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АРХІТЕКТУРА 
Ружицька Н.Е.,  

аспірант,  

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

 

ЗОНИ ОХОРОНИ ТА РЕЖИМИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ ОБ’ЄКТІВ 

НЕРУХОМОЇ СПАДЩИНИ 
 

Розвиток міста являється багатоскладовим процесом перетину соціально-економічних чинників, що 

обумовлюють зміну його структури, та появу нових архітектурно-містобудівельних форм. При 

проведенні досліджень та аналізі сучасного законодавства варто робити акцент на взаємодії старовинних 

та нових об’єктів будівництва. Об’єкти нерухомої спадщини являються історико-культурним 

потенціалом не лише окремого міста, де вони розташовані, але і держави в цілому. Актуальною 

проблемою являється зміна стратегії проведення досліджень та перехід від ідеології охорони до ідеології 

збереження об’єктів нерухомої спадщини.  

На основі історико-архітектурного опорного плану міста з урахуванням комплексної оцінки його 

території розробляють зони охорони пам’яток. Зони охорони встановлюються навколо пам'яток 

архітектури і містобудування, історії, археології, монументального мистецтва, садово-паркового 

мистецтва, унесених до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також включених до списків 

пам'яток історії та культури.  

Історичне місто Київ є просторовою системою, що розвивається у часі, тому з методичного погляду єдино 

прийнятною для нього стратегією розвитку є орієнтація на найстабільніші чинники – природну підоснову, 

структуру й розпланування, характер забудови певних ділянок середовища та їх взаємозв'язки. Київ займає 

особливе місце в списку історичних населених місць України за кількістю пам’яток і об’єктів культурної 

спадщини. У місті на даний час перебуває на державному обліку 3488 пам’яток культурної спадщини. 

Території пам’яток культурної спадщини та історико-культурних заповідників згідно чинного 

законодавства відносяться до земель історико-культурного призначення, в межах яких суворо 

обмежується будівельна, господарська тощо діяльність. Землі історико-культурного призначення 

вносяться до Земельного кадастру України та землевпорядної документації. 

Територією пам’ятки нерухомої культурної спадщини є територія, історично і топографічно 

пов’язана з її розпланувально-просторовою еволюцією, на яку поширюється охоронний статус і для якої 

визначається спеціальний охоронний режим. В межах територій нерухомих пам’яток культурної 

спадщини згідно з чинним законодавством встановлюється режим утримання і використання, який 

забезпечує можливість проведення спеціалізованими організаціями досліджень, реставрації та 

реабілітації пам’яток з усіма їх складниками. Паралельно з дослідженнями і реставрацією повинен бути 

розроблений проект реабілітації та музеєфікації історичної території з санацією забудови та ліквідацією 

будівель, функціонально несумісних з середовищем пам’яток. В межах територій пам’яток проводяться 

дослідження, консервація, музеєфікація, реставрація, реставраційний ремонт, благоустрій територій. 

Заборонено проведення земляних та будівельних робіт, не пов’язаних з вищезазначеними роботами, 

спорудження парканів та будівель, що утруднюють доступ до пам’яток та перешкоджають їх огляду.  

На територіях пам'яток археології забезпечується проведення археологічних досліджень з 

музеєфікацією виявлених розкопками стародавніх будівель і споруд. При цьому заборонено розкопування 

археологічного культурного шару по всій його площі й на всю глибину. Необхідно резервувати не 

розкопані ділянки культурного шару. Будь-яким земляним та будівельним роботам, запланованим на 

територіях пам'яток археології, повинні передувати археологічні дослідження, а самі роботи повинні 

здійснюватися під наглядом фахівця-археолога. 
 

