змушує 
шукати нові, нестандартні рішення проблем, вимагає 
додаткових витрат, зокрема для створення безпечного 
освітнього середовища, відновлення пошкодженої 
інфраструктури, вдосконалення умов для дистанційного та 
змішаного форматів освіти. 
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За даними звіту Міністерства освіти і науки, в Україні 
станом на 24 січня 2023 року працює 12926 закладів загальної 
середньої освіти, зокрема: 

- у 3955 школах здобувачі освіти 
навчаються очно; 

- у 4363 – дистанційно; 
- 4608 шкіл надають освітні послуги за 

змішаною формою [5]. 
Майже десять тисяч закладів загальної середньої освіти 

надають освітні послуги переселенцям. Тому понад 156 тисяч 
учнів мають змогу продовжувати навчання в безпечних умовах. 

Наразі 905 закладів загальної середньої освіти 
перебувають на окупованих територіях, в тому числі, в тому 
числі: 

- Донецька область – 158 закладів освіти; 
- Запорізька область – 255; 
- Луганська область – 252; 
- Миколаївська область – 2; 
- Харківська область – 8; 
- Херсонська область – 230 [6]. 

Донині за межами України продовжують перебувати 
понад 510 тисяч здобувачів освіти та понад дванадцять тисяч 
педагогів. 

Станом на 14 лютого 2023 року, внаслідок військової 
агресії російських окупантів в Україні пошкоджено 3126 
закладів освіти, 338 зруйновано повністю. 

Незважаючи на виклики, пов’язані з війною, освіта в 
Україні є однією з пріоритетних галузей, тому держава 
намагається підтримувати видатки на освіту на стабільно 
високому рівні. У Державному бюджеті на 2023 рік закладено 
156 млрд. грн. на фінансування освіти, у тому числі: 
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- 87, 5 млрд. грн. заплановано на виплату заробітної 
плати вчителям; 

- 4,6 млрд. грн. – на виплату академічних стипендій 
студентам, аспірантам і докторантам (близько 150 тис. осіб); 

- 52,1 млрд. грн. – на підготовку кадрів закладами 
професійної перед вищої освіти та вищої освіти. 

З метою створення безпечних умов для організації 
навчального процесу в закладах загальної середньої освіти та 
захисту здобувачів освіти, передбачено 1,5 млрд. грн. для 
облаштування понад 300 укриттів [7]. 

В зв’язку з введенням воєнного стану видатки на освіту 
було скорочено, проте фінансування найважливіших 
напрямків діяльності галузі освіти забезпечується. Це 
свідчить про те, що український уряд орієнтується на 
відбудову національної економіки, основу для якої має 
забезпечити якісна освіта. МОН активно залучає 
альтернативні джерела фінансування освітньої галузі, зокрема 
джерелами фінансування є міжнародні фінансові організації 
та зарубіжні партнери. 

Висновки. Як бачимо, навіть попри складні умови, в 
яких наразі знаходиться Україна, освітня галузь продовжує 
функціонувати та навчати здобувачів освіти, а держава 
знаходить можливість фінансувати її. Попри низку викликів, 
які постали внаслідок агресії Російської Федерації, загальна 
середня освіта отримує можливості для розвитку. Внаслідок 
впровадження дистанційної форми навчання, інтенсивніше 
застосовуються інформаційні технології в освітньому процесі, 
що сприяє підвищенню професіоналізму педагогів, а 
здобувачі освіти мають змогу отримувати знання в безпечних 
умовах.  
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На нашу думку, особливу увагу необхідно приділити 
фінансуванню витрат на відновлення, будівництво, 
реконструкцію пошкодженої, внаслідок військових дій, 
освітньої інфраструктури. Зважаючи, що значна частина шкіл 
провадять навчання дистанційно, потрібно забезпечити 
педагогів сучасною комп’ютерною технікою та необхідними 
програмами, задля здійснення якісного навчального процесу. 
Вирішити проблему фінансування потреб загальноосвітніх 
закладів в умовах, спричинених війною, дозволить розробка 
та введення в дію державної цільової програми розвитку шкіл 
в умовах війни. На наше глибоке переконання, саме даній 
проблематиці слід присвятити подальші наукові пошуки. 
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СЕКЦІЯ  13. 
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THE PROSTITUTION IN THE SOUTHERN 

UKRAINIAN LANDS OF THE RUSSIAN EMPIRE AT 
THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY. AN 

UNSUCCESSFUL EXPERIENCE IN SOLVING AN 
ACUTE SOCIAL PROBLEM 

 
Female prostitution at the beginning of the 20th century in 

the Ukrainian lands of the Russian Empire had its own 
characteristics. Prostitution has acquired the features of frank 
human trafficking. The level of organized crime in this 
criminogenic sphere was undoubtedly known in St. Petersburg. 

Since 1843, the government has issued a number of circulars 
with the aim of bringing prostitution under control. Houses of comfort 
- "barracks for healthy public women" were allowed. Attempts were 
made to regulate the age of "marketable" women. The rules for 
persons who kept brothels, dated May 29, 1844, prohibited the 
admission of women under the age of 16. On the ground, these 
requirements were often ignored. For example, as of 1869, there were 
76 houses of prostitution in Odessa, the number of prostitutes subject 
to hospital and police supervision was 1,008, of which: 89 were under 
14 years old; 400 were under 20 years old [1, p. 52]. 
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Such activities were supervised by the Hospital and Police 
Committee. A policeman specially appointed for such a position, 
in addition to other tasks (supervision of the sanitary condition of 
the bazaar, garbage dumps, cemetery, etc.), together with doctors, 
had to monitor the sexual health of prostitutes and collect money 
from them for the state treasury [2, sh. 15]. 

Examinations at the hospital began as early as 1845. It did 
not add to the reviews of popularity and the public's attitude 
towards prostitutes in general. The colorful procession of prostitutes, 
who were driven to be examined by the police in every city, was 
constantly humiliated by the crowd shouting various insults. In 
Kharkiv, 4 days a week were set aside for examinations in a remote 
paramedic's apartment, usually at the mortuary. It was very 
uncomfortable for the women and they tried to avoid it. And in reality, 
the doctor only took it twice a week. The provincial hospital often 
refused due to the lack of places, and the police for this reason 
released even prostitutes recognized as contagious [3, p. 154]. 

The recruitment of young girls into prostitution took place 
constantly. Often the women themselves were involved in this. 
Who casually got to know young girls and acted according to a 
certain scheme - a walk, a restaurant, alcoholic drinks, meeting 
men, private meetings in a hotel, etc. Thus, in 1909, they tried to 
recruit 14-year-old Maria Grunberg, whose mother had been 
looking her for several days, and her neighbor Ivan Gzovsky found 
her in the company of a 33-year-old woman, Yevdokia Obodovska, 
and Italian sailors. The girl was completely ready to go with them 
to "Italy". A concerned neighbor called the police and everyone 
was detained until the circumstances were clarified [4, sh. 5]. In 
1905, the priest Peter Rudolph, who lived in Alexandria, Egypt, 
wrote to his friend, O. Saburov, an official on special assignments 
in the Ministry of Internal Affairs of Russia in St. Petersburg, that 
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only Russian merchants from Odessa, who always came to trade in 
women in Egypt, with falsified documents. The letter was 
intercepted by the police. The Chief of the Odesa Gendarmerie 
Department informed the prosecutor of the Odesa District Court 
about its content [5, sh. 13]. 

O. Saburov himself was delegated from the Russian Empire 
in Zurich to the international conference on human trafficking in 
the world at that time. That is why his person was chosen by the 
priest Rudolph as a mediator between him and the Russian 
authorities. 

In addition, the priest indicated that this was not his first 
letter to Russia regarding this issue. Previously, he wrote to 
Minister Pobedonostsev in St. Petersburg and to the Holy Synod. 
The letter also noted that the cities of Alexandria and Port Said 
were the most damaging in this matter, and that these businesses 
were often occupied by young men, assuming that they would be 
more useful for military service. The Egyptian authorities did not 
do anything about it, because its competence extended only to 
Egyptians, and the Russian consul in Alexandria was also limited 
in his powers [5, sh. 14]. 

The organization of the international trade in women, illegal 
places of prostitution functioned in Odesa itself. Their existence is 
known from the reports of police agents to the police chief. Yes, 
all the local residents knew that in Odesa, on the Polish Descent, 
in building No. 6, in the basement of the Yeni beer tavern, you 
could order a girl in addition to your beer [6, sh. 5]. 

It is important to note that the houses of prostitution often 
housed a criminogenic contingent of the population, so the 
authorities installed telephones with a direct and unified 
connection with the police. In 1904, telephones were installed in 
all "tolerance" houses in Mykolaiv at state expense [7, sh. 1]. 



 
  

 
     Матеріали XXX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

     (07 березня 2023 року,  м. Гамбург (Німеччина), дистанційно) 
 

 
   410 

However, this was not enough for the authorities to fully 
control the lives of prostitutes. There were quite a lot of illegal dens 
in which prostitutes hid their earnings and helped various types of 
criminals to hide from the authorities [8, sh. 36]. 

The level of the problem gradually became state level. To 
find a solution to this problem, various regional conferences have 
started work. The first All-Russian conference against trafficking in 
women took place on April 21-25, 1910 in St. Petersburg [9, sh. 36]. 

The main issue of these conferences was the reduction of the 
age composition of prostitution, which was getting younger and 
had a negative impact on the moral condition of the population. 
L.M. In his article about the Moscow census of 1882, Tolstoy 
mentioned how he met a drunken prostitute on the street, who was 
taken to the police station by a policeman. He expressed surprise to 
the policeman about the age of the prostitute, to which he replied - 12 
years is rare, and already 13-14 is common everywhere [10, p. 149]. 

In 1889, an All-Russian census of legal prostitutes was held, 
which was counted as almost 18,000 throughout Russia. Of them, 
0.3% were minors who mostly lived in brothels [10, p. 149]. 