Список використаних джерел: 
 

1. Пламеницька О. А. , Григор’єва Ю. О., Комарова Г. О., Панченко О. А., Корольонок С. С. Історико-

архітектурний опорний план м. Києва. Генеральний план м. Києва. Київ, 2015. Т. VІІІ. 266 с. 
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
Українець В.М., 

слухач Гуманітарного інституту 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського 

 

МОРАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ БОЙОВОЇ ПОТУЖНОСТІ ВІЙСЬК ВІДПОВІДНО ДО 

СТАНДАРТІВ НАТО 
 

Незворотній процес набуття Україною повноправного членства в НАТО, який розпочався ще в 1992 

році, потребує здійснення цілої низки реформ у Збройних Силах. Реформування ЗС України за 

стандартами НАТО є вкрай відповідальним завданням яке вимагає набуття відповідних спроможностей, 

оперативної сумісності, єдиного розуміння та дотримання фундаментальних принципів, якими керуються 

країни-члени НАТО, а також війська в ході операцій об’єднаних сил. 

У Доктрині об’єднаних сил НАТО STANAG 2437/AJP-01(E)(1) сказано: оперативна сумісність 

з’єднань і підрозділів об’єднаних і багатонаціональних сил НАТО має три виміри: технічний, 

процедурний і людський. У зв’язку з цим елементом бойової потужності, поряд з іншими визначено – 

моральний компонент. Зазначено, що в кінцевому випадку, бойова потужність генерується людьми. 

Правильне використання морального компоненту залежить від лідерських якостей командування, яке 

культивує відвагу, енергійність, рішучість і базується на повазі та турботі про підлеглих. Бойові дії є 

одним з найскладніших видів людської діяльності, що характеризується насильницькою смертю, 

конфліктністю, невизначеністю та випадковістю. 

Саме тому, одним із принципів ведення об’єднаних багатонаціональних операцій НАТО є принцип 

морального стану. Розуміння і застосування морального стану надає змогу командирам (штабам) 

злагоджено підходити до вирішення проблем. Адже, більшою чи меншою мірою всі люди піддаються 

страху, тому завдання командира – подолати його і допомогти у цьому своїм підлеглим. 

Загалом, у збройних силах країн-членів НАТО є багато різних точок зору щодо сутності та порядку 

дослідження морального стану. У STANAG НАТО 2565/AMedP-8.10 “Психологічні поради для лідерів 

під час виконання бойових завдань” зазначено, що на індивідуальному рівні досліджується психічний 

стан, психологічна готовність військовослужбовців. Вразі, коли йдеться про груповий рівень, виконання 

завдань підрозділами, ведення операцій вживається поняття морального стану. При цьому, додатково 

аналізуються: командний клімат/Climate, згуртованість військового колективу/Cohesion, 

лідерство/Leadership Behaviours, ефективність/Efficacy, фактори стресу/Stressors, умови виконання 

бойового завдання/Deployment Events, психологічне здоров’я особового складу/рsychological Health. 

Зазначається, що командири всіх рівні повинні бути зацікавлені у формуванні та підтриманні морального 

стану. Зважаючи на національні особливості та доступні ресурси командири у своїй діяльності 

покладаються на допомогу підлеглих: психологів, психіатрів, соціальних працівників, медичних сестер в 

області психічного здоров’я тощо. 
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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
Марущак І.В., 

студентка, Чернівецького національного університету ім..Юрія Федьковича 

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК 

МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
 
Малий бізнес, який дає розвиненим економікам близько половини їх ВВП, знаходиться в Україні в 

зародковому стані. За даними Державної служби статистики України, в 2019 році 94,3 % загальної 
кількості підприємств були малі підприємства, з них 78,5 % – мікропідприємства. Сфера розвитку 
українського малого бізнесу – переважно торгівля і сектор послуг, на промислове, сільськогосподарське 
виробництво та будівництво разом приходиться 35 % підприємств. При цьому обсяги реалізованої 
продукції, товарів, робіт і послуг малими підприємствами становлять близько 15 %, для порівняння, в 
Країнах Європи – від 50 до 70 %, в Росії – близько 23 %. Відстає Україна і за кількістю малих підприємств 
на 10 тис. населення: 70 – в Україні і близько 340 в Західній Європі.    

Умови, які створюються в суспільстві і впливають на розвиток і функціонування малого бізнесу, в 
науковій літературі визначені як підприємницьке середовище. Ключовими елементами 
підприємницького середовища Т.А. Говорушко, наприклад, визначає економічну свободу, особисту 
зацікавленість, ринковий простір, умови постачання ресурсів, енергії, кадрів, споживачів, науково-
технічний розвиток, політичне і правове середовище, демографічну ситуацію, роль держави [2, с. 46]. 
Основним, на нашу думку, залишається політичне і правове середовище та роль держави.  

Незадовільний стан бізнес-середовища в Україні викликаний високим регуляторним навантаженням. 
Кількість новоприйнятих нормативних актів, які регулюють підприємницьку діяльність, щорічно зростає. При 
цьому в нормативно-правових документах, як і раніше, залишаються істотні недоробки, які потребують змін і 
доповнень. Відмова від надмірного регуляторного навантаження на підприємства малого бізнесу у вигляді 
дозволів і перевірок повинна стати важливим етапом роботи по спрощенню адміністративних процедур.  

Головною проблемою вітчизняного підприємництва можна вважати нестачу фінансових ресурсів для 
підтримки і розвитку власного бізнесу. В структурі джерел фінансування малих підприємств питома вага 
власних фінансових ресурсів у середньому становить 35-40 %. Тобто, ні прибуток, ні резерви власного 
капіталу як джерела фінансових ресурсів не є суттєвими, і малі підприємства потребують значного 
вливання залучених фінансових ресурсів. У структурі зовнішніх джерел фінансування найбільшу питому 
вагу становить кредиторська заборгованість (49-55 %), довгострокові і короткострокові кредити банків 
(5-7 %). Така структура зовнішніх джерел формування фінансових ресурсів не є оптимальною, якщо брати 
до уваги, що в країнах з розвинутою ринковою економікою кредиторська заборгованість малих 
підприємств становить 15-20 %, а кредити банків і інші позикові кошти – 45-55 %.  

Невеликий обсяг операцій лімітує можливості малого підприємства розширювати свою діяльність, а 
також вести хоча б незначні наукові чи технологічні розробки. Малі підприємства відрізняються 
підвищеною вразливістю до коливань ринкової кон’юнктури, що призводить до частих розорень та 
банкрутств. За дослідженнями МВФ, представники малого бізнесу не планують довгострокових 
перспектив, навіть два-три роки досить великий термін для прогнозу розвитку підприємства. 

 Великий вплив на результати діяльності має інформаційне забезпечення. Історично склалось, що 
бухгалтерський облік на малих підприємствах ведеться з метою формування показників фінансової 
звітності і податкових розрахунків. Однопрофільна діяльність, проста організаційна структура, переважно 
одноосібна власність та контроль власника за діяльністю підприємства, відсутність управлінської ієрархії 
спрощує роль бухгалтерського обліку і оправдовує відсутність управлінського. При цьому аналіз 
зовнішніх і внутрішніх користувачів переносить акцент на внутрішнє використання облікової інформації. 
Відповідно, саме на це повинна бути зорієнтована система бухгалтерського обліку підприємств.  

Важливу роль відіграють і регіональні умови розвитку малого бізнесу. До них слід віднести: 
економічний потенціал, наявність ресурсів, господарську структуру, підготовку кадрів, ставлення місцевих 
органів влади та населення до підприємництва, стан ринкової інфраструктури, інформаційне забезпечення. 
Регіональні умови забезпечують диференціацію напрямків діяльності малих підприємств з використанням 
матеріальних та трудових ресурсів, а малий бізнес, у свою чергу, створює умови для розвитку регіонів у 
частині підвищення добробуту населення, зниження соціальної напруженості та рівня безробіття.  
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Таким чином, можна зробити висновок, що розвиток малого підприємництва залежить від багатьох 
факторів, серед яких необхідно виділити такі: 

− адміністративні бар’єри (реєстрація, ліцензування, сертифікація, системи контролю і дозвільної 
практики, регулювання орендних відносин тощо);  