At the St. Petersburg Conference in 1910, the St. Petersburg 
physician and journalist Boris Bentovin gave a report on the depth 
of debauchery among underage prostitutes, claiming that they all 
knew 16 different ways of sexual pleasure, not including natural 
ones. Prostitute girls aged 11-13 constantly used obscene language 
in communication and drank with their older "colleagues". The 
well-known defender of underage girls, Maria Pokrovska, also 
spoke about the incurable socio-psychological pathology among 
underage prostitutes [11, p. 178]. 

An important conclusion of the conference can be called the 
joint conclusion of its participants, which was expressed in the 
decision to reject the statement of the professor of the Military 
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Medical Academy, Veniamin Tarnavskyi, about the natural and 
psychological nature of prostitution. All delegates agreed that the 
main factor of prostitution was a poor family with low material 
wealth [10, p. 179]. 

Thus, it can be stated that one of the most acute social 
problems in the history of mankind was not solved in Russia by the 
process of legalization. What the sources and contemporaries of 
those processes testify about. The experience of legalized 
prostitution in the conditions of the imperial regime is well known 
- the lack of objective state control over the age limit and the spread 
of venereal diseases, as a consequence of this - the existence of a 
powerful network of underground places of "love trade" and the 
existence of an organized network of human trafficking. In the 
conditions of the imperial reality, the implementation of the 
legalization of prostitution as a means of combating its shadow 
activities turned out to be a non-functioning, fruitless and useless 
matter. As it turned out, it is very difficult to legalize prostitution 
without a certain level of gender equality in society and the moral 
civilizational maturity of the state. 
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СЕКЦІЯ  14. 
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ЗАКОРДОННІ БЕЗПІЛОТНІ КОМПЛЕКСИ, ЩО 

ПОСТАЧАЮТЬСЯ В УКРАЇНУ ТА ЇХ 
ХАРАКТЕРИСТИ 

 
В Україні йде війна, в якій українська нація веде 

небачену у 21-му сторіччі битву за своє існування. Російське 
вторгнення в Україну розпочате 24 лютого 2022 року є 
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продовженням російсько-української війни, яку розв'язала 
Росія ще у 2014 року, участь у якій РФ намагалася 
заперечувати.  

Починаючи повномасштабну війну проти України, Росія 
сподівалася на швидку перемогу. Однак плани Кремля 
перекреслив опір українських воїнів, то ж "Київ за 3 дні" 
перетворюється у затяжну для ворога війну. Втрати окупанта 
на війні проти України за рік можуть бути значно більшими, 
ніж в офіційній статистиці [1].  

Водночас завданням України є звільнення своїх 
територій, вихід на кордони 1991 року, покарання військових 
злочинців та переформатування Росії до такого стану, аби 
вона не загрожувала більше світові та своїм сусідам. 

Сили оборони України дають відсіч повномасштабній 
російській агресії вже більше року. На цьому етапі і з кожним 
днем надалі Україна потребує більше зброї для захисту своєї 
свободи і незалежності і отримує її. Ця зброя значно посилює 
українську армію. Повномасштабне вторгнення російських 
військ в Україну показало всьому світу, якими можуть бути 
війни нового покоління, особливо у розвинених державах. А 
Україна, як виявилося, саме така. 

Буквально з початку повномасштабного російського 
вторгнення союзники підтримували Україну поставками 
безпілотників. Причому різних типів – п'ять типів ударних та 
більше 20 типів розвідувальних БПЛА (Bayraktar TB2, Phenix 
Ghost, FlyEye, RQ-20 Puma, Black Hornet тощо) а також 
баражуючі боєприпаси Switchblade-300. Наведемо їх коротку 
характеристику [2]. 

Bayraktar TB2 (Туреччина) – найвідоміший дрон, який 
використовують Збройні сили. Цей безпілотник має дві 
головні функції - ударну та розвідувальну. Дрон може нести 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014)
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дві керовані ракети або чотири авіабомби з лазерним 
наведенням Станом на літо 2022 року ЗСУ мали близько                 
50 одиниць. Турецький дрон став настільки популярним, що 
гроші на його купівлю збирали не лише в Україні, а й у 
Польщі, Литві, Норвегії та Канаді. А у січні компанія-
виробник Baykar оголосила про передачу ще двох БПЛА. 

Особливості Bayraktar TB2: 
 може перебувати у повітрі до 27 годин 
 максимальна швидкість – 200 км/год 
 максимальна висота – 8 км 
 працює у радіусі до 150 км від своєї бази; оновлені 

версії – до 300 км 
 ціна – близько 5 млн євро. 
Bayraktar Mini. В літку 2022 року з'явилися перші 

відомості про його застосування. Україна отримала близько 
24 одиниць ще на перших етапах повномасштабного 
вторгнення Росії. 

Це розвідувальні безпілотники, які працюють на малій 
дистанції і, як правило, у зв'язці з артилерією. Тобто 
виявляють цілі, передають координати, а артилерія вже веде 
вогонь по них. Bayraktar Mini здатний підніматися на висоту 
до 1000 м, розвивати швидкість до 70 км/год та працювати в 
радіусі 10 км. 

Quantix Recon (США). Навесні 2022 року стало відомо 
про постачання понад 100 дронів Quantix Recon. Ці дрони 
використовують у розвідувальних цілях. Вони можуть бути в 
повітрі до 45 хвилин, літати на відстань до 40 км (радіозв'язок 
підтримується на відстані 2 км) і підніматися на висоту до 
2 км. На борту є дві потужні камери, у тому числі 
гіперспектральна, що дозволяє виявляти добре замасковані 
об'єкти. З висоти 46 метрів камери безпілотника дозволяють 
розрізняти об'єкти розміром 1-2 сантиметри. 

https://www.rbc.ua/rus/news/kompaniya-baykar-bezkoshtovno-peredala-ukrayini-1674665033.html
https://www.rbc.ua/rus/news/amerikanskiy-proizvoditel-dronov-peredast-1650418365.html
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Переваги Quantix Recon: - можуть літати непоміченими 
і не зазнавати впливу радіочастотних глушників; - дозволяють 
проводити точну та швидку розвідку віддалених та 
недоступних територій; - можуть передавати зображення 
рельєфу, рослинності та інфраструктури високої роздільної 
здатності; - за 45-хвилинний політ здатний обстежити до                   
1,6 квадратних кілометрів території. 

Warmate (Польща). Безпілотники використовуються як 
в армії Польщі, так і в інших країнах-учасницях НАТО. 
Дрони-камікадзе польської компанії WB Electronics 
закуповували для Збройних сил України в рамках ініціативи 
"Армія дронів", а також за литовським контрактом.  

Warmate виявляють та уражають легкоброньовану 
техніку, засоби протиповітряної оборони (ППО), 
радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки на 
відстанях до 10 км. Повна підготовка системи до місії у 
польових умовах триває до 10 хвилин. 

Базова версія важить 4 кг, має довжину 1,1 м та розмах 
крила 1,4 м. Розвиває швидкість до 80 км/год та до 150 км/год 
у режимі атаки. Має безшумний привід, низьку помітність 
радіолокації та високу точність ураження цілі. 

FlyEye (Польша). Безпілотний літальний апарат 
розроблений польською компанією WB Electronics. FlyEye 
виготовлений з композитних матеріалів за схемою 
високоплан. Літальний апарат стартує з руки та не потребує 
додаткових пристроїв запуску. В носовій частині літака 
пропелер, що складується. Корисне навантаження розміщене 
під корпусом в районі центру мас. 

Камера Лот може повністю управлятися вручну з пульта 
управління (на відстані до 30 км) або працювати повністю 
автономно, згідно підготовленої програми, з можливістю 

https://www.rbc.ua/rus/news/zsu-otrimayut-vid-litvi-droni-kamikadze-posol-1663761124.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/WB_Electronics
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BC%D0%B0%D1%81
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ручного регулювання під час польоту. Схвальні відгуки 
отримали наявні у літального апарата засоби захисту від 
систем радіоелектронної боротьби. Перед приземленням 
корисне навантаження скидається на парашуті, а планер 
літального апарату баражує до заданого місця посадки.  

Revolver 860 (Тайвань). Влітку 2022 року з'явилася 
інформація про отримання 800 дронів-мінометів Revolver 860. 
Вони мають барабанну систему, до якої можна покласти до 
восьми мін залежно від калібру. Такі дрони здатні літати на 
відстані до 30 км і перебувати у повітрі до 40 хвилин. 

Дрон-міномет може нести одразу вісім 60-мм снарядів, 
але за необхідності його можна доопрацювати на несення                
80 або 120-мм боєприпасів. Максимальна загальна тяга 
складає 140 кг. 

RQ-20 «Puma» (США). Легкий безпілотний літальний 
апарат, створений американською компанією «AeroVironment». 
Це невеликий літак-розвідник, який можна запустити прямо з 
руки. Літак здатний літати під управлінням оператора або 
орієнтуючись самостійно з використанням GPS-навігації. На 
борту безпілотник може нести чотири камери спостереження, 
з яких дві камери – оптичні і дві камери, що працюють в 
інфрачервоному діапазоні. БПЛА «Puma» спроектований 
таким чином, що його підготовка до роботи займає лише 
декілька хвилин, а запуск проводиться за допомогою кидка 
рукою.  

Технічні характеристики: довжина – 1,4 м; розмах крила – 
2,8 м; максимальна злітна маса – 5,9 кг; потужність двигуна – 
1 к.с.; крейсерська швидкість – 37 км/год; радіус дії – 15 км; 
тривалість польоту – 2 год. 

Великий розмах крил і продумана конструкція 
дозволяють цьому апарату з пропелером в носовій частині 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
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злітати навіть за повної відсутності вітру. Конструкція 
«Puma» є такою, що електричний мотор, бортовий контролер 
та інші елементи можна швидко замінити в польових умовах.  

DefendTex D40 (Австралія). У серпні 2022 року стало 
відомо про плани Австралії передати Україні 300 баражуючих 
боєприпасів DefendTex D40. Станом на січень ще не було 
підтверджень про їх застосування під час російсько-
української війни. 

Їх можна запускати за допомогою 40-мм гранатомета 
або вручну. Максимальна дальність польоту – 20 кілометрів, 
злітна вага боєкомплекту – приблизно 300 грам. Також 
повідомлялося, що "літаючі міни" DefendTex D40 здатні 
знищувати такі цілі як танки. 