− відсутність доступної системи кредитування;  
− надмірне втручання органів контролю в діяльність малих підприємств;  
− невпевненість підприємців у стабільності умов ведення бізнесу;  
− відсутність підтримки співпраці великих і малих підприємницьких структур;  
− низький рівень життя населення, що спричиняє низький попит.  
 Розв’язання існуючих проблем потребують удосконалення державної політики в галузі підтримки малого 

бізнесу, адже тільки держава на сьогодні може не лише сприяти, але і запроваджувати необхідні умови 
середовища малого бізнесу. В «Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього 
підприємництва на 2020-2024 роки» вказано на наявність проблем, вирішення яких дозволить підприємництву 
зміцнити свої позиції на вітчизняному ринку. Увага акцентується на трьох проблемах: складність доступу до 
фінансових (кредитних) ресурсів; відсутність кваліфікованих кадрів; наявність адміністративних бар’єрів. З 
практики минулих років, більшість пропозицій так і залишаються лише лозунгами, і навіть якщо б їх 
запровадили, то адміністративні інструменти регулювання знизили б їх позитивний ефект.   
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Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВІРТУАЛЬНОГО 

ОПЕРАТОРА МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ 
 
Вступ. У світовій практиці є дуже поширеним така організаційна форма як віртуальне підприємство. Нова 

віртуальна організаційна форма бізнесу виникла як необхідність забезпечувати конкуренцію за обмежених 
ресурсів та фінансів з метою якнайшвидшої реалізації запитів клієнтів при введені нових технологічних 
інфраструктур. Такі підприємства здатні змінювати свою поведінку, швидко адаптуючись до нових невідомих 
ситуацій за рахунок здатності знаходити, зберігати і використовувати об'єднані спільні знання [1].  

У зв’язку з зазначеним обґрунтування  організаційно-економічних аспектів розвитку  віртуального 
оператора мобільного зв'язку (MVNO) є актуальною проблемою на сучасному етапі розвитку підприємств 
в умовах інформаційного суспільства. 

Метою даної роботи є обґрунтування організаційно-економічних  аспектів розвитку нової бізнес-
моделі віртуального оператора мобільного зв’язку. 

http://www.academia.org.ua/?p=635
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Основна частина. Концепція MVNO вже є усталеною в розвинених країнах Європи та Азії, в США і 
Канаді і поступово поширюється на ринки, що розвиваються. Світовим лідером за кількістю MVNO є 
Західна Європа: на частку віртуальних операторів припадає 15-20% всієї абонентської бази регіону. Згідно 
зі звітом консалтингової компанії Orbit Research, зараз в світі налічується близько 1000 MVNO, які разом 
обслуговують 10% від загального числа мобільних користувачів. Основні гравці: Boost Mobile, Drillisch 
Telecom, Friendi Mobile, Globecomm Systems Inc., Kddi Mobile, Lycamobile, Tracfone Wireless Inc., 
Postemobile і Virgin Mobile. Разом вони займають більше 50% ринку MVNO (рис. 1)  [1…4]. 

 

 
Рис.  1.  Загальний розмір ринку віртуальних операторів та перспективи розвитку 

 

Проведений аналіз ринку MVNO показав, що в даний час віртуальні оператори мобільного зв’язку  у 
світі стрімко розвивають ринок, також мають великі перспективи. Потреба в більш дешевих тарифах на 
обслуговування посилює конкуренцію серед постачальників послуг, які змушені розглядати MVNO як 
один з варіантів отримання віртуальних клієнтів. 

MVNO (mobile virtual network operator) – віртуальний оператор зв'язку, який надає послуги під 
власним брендом, випускає свої SIM-карти, зі своїми тарифами та послугами, але при цьому не 
використовує свою технічну базу. Тобто цей оператор не має свого радіочастотного ресурсу та 
радіопередавальної інфраструктури, а просто орендує їх, використовуючи мережі, комутатори, а іноді і 
білінг  оператора мобільного зв'язку. Спрощену схему функціонування звичайного оператора мобільного 
зв’язку та віртуального оператора мобільного зв’язку показано на рис. 2. [4]. 