Ці баражуючі боєприпаси можуть також застосовувати у 
складі рою для збільшення сили удару. Заявлено можливість 
використання осколкової, бронебійної, димової або 
термобаричної бойової частини. 

Black Hornet Nano (Норвегія) укр. Чорний шершень 
нано. Військовий безпілотний мікро літальний апарат 
розроблений установою Prox Dynamics в Норвегії. Стоїть на 
озброєнні армії Великої Британії. 

Технічна характеристика: Розмах ротора 120 мм; маса  
16 грамів (разом з камерою); максимальна швидкість 10 м/с; 
тривалість польоту до 25 хвилин; цифрова лінія передачі 
даних перевищує 1000 метрів прямої видимості; GPS або 
візуальна навігація по відео. 

Розміри апарату приблизно 10×2.5 см, і він 
призначається для супроводження військ для розвідки 
локальної ситуації. «Чорний шершень» поміщається у долоню 
і важить разом з батареєю лише трохи більше 16 грамів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE-%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F
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Вбудована камера дозволяє оператору отримувати повноцінне 
відео і фотографії. 

Phoenix Ghost (США). БПЛА може бути як 
розвідником, так і ударним. США за минулий рік передали 
Україні сотні баражуючих боєприпасів Phoenix Ghost. 
Технічні характеристики тримаються в таємниці.  

Phoenix Ghost може злітати вертикально, має 
інфрачервону камеру. Бойова частина розрахована на 
знищення середньоброньованих цілей, наприклад 
контрбатарейних радарів, пунктів управління дронами, 
артилерії, систем протиповітряної оборони. Ще однією 
особливістю Phoenix Ghost є тривалість польоту – 6 годин. І 
як для ударного безпілотника, це дуже багато.  

Switchblade 300 та Switchblade 600 (США). Баражуючі 
боєприпаси використовуються для знищення живої сили або 
техніки противника, у тому числі броньованої. Україна вже 
отримала кілька сотень безпілотників у модифікації 
Switchblade 300. 

Вони важать менше 3 кг, після запуску можуть 
перебувати у повітрі до 10 хвилин та атакувати цілі на відстані 
до 10 км. На момент атаки розвивають швидкість до                          
160 км/год. Можливе застосування по об’єктах із заздалегідь 
визначеними координатами, коригування через GPS і 
вбудовану камеру. 

Що стосується Switchblade 600 – то їх постачання лише 
плануються. Вони важать вже 23 кг і значно перевершують 
легку версію за всіма параметрами: за ударною силою, часом 
перебування в повітрі і дальністю атаки (40 хвилин і 40 км), 
швидкість при здійсненні атаки – 185 км/год. 

Перспективні зразки БпЛА, які невдовзі можуть 
постачатися для потреб Збройних Сил України 

https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-peredadut-ukrayini-bronemashini-m1117-1667587274.html
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MQ-9 Reaper (США). Перемовини щодо постачання 
цих ударних безпілотників точаться ще з квітня 2022 року. 
Компанія General Atomics у листопаді заявляла про готовність 
долучитися до посилення Збройних сил України. На сьогодні 
немає даних про їх наявність у нашій країні. 

Завдання MQ-9 Reaper збігаються із завданнями 
Bayraktar TB2 – розвідка та завдання ударів по наземних цілях. 
Але американський дрон набагато потужніший і може 
уражати повітряні цілі. Розмах його крила – 20 метрів, 
максимальна вага разом із озброєнням – близько 5 тон. 
Здатний підніматися на висоту до 15 км, дальність польоту – 
до 1850 км. 

Такий безпілотник оснащується високоточними 
бомбами та ракетами, зокрема, Hellfire.  

MQ-1C Grey Eagle (США). Середньовисотний (MALE) 
безпілотний літальний апарат (UAS) тривалої дії. 
Розроблений компанією «General Atomics Aeronautical 
Systems» (GA-ASI) для армії Сполучених Штатів Америки як 
модернізація General Atomics MQ-1 Predator. У грудні                     
2022 року українська делегація під час візиту президента 
Володимира Зеленського до Білого дому порушувала питання 
про постачання безпілотників Grey Eagle. 

Загальна характеристика: вантажопідйомність – 360 кг; 
Довжина: 8,53 м; розмах крила – 17 м; максимальна злітна вага – 
1633 кг; максимальна швидкість – 309 км/год; тривалість 
польоту – 25 годин; ракети: 4 × AGM-114 Hellfire або 8 × AIM-
92 Stinger; бомби: 4 × GBU-44/B Viper Strike.  

TAI Aksungur (Турція). Є продовженням цивільної серії 
Anka-S, який адаптували для військових цілей. Тепер новий 
безпілотник здатний протриматися у повітрі до 12 год і 
перевозити до півтонни необхідного військам спорядження. 

https://www.rbc.ua/rus/news/kruche-bayraktar-ukraina-poluchit-udarnye-1649947350.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/General_Atomics_Aeronautical_Systems
https://uk.wikipedia.org/wiki/General_Atomics_Aeronautical_Systems
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/General_Atomics_MQ-1_Predator
https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayinska-delegatsiya-ssha-prositime-postachannya-1671609614.html
https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayinska-delegatsiya-ssha-prositime-postachannya-1671609614.html
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Для розвідувальних місій час польоту у повітрі зростає вдвічі – 
майже доби безперервного польоту. 

Aksungur оснащений парою дизельних двигунів Tusas 
Engine Industries (TEI) PD-170 з подвійним турбонаддувом, 
кожен з яких рухає трилопатеві гвинти безпілотника. 

Зараз у ВМС Туреччини експлуатуються три такі 
безпілотники, а ще шість для своєї армії замовив Алжир.[2] 

 
Список використаних джерел: 

 
1.Романенко Є.О. Російська федерація є державою-

терористом //Moderní aspekty vědy: XXVII. Díl mezinárodní 
kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.. 
Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2023. - 
str.10-22 

2.Warmate, Switchblade і не тільки. Якими дронами 
союзники посилюють Україну HTTPS://www.rbc.ua/rus/news/ 
warmate-switchblade-i-tilki-kimi-dronami-1674753734.html 
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WKŁAD WŁADYSŁAWA GLIŃSKIEGO W 

ROZWÓJ RUCHU SOKOLEGO NA ZIEMIACH 
ŁAŃCUCKICH 

 
Słowa kluczowe: towarzystwo gimnastyczne Sokół, 

wychowanie fizyczne, Władysław Gliński, sokolstwo polskie, Łańcut 
Pod koniec XIX i początkiem XX wieku 

ruch sokoli rozwijał się szczególnie prężnie.  
Formowanie i rozwój wychowania fizycznego na 
ziemiach łańcuckich odbywał się dzięki rzetelnej 
i ofiarnej pracy lokalnej inteligencji, 
a w szczególności za sprawą wybitnych 
jednostek, dla których najczęściej była to             
praca społeczna. Odzwierciedleniem procesu 
kształtowania się narodowego systemu 
wychowania fizycznego była praca wielu 
galicyjskich nauczycieli, liderów stowarzyszeń 
sportowych, ruchów społecznych, które działały 
w badanym okresie.   
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Celem niniejszej pracy jest określenie roli Władysława 
Glińskiego, wieloletniego naczelnika Towarzystwa 
Gimnastycznego Sokół, jaką odgrywał on w rozwoju łańcuckiego 
Sokoła, i jego wkładu w rozpowszechnianie kultury fizycznej 
wśród młodych mieszkańców Łańcuta dla kształtowania w nich 
postaw patriotycznych. Wykorzystaną techniką badań w pracy jest 
metoda analizy piśmiennictwa w kontekście historyczno-
terytorialnym celem określenia okoliczności występowania 
podejmowanego zagadnienia w literaturze przedmiotu na terenie 
miasta i powiatu łańcuckiego. Dokonano analizy zachowanych 
dokumentów, rękopisów oraz oryginalnych, ręcznie pisanych 
protokołów z walnych zgromadzeń Sokoła, które są 
niejednokrotnie jedynym źródłem rzetelnej informacji o 
działalności, zasługach druhów i działaczy gniazda łańcuckiego.  

Władysław Gliński (1880-1954) to postać, która 
niewątpliwie wpisała się złotymi zgłoskami w historię łańcuckiego 
Sokoła. Był jednym z niewielu popularyzatorów kultury fizycznej 
jako narzędzia nie tylko integracji społecznej, ale także budzącego 
świadomość narodową wśród młodzieży w tak trudnym okresie. 
W roku 1907 Gliński przybył do Łańcuta, zyskując posadę 
nauczyciela gimnastyki w nowo utworzonym Gimnazjum 
Realnym. W tym samym czasie zgłosił się do służby w tutejszym 
Sokole, gdzie mianowano go naczelnikiem gniazda. Od tego 
momentu – aż do wybuchu wojny światowej prowadził 
gimnastykę dla członków Sokoła, organizował ćwiczenia dla 
młodzieży rzemieślniczej i kupieckiej, ćwiczenia dla dziewcząt w 
wieku pozaszkolnym [1]. Stał się jednym z głównych twórców 
drużyn skautowych, Polowych Drużyn Sokolich oraz Drużyn 
Bartoszowych [2]. Był niezwykle utalentowanym nauczycielem z 
charyzmą, cieszącym się niebywałym autorytetem wśród 
mieszkańców miasta, społeczności szkolnej, a także wśród 
młodego pokolenia Sokołów. Nie tylko lekcje gimnastyki, ale 
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ćwiczenia polowe oraz harcerskie zajęcia przez niego prowadzone 
były radosnym dla młodzieży przeżyciem. Znamionowała go 
dokładność, punktualność i obowiązkowość[3]. Pełnił funkcję 
komendanta plutonu, prowadził ćwiczenia stosowane, ćwiczenia z 
karabinem, naukę strzelania, wykłady o służbie w polu, 
obozowaniu i broni. W sierpniu 1914 roku wyjechał wraz z 
Łańcucką Drużyną do Lwowa, do Legionu Wschodniego. Jak sam 
Gliński napisał: Wszyscy niemal członkowie drużyny łańcuckiej 
brali udział w wojnie światowej, bardzo wielu: tak z pośród 
Sokołów, jak i z pośród drużyn bartoszowych i harcerzy poległo na 
polu bitew lub z trudów wojennych. I chociaż nie złączeni w jednej 
armii i pod jednym dowództwem – rozdzieleni ciałem, a jednak 
bezsprzecznie złączeni duchem walczyli o odzyskanie wolnej 
i niepodległej Polski”[4]. Od 1927 do 1936 roku piastował 
godność Prezesa Gniazda w Łańcucie dbając nie tylko o rozwój 
fizyczny i duchowy braci sokolej, ale także o rozbudowę i 
modernizację infrastruktury sportowej [5].  