 

 
Рис. 2. Спрощена схема функціонування MVNO [4] 

Організаційний аспект розвитку  MVNO: схема реалізації віртуальної мережі на основі наявної 
радіопередавальної інфраструктури операторів мобільного зв’язку. Виходить своєрідний симбіоз – до 
звичайної мережі додається мережа з виділеними можливостями. 
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Економічний аспект розвитку MVNO: фактично можна закуповувати трафік за оптовими цінами і 
перепродавати за своїми роздрібним або роздавати, якщо того вимагає стратегія і мета створення MVNO. 
Низькі ціни на послуги віртуального оператора мобільного зв’язку  обумовлені тим, що немає 
необхідності платити за дороге обладнання, радіочастоти, підтримувати, розвивати і модернізувати 
інфраструктуру. Відповідно, бюджет який звільнився можна направити на завоювання свого сегмента 
споживачів і освоєння вузької ніші [4]. 

Віртуальний оператор мобільного зв’язку забезпечить ще кращий зв'язок між абонентами, також надасть 
новий пакет послуг, таких як WAP, EMS, MMS та інших, дозволяє масштабувати мережі, дасть можливість 
розподіляти частотні ресурси, змінить необхідну кількість обладнання в мережі операторів зв'язку, скоротит 
економічні витрати, необхідні операторам для побудови власної мережевої інфраструктури. 

Відповідно основними особливостями віртуального оператора мобільного зв’язку є зниження витрат, 
підвищення спектральної ефективності, поліпшення тарифних планів за рахунок мінімізування витрат, 
можливість підтримки декількох стандартів, поліпшення якості спілкування абонентів. 

Висновки. У роботі досліджені організаційно-економічні аспекти розвитку віртуального оператора 
мобільного зв'язку, виявлені  основні особливості та переваги  нової форми економічної організації бізнесу. 
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ДЕРЖАВНІ ВІДНОСИНИ МІЖ РУССЮ І ПОЛЬСЬКИМ КНЯЗІВСТВОМ  
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Визначений нами період характеризується численними війнами, які були не міжетнічними чи 

міждержавними конфліктами, а виключно князівськими міжусобицями, що зумовлювалися фамільно-
родовими інтересами князівських династій.  

Під 996 роком в літописі зазначається, що відносини між двома країнами були гарними, і не було 
ніяких конфліктів: «І жив [Володимир] із навколишніми князями в мирі — з Болеславом Лядським, і з 
Стефаном Угорським, і з Ондроником Чешським» [4, с. 103]. Але вже в 1013 році, за свідченням Тітмара 
Мерзебурського, Болеслав Хоробрий йде на Русь. Це був спільний польсько-печенізький похід проти 
Володимира Великого, який закінчився провалом, оскільки між союзниками виник конфлікт[5, с.169]. 
Однією з причин походу Болеслава на Русь 1013 року була помста за свого зятя Святополка, якого його 
батько Володимир ув’язнив разом з дружиною майже одразу після шлюбу. Приводом до ув’язнення був 
виступ туровського князя Святополка проти батька [1, с.17].  

В 1013 році в Мерзебурзі був підписаний мир між Болеславом і Генріхом ІІ і одразу після цього 
Болеслав вирушив на Русь. Ще однією причиною даного походу було бажання польських феодалів 
розширити кордони Польського князівства і насамперед повернути собі Червенські міста, оскільки через 
цей район проходив важливий торгівельний шлях з Центральної Європи на Русь [1, с.19]. 

https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=ac40e6535ff%2069e33d3a1f79f7e08d630&download
https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=ac40e6535ff%2069e33d3a1f79f7e08d630&download
https://habr.com/%20company/tottoli_gsm/blog/266627/
https://habr.com/%20company/tottoli_gsm/blog/266627/
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Після смерті Володимира Святославовича в 1015 році в Київській Русі починається міжусобна 
боротьба за владу між його синами. У 1016 році після поразки Святополка, Ярослав зайняв Київський 
престол і розуміючи потенційну небезпеку з боку польського двору заключив союз з Священною 
Римською імперією про спільні дії проти Польщі. Тому в 1017 році пішов Ярослав на місто Берестя, але 
захопити його не вдалось.  