Podsumowując powyższe, widzimy, że dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu i podejmowanym działaniom przez Władysława 
Glińskiego – jednego z niekwestionowanych liderów ruchu 
sportowego, gimnastycznego i skatowego w ówczesnym czasie – 
wychowanie fizyczne odgrywało niezwykle ważną rolę w procesie 
kształtowania się młodych łańcucian, przyszłych obrońców narodu 
polskiego. 
 

Piśmiennictwo: 
 

1. Teki inżyniera Bogusława Gębarowicza, Materiały 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Łańcucie, korespondencja z 
Zarządem Okręgowym Polskich Towarzystw Gimnastycznych 
„Sokół” w Przemyślu oraz Związkiem Polskich Gimnastycznych 
Towarzystw Sokolich we Lwowie: 1894, 1896, 1934-1939, s. 125-127 
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MODERNIZATION AND LITERATURE 

 
 In fact, modernization, which implies the renewal of our life, 

the society in which we live, keeping pace with the times is not a 
new issue and is understood as a continuation of the long and 
continuous path of development of man from cave life to the 
present day. New are political, technological, economic, social, 
and cultural changes aimed at the renewal of traditional life, 
including the social system, thanks to the secular processes 
(globalization, cultural integration, re-polarization of 
superpowers) of the XXI century and the wide possibilities of 
technosvilization, which have reached unprecedented levels in 
history, and all this, in turn, has brought humanity to new problems 
and actualizes the issues of their solution. In this regard, the 
modernization of science involves interpreting the essence of life's 
development directions and the problems they cause, as well as 
stimulating them by thinking about their solutions and 
perspectives; social-social-philosophical literature is becoming 
relevant as a form of consciousness that affects people's outlook, 
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consciousness, and behavior. We would like to figuratively express 
our thought: the path of human development is the path of exit 
from darkness to light, as this path expands, darkness decreases 
and light becomes stronger, and this renewal always requires 
adaptation to a new environment. Since literature is an artistic 
expression of the feelings and excitement caused by the happening 
events in a person, it can be valued as a “time guide” and 
“educator” between modernization processes and human. 
Literature clarifies the relationship between man and time, gives 
an artistic interpretation of cause-and-effect relationships on the 
basis of human-time connection in search of a new hero. 

To keep up with the times, that is, the connection and 
modernization of literature with life processes, primarily with 
feeling, excitement, thought, thought, desire, aroused in a person 
by experienced events and the social environment. depends on the 
size of the set of ideas. Just as society is a sphere of human 
existence and the formation of a complex of human relations, 
literature also shows how events in society respond in the mind of 
the hero, how they manifest themselves in human relations in a 
peculiar way - creating images that reflect the social and public 
mood in society, that is by describing the events and processes that 
cause this mood, as well as by reflecting the dreams of the people 
about the future and its author's position. In literature, the author's 
position (the artistic goal of the artist) is revealed in his idea, which 
is born from the course of events taking place in the work created 
by him, and this idea contributes to the development of public 
consciousness and worldview. When we approach this trait and 
pattern, we can trace that literature is also a participant in 
modernization processes. The desire to develop and innovate 
society in order to improve the well-being of man has led to the 
formation of a well-established and sustainable literary tradition. 
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Azerbaijani national literature aspired to be a single part of the 
world sociocultural space, and at the same time shared the ideas of 
mutual trust and common interest. The great Nizami Ganjavi “saw 
the single source of the strength and weakness of existence and 
human being, not in conflict, but in harmony” (1). Or, Mirza Fatali 
Akhundov “emphasized that progress will emerge in the world of 
culture... due to the clash of different ideas and opinions” (2). Our 
writers and poets of the beginning of the XX century, which is 
remembered in the history of the Azerbaijani people as a period of 
national renaissance, are looking for ways to get rid of the Tsarist 
tyranny regime of the people and take possession of their destiny 
and develop at a time when great changes are taking place in the 
world and, to this end, called for the benefit of scientific and 
technological innovations and the establishment of labor relations 
with European countries. Intellectuals of the time such as 
M.Shahtakhtli, A.Aghaoglu, A.Huseynzade, J.Mammadguluzade 
M.A.Sabir, M.A.Rasulzade, N.Narimanov,  F.Kocherli, 
U.Hajibeyov, A.Hagverdiyev etc., declared that they saw the 
reason for “the vitality of the nation” in education, acquiring 
scientific knowledge, claiming one's a national name, culture, and 
national self-government,  in order to save the nation from the 
clutches of ignorance and superstition, artistic and publicist 
creativity was turned into an open means of struggle. They 
categorically stated that development and progress are impossible 
without political, legal and economic foundations, without the 
construction of a free and democratic society, without ensuring the 
life of a person as a person. “Turkization, Islamization, 
modernization!” had become the motto of the time.  

With the change of time and the process of modernization, 
we can see the introduction of new topics and problems into 
literature in the work of our writers who wrote and created them in 
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later periods (in M.Ibrahimov’s “Hayat”, “Boyuk dayaq”, 
S.Rahimov’s “Mehman”, B.Bayramov’s “Arakesmeler”, “Fehle 
qardash”,   I.Huseynov’s “Yanar urek”, “Dogma ve yad adamlar”,  
I.Shikhli’s “Deli Kur” etc. works).  From the analysis of these 
works, it is clear that in the Soviet era, authoritarian rule, demands 
for the unquestioning execution of decisions and tasks, 
prohibitions restricting human rights and freedoms, as a result, 
caused such negative phenomena as acting on the instructions of 
superiors, avoiding technological innovations due to the closure of 
the doors to the world, loss of personal initiative, somehow 
disorientation, and shifting responsibility to others. As trust and 
faith between the people disappeared, the principles of collectivism 
became formal, and the attitude to labour and life issues was based 
on hypocrisy, bribery, bribery, theft. While the state did not have 
the opportunity to optimally solve socio-economic problems in 
society, as the principle of social justice disappears, it gave 
preference to the “method” of the forceful execution of its 
decisions, prohibitions, prohibitions and punishments. Such a 
method reinforced the tendency to value the innovative staff factor 
in the farm management system from a position of memorization 
of leading ideology and loyalty to party work. As a result, 
management of production processes was not a professional 
management, but a political management over people. Depicting 
all these emotional-psychological experiences became, in a way, a 
searchlight that showed the defects of the old life.  

From this point of view, the need for the development of 
agriculture in accordance with the nature of the new era, the 
detrimental consequences of living with old ideas in relation to 
issues of national traditions are masterfully set out and traced in 
Mirza Ibragimov's novel  “Boyuk dayaq”. The writer is portrayed 
in the person of Rustam, the protagonist of the work, the chairman 
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of the collective farm “Yeni Hayat”, who managed alone, contrary 
to the will of the people and democratism, the old imperious way 
of thinking, not reckoning with anyone and not paying attention to 
advice. However, in his idea, he wants not to eliminate Rustam, 
but to correct his shortcomings through open-minded people who 
are not afraid to criticize him, “to see among the future creators”, 
because Rustam is a person who is appreciated and respected by 
both the people and the ruling circles in terms of moral and ethical 
qualities, character, and convictions, if he is not taken into account 
the flaws he has made in management issues, he is a positive image 
in the general plan. 

Today, Azerbaijani literature still takes a humanistic 
position, which implies respect for the role of every nation in 
human development, by defending the calls for modernization, 
accepting and welcoming contemporary secular processes in the 
sense of “further expanding relations on the basis of mutual 
benefit”, as well as promoting all forms of discrimination 
(religious, national, etc.) rejects, opposes all kinds of unfair 
conditions and requirements, instills hatred for aggression and 
wars that bring disasters to human life.  

The consistency and dynamics in the artistic attitude to the 
process of modernization also show that with the renewal of life, 
literature itself begins to change: vital processes (including 
modernization) significantly affect the choice of subject-
problematics, genre-style designation, image-hero creativity 
typage, search for new ideas-rock; the lyricism of chants and 
images begins to be surpassed by the lyricism of thought; the prose 
of the social order of the day is replaced by works of artistic and 
philosophical thought directed towards the future. For example, 
Anar's “Thinking about Azerbaijan” and Emin Agayev's “My 
Azerbaijan” essays draw attention to their focus on the call to face 
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the future with sensitivity to today's realities. According to 
E.Aghayev, Azerbaijan's transcontinental position on the world 
map has always allowed it to look both to the West and to the East, 
and it still allows it today. He agrees with Murad Baykal's opinion – 
“Now is the time to combine the broadest cosmopolitanism with 
the deepest patriotism”. He believes that the current oil boom and, 
in connection with it, the increasing role of Azerbaijan on the map 
of the world, opens unprecedented opportunities for Azerbaijanis. 
The author is sure that the cultural, historical, economic and 
spiritual potential of the Azerbaijani people is sufficient, and the 
realization of this wealth is the first step towards national progress. 

Or, Anar's work “Ag qoch, qara qoch” (2003), which is an 
example of recent creativity, reminds the fairy tale 
“Malikmammad” in terms of form and structure, but in terms of 
Idea and content it reflects the realities of today, that is, it is based 
on purely publicistic relevance. It was the material of life that 
required a synthesis of documentation and artistry, determined a 
new and original genre designation in terms of form and structure. 
This work shows that the social essence of the artistic word is no 
less important than its artistic and aesthetic characteristic. 
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FOREIGN TRADE OF JAPAN:  STATISTICAL 

INDICATORS SYSTEM 
 
Foreign trade is an important component of economic 

activity for the leadership of most countries in the world. It’s 
considered as one of the main  economic development indicators 
and one of the parts of the country's population well-being. 
Obviously, it is required to develop the foreign trade activity  for 
all countries in the world. The desire to integrate into the global 
economic space requires not just GDP per person increase and 
satisfaction of  population needs of the country, but close trade 
cooperation, and therefore high rates of foreign trade development.  

Problems of the development of foreign economic activities 
of various countries in the world are the subject of much research. 
The foreign trade of Iceland is described in [1], China and Latin 
American countries in [2], France in [3], Poland and Ukraine in [4], 
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Ukraine [5]. A number of scientific works are devoted to the 
evaluation of indicators of country's population well-being and 
sustainable development of countries, in particular in [6] an 
analysis of the state of the welfare of the population of Ukraine 
was carried out, in [7] a ranking of the regions of Ukraine 
according to country's population well-being indicators was 
offered, in [8] the clustering of the regions of Ukraine according to 
indicators of sustainable development was considered, in [9] a 
spatial panel model of sustainable development of Ukraine is 
proposed, and in [10]- a logistic regression model. 

The purpose of this research is to analyze the indicators of 
Japanese foreign trade development in statics and dynamics. 

 It is interesting that the main part of Japan's exports is goods 
with high added value, namely transport equipment, electrical 
appliances, machines. The main part of imports due to poor natural 
resources is mineral fuels, followed by electrical appliances, 
chemicals, raw materials, etc. 

In general, the main absolute indicators of Japan's foreign trade 
and GDP are presented in Table 1, and relative indicators in Table 2. 

 
Table 1.  

Key absolute indicators of Japan's foreign trade and GDP 

Year 
Exports, 

million yen 
Imports, 

million yen 
GDP, 

million yen 
Foreign 

trade turnover, 
million yen 

Foreign 
trade balance, 
million yen 

2020 92 397 657 91 550 308 726 468 855 183 947 965 847 349 
2019 76 931 665 78 599 510 738 462 536 155 531 175 -  1 667 845    
2018 81 478 753    82 703 304 726 141 663 164 182 057 -  1 224 551    
2017  78 286 457     75 379 231    710 718 950 153 665 688 2 907 226 
2016 70 035 770  66 041 974    721 217 926 136 077 744 3 993 796 
2015   75 613 929    78 405 536 640 681 097 154 019 465 -  2 791 607 

Source: authors’ construct based on the data of the Statistical Service of 
Japan [11] 
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Table 2.  
Relative indicators of the development of Japan's 

foreign trade 
Year 

Marketability 
index 

Net 
trade 
index 

Share of 
exports 
in GDP, 

% 

Share of 
imports 
in GDP, 

% 

Share of 
foreign 

trade turnover 
in GDP,% 

Coefficient 
of coverage 
of export by 

import 
2020 0,253 0,005 12,72 12,60 12,66 1,009 
2019 0,211 -0,011 10,42 10,64 10,53 0,979 
2018 0,226 -0,007 11,22 11,39 11,31 0,985 
2017 0,216 0,019 11,02 10,61 10,81 1,039 
2016 0,189 0,029 9,71 9,16 9,43 1,060 
2015 0,240 -0,018 11,80 12,24 12,02 0,964 

Source: authors’ construct based on the data of the Statistical Service of 
Japan [11] 

 
The marketability index characterizes the degree of 

participation of the national economy in the international division 
of labor. Its highest value was in 2020, when it was 0.253, and the 
lowest was in 2016 (0.189). This indicator is increasing, indicating 
that Japan is enhancing its participation in the international 
division of labor. From Table 2, it can also be clearly seen that 
during the period 2015-2020 the ratio of export coverage by import 
is close to 1. In 2020, this indicator is 1.009. The trade balance is 
mostly positive.  In 2015-2020, the net trade index in Japan had 
both negative and positive values. The smallest negative value was 
in 2015 (-0.018), and the largest in 2016 (-0.029). In 2020, this 
indicator is 0.005. The share of imports in GDP characterizes the 
country's dependence on world markets for goods and services. In 
2015, this indicator was 12.24%, and in 2020 - 12.60%, which 
means that Japan has become dependent on imports by 0.36% in 
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three years. The share of exports in GDP characterizes the 
country's role as a seller on the world market of goods and services. 
According to this indicator, most of the world's countries are not 
open economies. This indicator was the lowest in 2016 (9.71%). In 
2020, Japan's share of exports in GDP was 12.72%. It means that 
the economy of the country is quite closed, because this indicator 
does not exceed 35%. The share of foreign trade turnover in GDP 
characterizes the intensity of its international trade relations. An 
economy is considered open if it is more than 45%. The lowest 
value of this indicator in Japan was in 2016 (9.43%), and the 
highest was in 2020 (12.66%). So, it is necessary to increase the 
intensity of trade exchange. 
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METHODOLOGICAL ISSUES OF MARKET 
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN THE 

CONCEPT OF HOLISM 
 
Considerable attention is paid in the modern scientific 

community to the study of the essence and features of the 
infrastructure of a market economy.  

The definition of infrastructure as a part of the economic 
system and an independent scientific category is well settled. As is 
historically known, the term "infrastructure" was introduced into 
the economic vocabulary to refer to the sector of the economic 
system that serves the material production industry. At the same 
time, the professional literature uses a large number of definitions 
that are associated with different understandings of infrastructure. 
Thus, today at least the following definitions are used: economic 
infrastructure, market infrastructure, innovation infrastructure, 
digital economy infrastructure, social infrastructure, technological 
infrastructure, etc.  
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As G. V. Zhavoronkova notes: "the solution of 
methodological issues is primarily related to the development of 
the categorical apparatus" [1, p.18], so in our opinion, it is 
advisable to analyze the causal links between these terms in 
relation to infrastructure. 

Let us recall that etymologically, the term "infrastructure" 
comes from the Latin word "infra", which means "below" 
[understood as "under" something] and another Latin word - 
"structura", which means "building" or "location".  

At the current stage of development, the terminology lexicon 
from different authors offers to analyze and describe different 
sectors of the infrastructure itself.  

The term "branch" can mean either "the same as a branch" or 
"a certain area of production, science, etc." [2]. 

It is known that scientific analysis is a prerequisite for 
studying the diversity of the multi-aspect nature of the phenomena 
under study, which also ensures the emergence of new terms for 
the purpose of compact, comfortable and multidimensional 
definition of concepts. The word "term" is etymologically derived 
from the Latin word "terminus", which means "boundary" or 
"delimitation". Thus, terminology, on the one hand, provides 
scientists with their specific language for identifying and marking 
a phenomenon, and on the other hand, helps and largely ensures 
the definition of the subject of research. 

At the same time, in our opinion, it is necessary to 
remember that "the content and form of the economic system are 
in organic connection and interdependence with each other, ... 
this means ... the impossibility of the existence of one side 
without the other" [3, p. 192].  It should be noted that although 
the enrichment of professional terminology is a progressive 
process, there is a tendency to introduce terms without sufficient 
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justification, for example, in the area of our study, when some 
researchers propose a large number of infrastructure sectors in a 
market economy. However, the manifestation of a particular form 
of infrastructure as a phenomenon is not, in our opinion, the basis 
for its automatic marking as an industry.  

For example, in the national terminology today, the terms 
"infrastructure" (economic infrastructure) and "market 
infrastructure" are used simultaneously. The term "infrastructure" 
may include, as a rule, transport infrastructure, communication 
infrastructure, manufacturing infrastructure, and energy 
infrastructure. The task of "market infrastructure" is seen as ensuring 
and improving the efficiency of service provision in the market. 

However, in international terminology, there is no such 
distinction between the concepts of infrastructure and market 
infrastructure. The emergence of such a distinction in the national 
terminology is explained by the historical stage of the 
introduction of "market infrastructure" as a new term that would 
mean the formation of modern infrastructure at the revolutionary 
stage of development of the market economy of transition 
economies. However, in the discussions, these terms are still 
interpreted as separate, and there are additional attempts to 
separate market infrastructure. Thus, it is important to study the 
interaction of these concepts as a manifestation of a common 
phenomenon.                 

Although there are a large number of definitions and views on 
the concept of "infrastructure" in modern economic science, almost 
all of them contain the following characteristics: interconnected 
systems, physical components, and social needs. Infrastructure 
systems or networks of interconnected components are arteries and 
veins that provide society with access to basic goods and services 
necessary to improve living standards [4, p.180]. 
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To this purpose, it is reasonable, in our opinion, to study the 
actualized discourse using the "systemic approach" or "holistic 
approach", since these approaches orient scholars to study the 
phenomenon in its entirety. These terms themselves are closely 
interrelated, but some authors' interpretations differ.    

Let us clarify that holism is a "philosophy of wholeness" 
developed by the philosopher and politician J. Smets. He introduced 
the term "holism" into the philosophical language in 1926, relying on 
the words from Aristotle's Metaphysics "the whole is more than the 
sum of its parts", which meant mentality, and, accordingly, such an 
approach to the assessment of the management object, when it is 
necessary to think about a system as something that combines its 
various essences, combining its different entities, and as separate 
entities - in particular, given the complexity that the entities of this 
system often also have different names that denote the system-as-
entity (although the same names for different entities are even more 
common) [5]. 

In philosophy, the idea of holism was opposed to traditional 
analytical methods of cognition of the world. Today, holism calls for 
and inspires scientists to balance their conclusions based on the results 
of the analysis with their interpretation within the essence of the 
research object.  

The systems approach and systems analysis are the result of the 
creation of a universal modern methodology with a wide range of 
applied methods, which have mostly received the highest level of 
formalization, for example, in such fields as cybernetics, etc.   