Після певних приготувань в липні 1018 року Болеслав Хоробрий рушив на Київську Русь, його військо 
складало 3-5 тис. чоловік і окрім, поляків складалось з німецьких і угорських рицарів, також при війську був 
і зять польського князя – Святополк. Також паралельно з цим, скоординувавши дії з Болеславом, в південні 
райони Русь вторглася печенізька тисячна орда. Ярослав знаючи, про цей похід завчасно, вже чекав 
Болеслава на річці Буг. Тут відбулась битва в результаті якої Болеслав Хоробрий отримав перемогу, і разом 
зі Святополком вирушив на Київ. Святополка було посаджено на Київський престол. За цю допомогу 
Болеслав отримав великі багатства і Червенські землі, які виявились платою за допомогу [6, с.61]. 

В цей час в Польському князівстві відбувалася внутрішньополітична криза, в країні посилились 
соціальні конфлікти, перш за все з боку великих землевласників, які не бажали виконувати всі обов’язки які 
на них були покладені, тому Болеслав І сподівався за допомогою Червенських міст покращити ситуацію в 
країні, збагативши великих землевласників наділами в даному регіоні. Саме через внутрішньополітичну 
кризу Болеслав не міг затриматись в Києві і був змушений повернутись до Польщі [2, с.24]. 

Після того, як Болеслав покинув межі Київської Русі, тут продовжилась міжусобна боротьба, і вже в 
1019 році на річці Альті відбулась битва між Ярославом, якого підтримували скандинави і новгородці та 
Святополком який заручився допомогою печенігів. Перемогу здобув Ярослав, який і посів в 
великокнязівський престол, але самовладним правителем всієї Київської Русі він став лише в 1036 року 
після смерті Мстислава. 

Після смерті Болеслава Хороброго в 1025 році польський трон зайняв його середній син Мешко ІІ. 
Відносини між країнами не покращились. Навпаки Ярослав після того, як в 1026 році припинив конфлікт 
зі своїм братом Мстиславом, укріпив свої позиції в Києві, та почав готуватись до боротьби з Мешком ІІ. 
Цьому сприяла і внутрішньополітична ситуація в Польщі, і зовнішньополітична ситуація в Європі, адже 
в 1025 році спочатку Болеслав самочинно оголосив себе королем, а потім після його смерті Мешко ІІ теж 
самочинно коронувався, чим викликав невдоволення імператора Священної Римської імперії Конрада ІІ. 
Крім того, на Русь втік старший зведений брат Мешка ІІ — Безприм. 

В 1028 році почалась нова польсько-німецька війна. Всі чинники сприяли походу Ярослава на 
Польське королівство і в 1030 році, в «Повісті врем’яних літ» вказується про взяття Ярославом міста Белз. 
Проте це не сприяло поверненню всіх Червенських міст і тому вже в 1031 році Ярослав спільно з 
Мстиславом рушили на Червенські землі. Після того як була захопленна ця територія, руське військо 
вирушило далі в глиб Польщі. Разом із Ярославом і Мстиславом йшов і Безприм, який і був посаджений 
на престол в 1031 році після того як Мешко ІІ був змушений емігрувати з країни. Проте Безприм в своїй 
політиці орієнтувався не на Русь, а на Священу Римську імперію. Після походу 1031 року більше не було 
воєнних акцій спрямованих проти Польщі, за часів правління Ярослава [2, с.26]. 