Holism also continues its related development and, for 
example, guides modern scientists to draw analogies with the 
development of natural systems. In addition, thanks to F. Kotler, there 
is, for example, the concept of holistic marketing, which includes 
such types of marketing as Relationship Marketing, Integrated 



 
                                                                                          

                                                                              Матеріали XXX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                                                                      (07 березня 2023 року,  м. Гамбург (Німеччина), дистанційно)  

 

 
                                                           441 

Marketing, Internal Marketing, and Social Marketing. The formation 
of these components in the marketing management of enterprises 
provides positive emergent properties and/or synergy effects (the 
effect of the interaction of several components, which brings much 
greater results than the work of each one alone). 

Therefore, in our opinion, when studying market infrastructure, 
it is advisable to correctly formulate the research direction including 
guidelines for its development. For example, some researchers define 
a separate infrastructure and try to describe its features, but it is 
possible to change the research approach and assume that separate 
parts of the economic system, which may also be at different stages 
of development, form different forms of the same market 
infrastructure. In this case, in our opinion, further research on the 
peculiarities of convergence of functions of different forms of market 
infrastructure is relevant. 
 

References: 
 

1. Zhavoronkova G.V., Melnyk L.Y. Suchasna napravlenistʹ 
metodolohiyi naukovoho poshuku v doslidzhenni formuvannya 
ekonomiky znanʹ v informatsiynomu suspilʹstvi. [Modern 
orientation of the methodology of scientific research in the study 
of the formation of the knowledge economy in the information 
society]. Economy and state. 2018. № 2. pp. 16-21                                  
URL: http://www.economy.in.ua/pdf/2_2018/6.pdf. 

2. Dictionary: portal of the Ukrainian language and culture. 
Website. Available at:  https://slovnyk.ua/index.php?swrd=галузь  

3. Mochernyi S.V. Methodology of economic research: 
monograph. 2001. Lviv: Svit, - 416 p. 



 
  

 
     Матеріали XXX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

     (07 березня 2023 року,  м. Гамбург (Німеччина), дистанційно) 
 

 
   442 

4. Yaskovets Y.V. Teoretychni aspekty doslidzhennya 
infrastruktury natsionalʹnykh hospodarstv v umovakh 
hlobalizatsiyi.  [Theoretical aspects of the study of infrastructure 
of national economies in the context of globalization]. Actual 
problems of international relations: a collection of scientific 
papers. - Kyiv, 2013. - Issue 114, (Part 2). - pp. 173-180. 

5. Holism. Website. Available at:  http://sewiki.ru/Холизм. 
 
 

  



 
                                                                                          

                                                                              Матеріали XXX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                                                                      (07 березня 2023 року,  м. Гамбург (Німеччина), дистанційно)  

 

 
                                                           443 

Кісіль М.І.  
провідний науковий співробітник, 

Національний науковий центр 
 «Інститут аграрної економіки» 

м. Київ, Україна  
 

ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ БАЗИС УПРАВЛІННЯ 
ЕФЕКТИВНІСТЮ АГРОІНВЕСТИЦІЙ  

 
Основою розвитку економіки є інвестиції, окупність 

яких можна забезпечити лише при налагодженій системі 
управління ними. Метою такого управління має бути 
здійснення суб’єктами економічної діяльності інвестицій у 
проєкти і заходи, по яких можна отримати додаткові чисті 
вигоди та позаекономічні ефекти на прийнятному для 
інвесторів рівні. Особливо це важливо в аграрному секторі 
економіки, де механізми управління інвестиціями 
найскладніші, а на розміри інвестицій і вигод від них 
впливають не лише загальнопоширені економічні чинники, а 
й специфічні – земельні, біологічні, природнокліматичні, 
просторові, екологічні, фітосанітарні, соціальні, екологічні тощо.  

Системи управління інвестиціями в сільському 
господарстві потребують покращення. Більшість менеджерів 
підприємств та їх об’єднань не володіє методами проєктного 
аналізу, а проєкти, що подаються на предмет банківського 
кредитування чи державної підтримки, недостатньо 
обґрунтовані. До того ж, управління інвестиційними 
проєктами у процесі їх реалізації в багатьох випадках 
неефективне. Оскільки окупність інвестицій значною мірою 
визначається на етапі їх проєктування. при їх реалізації 
важливо не допускати відхилень від проєктних рішень.  
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Ефективність інвестицій на усіх рівнях управління слід 
формувати з дотриманням вихідних принципів теорії 
пізнання, на яких ґрунтується теоретико-методологічний 
базис і практика. Це принципи об’єктивності, пізнаваності, 
практики, активного творчого відображення, діалектики, 
історизму та конкретності. Відповідно до найважливішого з 
них принципу об’єктивності, в оцінках ефективності 
інвестицій слід виходити з об’єктивного характеру 
інвестиційної діяльності, її об’єктів і суб’єктів, витрат на ці 
цілі, вигод, грошових потоків по конкретних інвестиційних 
проєктах, економічних відносин, а також інвестиційних 
рішень. Особливо важливо дотримуватися об’єктивності при 
розподілі між учасниками інвестиційного проєкту 
отримуваних вигод.  

Об’єктивний характер ефективності інвестицій як 
предмету і об’єкта пізнання не виключає суб’єктивності, 
навпаки, її елементи породжуються через намагання окремих 
учасників інвестиційних проєктів отримати додаткові вигоди 
за рахунок інших учасників. До останніх у сільському 
господарстві відносяться власники капіталу, менеджмент і 
персонал підприємств, орендодавці земельних ділянок і 
майнових об’єктів, кредитні та інші фінансові установи, 
об’єднані територіальні громади, покупці продукції, 
постачальники товарно-матеріальних цінностей і послуг, 
держава, міждержавні утворення тощо. Суб’єктивні 
інвестиційні рішення виникають також через недостатній 
рівень підготовки та кваліфікації інвестиційного 
менеджменту, порушення балансу в економічних інтересах 
учасників інвестиційних проєктів, корупційну складову при 
наданні державної підтримки, кредитуванні, необґрунтованій 
дивідендній політиці тощо. Поширеними прикладами 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5
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суб’єктивності в агроінвестиціях є проєкти з низькими 
ставками орендної плати за земельні ділянки громадян, 
незадовільні умови плати праці, невиплата дивідендів 
дрібним акціонерам, необґрунтовано високі ціни на 
матеріально-технічні ресурси, екологічні втрати тощо. Проте 
прояви суб’єктивності в економічних відносинах не є 
визначальними, оскільки в процесі їх усунення економічні 
відносини удосконалюються.  

Суб’єктивність в інвестиціях призводить до протиріч, 
які породжують ризики. В оцінках окупності інвестиційних 
проектів їх розробникам слід з’ясувати вигоди учасників і 
передбачати їх збалансування. З цією метою слід 
урегульовувати економічні взаємовідносини між учасниками 
проєкту, особливо стосовно розподілу чистих вигод по ньому. 
Зважаючи на важливість збалансованих економічних 
відносин слід доповнити світову методологію проєктного 
аналізу відповідними методологічними положеннями.  

Ефективність інвестицій об’єктивно пізнавана. 
Результати обґрунтованих їх оцінок здатні адекватно 
відображати дійсність і за певними критеріями показувати її 
істинну картину. Ступенем пізнання ефективності інвестицій 
є лише раціональне, оскільки для цих цілей чуттєве пізнання 
непридатне. Раціональне в оцінках ефективності 
інвестиційного проєкту пізнається шляхом уявлень і мислення 
як активного процесу узагальненого і опосередкованого 
відображення дійсності інвестиційних грошових потоків. 
Конкретний інвестиційний проєкт має бути зрозумілим і 
прийнятним для власників капіталу, менеджерів, кредиторів 
та інших його учасників, а саме головне – прозорим для усіх 
зацікавлених сторін управлінням ефективністю вкладень. Але 
пізнаваність ефективності інвестицій має певні межі. В 
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умовах багатоваріантності інвестиційних рішень оцінки 
конкретного проєкту агробізнесу доцільно завершувати, якщо 
рівень окупності витрат по ньому є прийнятним для інвестора 
й інших учасників.  

Для пізнання ефективності інвестицій важлива 
методологія. В історичному процесі вона постійно 
поглиблюється й удосконалюється. Сучасна інвестиційна 
методологія доповнена методами дисконтування, приведених 
витрат, моделювання грошових потоків, прогнозу ринкових та 
інших змін, енергетичними оцінками, методом Монте-Карло 
тощо. Втратили значимість оцінки витрат уречевленої праці. 
Зміни в методології оцінок ефективності інвестицій 
зумовлювалися потребами практики, які зумовили такі її 
великі складові як проєктний аналіз, оцінки ефективності 
інвестиційного менеджменту і макроекономічний аналіз 
ефективності інвестицій. Кожний з цих напрямів методології 
потребує подальшого розвитку. Удосконалення методів 
оцінок ефективності інвестицій теоретично не мають межі. 
Чим досконаліші методи оцінок, тим точніші їх результати. 
Співвідношення між оціночними і реальними їх значеннями 
показників ефективності інвестицій характеризується 
різницею між абсолютною і відносною істиною. З 
покращенням методів оцінки ефективності інвестицій 
відносні оцінки наближаються до абсолютних, хоча ніколи їх 
не досягнуть.  

Оскільки в інвестуванні агробізнесу зазвичай беруть 
участь різні суб’єкти зі своїми вигодами, витратами й іншими 
специфічними інтересами, оцінки їх вигод від участі в 
інвестиційному проєкті теж мають особливості. Ефектами 
власника інвестиційного проєкту є дохід на вкладений ним 
капітал, персоналу − оплата праці з нарахуваннями і 
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соціальний пакет, власника земельних ділянок і майнових 
об’єктів − орендна плата, кредитора − ставка відсотка, 
покупців продукції і постачальників ресурсів − різниця між 
ціною і витратами, комунальних формувань і держави − 
податки, акцизи, мито інші платежі до бюджету. Одночасно з 
економічними ефектами і витратами у кожному 
інвестиційному проєкті необхідно враховувати соціальні, 
екологічні та інші ефекти й витрати. Цей принцип закладений, 
зокрема, у концепції ЕSG [1].  

В оцінках ефективності інвестицій слід дотримуватися 
принципу практики. Обґрунтованість інвестиційних рішень 
перевіряється практикою, яка творча, її нові досягнення 
викликають нові інвестиційні рішення. У сільському 
господарстві з різними його формами господарювання і 
суб’єктами економічної діяльності є багато прикладів 
високоефективних інвестицій. Практика породжує потребу в 
нових матеріалах, джерелах енергії, пошук інноваційних 
техніко-технологічних інвестиційних рішень. Абсолютна 
більшість інвестиційних проєктів у сільському господарстві 
інноваційні, хоча й різняться за часткою інноваційної 
компоненти. Інноваційний характер інвестиційних проєктів і 
рішень стимулює розвиток творчого пізнання ефективності 
вкладень, вибору ефективніших варіантів інвестицій. В 
оцінках ефективності інвестицій доцільно ураховувати 
перевірені практикою на прийнятність нижні параметри 
рентабельності інвестицій: для суб’єктів агробізнесу – 15%; 
власників капіталу – 10–12%; менеджменту і працюючих – 
вище, ніж по суб’єктах агробізнесу; ставка кредиту – нижче, 
ніж по бізнесу; орендна плата за використовувані земельні 
ділянки – на рівні безризикових ставок кредиту. 

Згідно з принципом активного відображення, його 
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всезагальність є властивістю матерії й зумовлена 
універсальною взаємодією предметів і явищ, що характерно і 
для інвестицій. Витрати й ефекти по агроінвестиції доцільно 
оцінювати в натурально-уречевленому, вартісному, 
енергетичному і трудовому вимірах. Кожний з цих форм 
відображення економічних процесів відповідає певному 
ступеню організації й розвитку матерії та економічних 
відносин. Найбільш прийнятною для інвестицій формою є 
вартісна, оскільки вона дозволяє розглядати їх як вартість 
вкладеного капіталу з метою досягнення певних ефектів, а 
ефективність − як співвідношення між ефектом і витратами.  

Особливістю сільського господарства є інвестиції у 
біологічні об’єкти. В інвестиційній політиці держави слід 
надавати пріоритет проектам з біологічними компонентами, 
які завдяки процесам фотосинтезу, фізіологічним та іншим 
процесам в організмах рослин і тварин створюється 
додатковий продукт на планеті. Інвестиції у сільське 
господарство мають функцію випереджаючого відображення 
зміни станів середовища і викликають мультиплікативні 
ефекти в інших видах економічної діяльності, пов’язаних з 
використанням сільськогосподарської продукції, її 
переробленням тощо. У процесі досліджень автором 
з’ясовано, що зміни в інвестиціях у сільське господарство 
зумовлюють 50% варіації показників валового національного 
продукту. Необґрунтовані перепони і перешкоди для 
інвестиційної діяльності та зменшення її підтримки у 
сільському господарстві викликають загальний спад в 
економіці. Тому агроінвестиціям слід надавати належну 
державну підтримку, про що свідчить практика розвинених 
країн світу, зокрема ОЕСР [2]. 

Найважливішою складовою інвестиційного проєкту є 
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відображення в ньому позитивного і негативного грошових 
потоків, приведення яких до теперішнього або майбутнього 
часу і співставлення дозволяє оцінити ефективність 
інвестицій за показниками норми рентабельності капіталу і 
строку окупності. Інвестиційна діяльність у сільському 
господарстві та її відображення в оцінках інвестиційних 
проєктів і рішень є наслідком переважного розуміння і 
дотримання їх учасниками принципів пізнання і визнання 
відображувального характеру його результатів.  

На відміну від практики, яка є матеріальною діяльністю, 
пізнання є ідеальною, духовно-інформаційною формою 
освоєння світу. Інвестиційні рішення в агробізнесі можуть 
бути успішними, якщо вони добре обґрунтовані в процесі 
творчого пізнання об’єктів і процесів, їх моделювання і плану 
здійснення. Процес пізнання ефективності інвестицій 
відображається, а результати передаються іншим за 
допомогою мови. Її проявом у пізнанні ефективності 
інвестицій є оформлений письмово інвестиційний проєкт, 
його техніко-економічне обґрунтування чи бізнес-план.  

Пізнавальний процес відображає не тільки наявні у 
дійсності предмети, процеси і явища, але й усі їх можливі 
модифікації. Тому в оцінках ефективності інвестицій слід 
дотримуватися принципу діалектики. Діалектичним є 
взаємозв’язок між усіма учасниками і партнерами 
інвестиційних проєктів. Проте на результати інвестицій 
впливає значна кількість внутрішніх і зовнішніх чинників, на 
які учасники інвестиційного проєкту не можуть впливати. Це, 
зокрема, політична ситуація в державі та світі, зміни на ринках 
продукції й ресурсів, державна політика, природно 
кліматичні, фінансові, валютні, екологічні, соціальні та інші 
чинники й ризики. У подібних випадках діалектичний зв’язок 
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проявляється в системах і механізмах стимулювання й 
підтримки інвестицій, гарантій і захисту інвесторів, 
страхуванні інвестицій, створення сприятливих умов для 
інвестиційної діяльності тощо.  

Об’єктом пізнання є реальність, яка потрапила в коло 
практичної і пізнавальної діяльності людини. З розвитком 
суспільства об’єктом пізнання стає й саме пізнання, мислення 
людини. Тому наукові погляди на ефективність інвестицій 
характеризуються історизмом, що зумовлюється постійними 
змінами в продуктивних силах, економічних відносинах і 
посиленні результативності колективного мислення людей. 
Якщо за часів переміщення європейського капіталу на 
територію Америки зміст поняття інвестицій розглядався як 
вивіз капіталу за кордон, то нині це вкладення у будь-які 
об’єкти інвестування в національну економіку і за кордоном.  

Відповідно до принципу конкретності пізнання істини 
основним пізнавальним співвідношенням в інвестиціях є 
«образ − предмет». На етапі оцінок ефективність вкладень як 
предмет для вивчення відображається в інвестиційному 
проєкті, який є образом. Коли ж інвестиційний проєкт 
реалізується, він стає предметом вивчення для цілей 
управління ним як об’єктом, поширення в якості стартапу, 
досвіду розроблення і реалізації. Інвестиційний проєкт на 
етапі опрацювання є предметом пізнання ефективності, що 
логічно мислиться. Але в усіх випадках будь яке 
розроблюване і реалізоване інвестиційне рішення є 
конкретним. Воно унікальне, оскільки маючи спільні ознаки з 
іншими аналогічними рішеннями має особливості, що 
зумовлюються специфікою середовища для проєкту, місцем 
його розміщення, вибором технології виробництва, ринковою 
ситуацією та іншими чинниками. Між аналогічними 
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проєктами має місце схожість, але кожний з них унікальний. 
Усе це характеризує конкретність оцінок ефективності 
інвестицій, а отже й системи та змісту управління ними.  

Отже, ефективність агроінвестицій і результати її оцінок 
є об’єктом і предметом пізнання, здійснюваного на основі 
вихідних принципів гносеології − об’єктивності, пізнаванності, 
практики, активного творчого відображення, діалектики, 
історизму і конкретності пізнання істини. З метою 
дотриманням вихідних принципів гносеології методологія і 
практика оцінок ефективності інвестицій нині потребують 
удосконалення, зокрема шляхом доповнення інвестиційних 
проєктів оцінками економічних відносин між їх власниками й 
учасниками цих проєктів на збалансованість; розподілу 
ефектів від інвестицій з урахування внесків учасників і 
виходячи із добровільно погоджених ними пропорцій між 
показниками ефективності їх внесків у проєкт; дотримання 
відповідальності учасників інвестицій за соціальні, 
екологічні, безпекові та інші суспільно значимі ефекти. Для 
посилення інноваційної спрямованості інвестицій потрібно 
забезпечувати максимальний розвиток творчого пізнання 
процесу формування їх ефективності. В інвестиційно 
спрямованій сільськогосподарській політиці держави слід 
надавати пріоритет проєктам з біологічними компонентами, 
які завдяки процесам фотосинтезу в рослинах, фізіологічним 
та іншим процесам в організмах тварин найактивніше 
створюють додатковий продукт на планеті.  
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ІНТЕРАКТИВНІ ДИНАМІЧНІ КАРТОГРАФІЧНІ 
ТВОРИ ЯК НОВИЙ РІВЕНЬ ТУРИСТИЧНОГО 

ПРОДУКТУ (НА ПРИКЛАДІ ІСТОРИКО-
ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНОГО 

МАРШРУТУ «ЛІНІЯ АРПАДА») 
 

Як відомо, головна мета створення будь-якого 
туристичного путівника –  в інформативній, доступній і 
цікавій формі донести відомості про різноманітні природні 
атракції, історичні пам’ятки, культурні досягнення та інші 
привабливі туристичні об’єкти до якомога ширшого кола 
споживачів. І на допомогу в цьому завданні протягам 
останнього часу прийшло проникнення мережі Internet в усі 
сфери нашого життя. Разом із появою нових програмних 
продуктів почали з’являтися і нові види туристичних 
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путівників. Адже тепер значно розширився функціональний 
потенціал подібних видань.  

Тому відтепер на просторах мережі Internet постійно 
з’являються нові проекти даного спрямування, які значно 
відрізняються один від одного своїми ідеями та 
призначенням. 

На сьогоднішній день існують різноманітні сучасні 
мультимедійні проекти і туристичні твори, які покликані 
привертати увагу потенційних туристів до багатого 
культурного та історичного надбання [1; 4, с. 184].  

Один з програмних засобів, який використовується при 
створенні путівників – Flash – продукт компанії «Macromedia» 
(з 2005 р. – один з підрозділів «Adobe»), що дозволяє 
розробляти інтерактивні мультимедійні програми. Сфера 
використання Flash різна: це можуть бути ігри, веб-сайти, 
презентації, банери і просто мультфільми. Flash надає 
можливість використовувати медіа, звукові та графічні          
файли, створювати інтерактивні інтерфейси та повноцінні                           
веб-програми із використанням PHP та XML [4, с. 185].  

Для зацікавлення більш широких верств населення 
різного віку історією та культурою Закарпаття і, таким чином, 
залучення їх до туристичних потоків до нашого краю, 
потрібно створювати мультимедійні проекти – інтерактивні 
динамічні картографічні твори, де головним елементом 
залишається мультимедійна карта. Особливістю створення 
таких проектів є те, що це дозволяє залучати безліч рідкісних 
фото листівок, що зберігаються як в державних архівах, так і 
в приватних колекціях, які відображують ту чи іншу історичну 
подію та пам’ятки в їх первісному вигляді.  

Однією з цікавих тем для створення мультимедійної 
туристичної схеми-путівника є історико-військова тема часів 
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Другої світової війни – «Лінія Арпада». «Лінія Арпада» – це 
військово-оборонна система німецької армії та її союзників 
(Угорщини), що створювалася угорськими військами 
в Східних Карпатах у 1943-1944 роках проти наступаючої 
Червоної Армії. Вона була укріплена потужними 
інженерними спорудами, споруджена вздовж старого 
державного кордону, який простягався через весь 
Карпатський хребет. Її довжина склала понад 600 км, мала 30 
вузлів ешелонованої оборони вглиб на 100-120 км. Лінія 
Арпада не була суцільною і утворилася з окремих вузлів 
оборони у чотирьох напрямах: Керешмезький (Ясінянський) 
напрямок, Ужоцький перевал, Мукачівський та Хустський 
напрямки [2, 3].  

Таким чином, враховуючи географічні рамки, історико-
пізнавальний туристичний маршрут «Лінія Арпада» здатен 
презентувати туристам багатий історико-культурний 
потенціал Закарпаття як в мультимедійному просторі, так і 
наживо під час проходження по маршруту.  

Дана мультимедійна туристична схема-путівник в 
мережі Internet повинна мати зв’язок із сучасними 
соціальними мережами, а також рекомендується створити її 
спрощену мобільну версію для використання на мобільних 
пристроях у поєднанні з можливостями GPS [4, с. 191]. Це, в 
свою чергу, збільшує реалізацію даного туристичного 
продукту як в індивідуальних, так і групових турах, 
використання різних видів туризму –  вело-, мото-, 
автотуризм, пішохідний туризм.  

Використання сучасних технологій (гаджети, GPS) 
дозволить у реальному часі проводити позначення на карті 
відвідування тих чи інших пам’яток на маршруті та 
організацію і проведення тематичних квестів та змагань.  
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Даний картографічний твір повинен відображати 
хронологію подій з поєднанням візуальної, текстової та 
звукової складових. Тобто, при запуску мультимедійної карти 
перед нами відкривається динамічне зображення, яке в русі 
відображає головні переміщення військ, лінії оборони, 
коментарі очевидців і дійових осіб та різноманітні фотографії 
з поясненнями чи історичними довідками тощо [4, с. 189]. 

Для більшої привабливості туристичних потоків до 
Закарпаття дана мультимедійна туристична схема-путівник 
обов’язково повинна бути представлена основними 
європейськими мовами – англійською й німецькою, а також 
мовами країн Карпатського басейну – угорською, польською, 
словацькою, чеською, румунською.  

Сучасні технічні досягнення глибоко проникли в усі 
сфери нашого життя, а особливо у поєднанні з мережею 
Internet, де їхня роль постійно зростає. Це, в свою чергу, веде 
до використання сучасних програмних продуктів і, 
відповідно, до зміни форм туристичних путівників.  
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОГО РИНКУ 
ПРАЦІ 

 
Стрімкий технологічний розвиток сучасного світу 

відкрив багато нових можливостей для зайнятості, але в той 
же самий час загострив невирішені раніше соціальні проблеми 
і став поштовхом як до позитивних, так і негативних змін на 
ринку праці в окремих країнах і світі в цілому. Сьогодні 
вимоги до кандидатів на роботу з високим рівнем оплати 
передбачають не лише вищу освіту і володіння професійними 
навичками, але й здатність постійно їх оновлювати, вміння 
працювати в умовах стресу, готовність до частої зміни місця 
роботи. Поряд з високим і зростаючим попитом на 
висококваліфікованих фахівців в світі не знижується частка 
безробітних і малозабезпечених та позбавлених соціального 
захисту працівників. 

За даними міжнародної статистики [1], в 2022 році 
близько 2 млрд працівників по всьому світу були охоплені 
неформальною зайнятістю, що позбавляло їх основних прав 
на соціальний захист. Тільки 47% населення по всьому світу 
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мали доступ хоча б до однієї з соціальних гарантій, при цьому 
більш, ніж 4 млрд осіб не мали ніякого соціального захисту. В 
2022 році 214 млн робітників виживали в умовах крайньої 
бідності (заробляли менш ніж $US 1,9 в день на особу щодня 
за паритетом купівельної спроможності), що дорівнювало 
близько 6,4 відсоткам зайнятих. Чисельність безробітних в 
світі на початку 2023 року сягала 208 млн. І хоча ця цифра є 
менше, ніж показник 2020 року, коли безробітних 
налічувалося 235 млн, однак, вона на 13 млн перевищує 
чисельність безробітних в 2019 році, напередодні пандемії 
COVID-19. Також експерти акцентують увагу на складній 
ситуації з молодіжною зайнятістю. Рівень безробіття серед 
молоді у віці 15-24 років втричі перевищує відповідний 
показник для осіб старше 25 років, і кожна п’ята молода особа 
(23,5%) не працює і не навчається. 

Причини поширення наведених загрозливих соціальних 
явищ на ринку праці фахівці знаходять в глобальній 
економічній кризі, обумовленій багатьма факторами. Серед 
них тривале зниження реальних заробітних плат в різних 
країнах світу, скорочення інвестицій в реальний сектор 
економіки, нерівний доступ до освіти і системи соціального 
забезпечення. Наслідки пандемії COVID-19 і воєнні 
конфлікти, і зокрема, в Україні, яка є постачальником 
продовольства, також погіршують ситуацію на глобальному 
ринку праці і соціальну ситуацію в цілому. Крім того, навіть в 
економічно благополучних країнах світу не було вчасно 
розроблено дієвих механізмів такого справедливого 
перерозподілу економічного зростання, яке б дозволило 
охопити системою базових соціальних гарантій всі верстви 
населення, і особливо найменш захищених громадян. 
Важливо також з’ясувати і латентні загрози на ринку праці, 
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які можуть проявити себе в майбутньому. Цифровізація 
економіки призвела до збільшення чисельності нестандартно 
зайнятих працівників з відносно високою заробітною платою 
і широкими варіаціями режимів зайнятості. Але в той же час 
трудове законодавство на рівні країн поки що не розробило 
системи соціальної допомоги для цієї категорії зайнятих, 
більшість з яких складають молоді люди, і які можуть при 
виході на пенсію чи в складних життєвих обставинах втрати 
роботи зіткнутися з відсутністю соціального захисту. Додамо, 
що навіть цій категорії працівників з відносно благополучним 
становищем на ринку праці, сьогодні не вдається уникнути 
ризику безробіття, оскільки багато великих компаній з метою 
зниження витрат вдаються до скорочення навіть 
висококваліфікованих спеціалістів, яких можуть замінити 
машини. 

Ще однією суттєвою загрозою сучасного ринку праці є 
зростання соціальної напруженості і рівня стресу, і це 
негативно відбивається на працівниках. Негативний вплив на 
добробут і здоров’я працюючих здійснює не тільки постійне 
перебування в пошуку роботи в умовах зростання безробіття, 
невпевненість і завтрашньому дні, але й перехід на віддалену 
роботу чи зайнятість на неповний робочий час. Зменшення 
трудового навантаження і скорочення робочого часу, а також 
дистанційна зайнятість мають позитивний ефект в тому 
випадку, коли не є вимушеним і не супроводжуються 
зниженням оплати праці і соціального забезпечення, яке 
гарантується при повній зайнятості. 

При аналізі різних режимів зайнятості, зокрема 
дистанційної роботи, роботи за скороченим графіком, чи, 
навпаки, з понаднормованим часом, працівникам необхідно 
забезпечити збереження сприятливого для їх здоров’я і 
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саморозвитку балансу між робочим і особистим часом, що 
також відзначається міжнародними експертами [2]. Сучасна 
освіта, професіоналізм і навички працівників, поряд з їх 
спроможністю ефективно працювати в умовах стресу і 
впевненістю у власних силах та в підтримці з боку держави є 
важливим ресурсом соціального розвитку держави і 
подоланні економічних труднощів. 

Вихід зі складної ситуації на глобальному ринку праці і 
в окремих країнах міжнародні експерти вбачають не просто у 
прискоренні темпів економічного зростання, яке поступово, 
але повільно і нерівномірно відновлюється, а й в одночасно 
більш справедливому перерозподілі його результатів і 
розширенні доступу всіх категорій населення до систем 
соціального забезпечення з підвищенням соціальних 
стандартів. Міжнародні експерти вважають, що зараз, в часи 
глобальної кризи, міжнародна солідарність у подоланні 
дефіциту гідної праці, досягненні соціальної справедливості і 
вирішенні соціальних проблем, важлива як ніколи. Також і 
економісти серед заходів подолання кризових явищ в світовій 
економіці окремо вказують на необхідність міжнародної 
кооперації [3]. 

В міжнародних доповідях з проблем економічного і 
соціального розвитку світу попри аналіз загрозливих 
тенденцій і обережних оптимістичних прогнозів, експерти 
сходяться в принциповій можливості подолання кризи і 
необхідності пошуку неординарних заходів, спрямованих на 
усунення крайніх форм соціальної незахищеності, і, зокрема 
на ринку праці. Добробут працюючих є результатом їхніх 
трудових зусиль, але умови їх праці об’єктивно залежать від 
соціально-трудових відносин і системи соціального захисту. 
На рівні держав і міждержавних органів ініціативи з 
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формування нових стандартів соціально-трудового 
законодавства мають виходити з необхідності збереження 
досягнутого рівня соціального захисту і розповсюдження його 
на позбавлених соціальних гарантій працівників, а зміни 
мають сприяти підвищенню загальних трудових і соціальних 
стандартів і забезпеченню всім громадянам можливостей для 
гідного існування і розвитку.  
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