Новий етап у стосунках між Руссю та Польським князівством пов’язаний з польським князем 
Казимиром І. Цей період характеризується зародженням добросусідських відносин, перш за все, через 
династичні шлюби. Це було пов’язано з тим, що Польща перебувала у скрутному становищі і шукала 
підтримку у сусідніх держав, а Русь після перемоги над печенігами в 1036 році намагалась поширити свій 
вплив в районі Прибалтики де проти неї виникла коаліція з пруських і литовських племен поморян і 
Мазовії, тому їй також був необхідний союзник в цьому регіоні. Казимир І одружився з сестрою Ярослава 
Добронегою, дослідники припускають, що це сталося 1038 року [1, с.42]. 

Ця подія стала відправною точкою добросусідських відносин між країнами, і були обговоренні умови 
їх здійснення, а саме повернення полонених захоплених Болеславом Хоробрим в 1018 році. Також було 
вирішено конфлікт з приводу Червенських міст на користь Русі. В ході переговорів було домовлено, що 
Київська Русь почне боротьбу з головним противником Казимира – Мазовією. В «Повісті врем’яних літ» 
описано про два походи Ярослава проти Мазовії у 1041 і 1047 роках, проте В. Пашуто виділяє ще один 
похід в 1043 році. Внаслідок походу 1047 року Мазовія була приєднана до Польщі. Ще більшому 
зближенню сприяло одруження сина Ярослава Ізяслава з сестрою Казимира І Гертрудою в 1042 році. [3. 
С. 274]. Після 1047 року в джерелах немає згадок про русинсько-польські контакти. Це було пов’язано 
зміною політичної обстановки в обох державах. 
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Таким чином, політика Володимира і Ярослава (в першу половину його правління) була схожою і 
спрямовувалася на боротьбу за Червенськи міста та закріплення їх під своєю владою. Лише зміна 
зовнішньополітичної ситуації в Європі змусила Ярослава шукати підтримки та налагоджувати контакти 
із Польським князівством.  
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ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА В РОСІЙСЬКІЙ АРМІЇ НА ЗАХІДНОМУ ФРОНТІ ПІД 

ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914 – 1917) 
 
Питання, які пов’язані з Великою війною турбують істориків вже понад століття. На сьогодні ще 

здійснюються дослідження, в яких розкриваються образи Першої світової війни, здійснюються намагання 
переосмислити причини, перебіг та наслідки протистояння 1914 – 1918 рр., виконується пошук 
винуватців в розв’язанні конфлікту тощо. Та залишається до цього часу пласт проблем, в яких ще 
необхідно розібратися. Насамперед це стосується досліджень з соціальної історії Першої світової війни.  

Наприклад, зараз відбувається поворот до вивчення тем воєнного повсякдення, побуту, морально-
психологічного стану комбатантів в роки першої загальносвітової війни. В цьому розрізі досить цікавою 
проблематикою, яка потребує подальшого дослідження є усвідомлення людини на війні, зокрема, розгляд 
питань пов’язаних зі зміною поведінки воєнних.  

Якщо вести мову про стан історіографічної розробки цієї теми, то можна дійти висновку, що проблема 
соціальної девіації на фронтах Першої світової війни більше цікавить закордонних дослідників. Адже 
сучасну українську історіографію насамперед цікавлять теми, що пов’язані з загальною проблематикою 
історії Першої світової війни. Це зумовлюється певним «надолужуванням прогаяного», оскільки 
історіографія радянського періоду не займалася вивченням морально-психологічного стану воєнних 
Першої світової війни, адже оцінювати «імперіалістичну війну» з об’єктивних позицій було неможливо. 
Про що пише російська дослідниця О. Сєнявська: «…після 1917 року всі питання, пов'язані з морально-
психологічною сферою [військових], були гранично ідеологізовані. При цьому досвід російської армії в 
Першій світовій війні практично ігнорувався» (тут і далі переклад з іноземних мов мій – Є. Ф.). 

Зміни у моральному стані людини під час війни цікавлять дослідників воєнної психології в першу 
чергу через те, що війна виступає у ролі «дозволеної девіації». Тому що потрібно вбивати солдатів ворожої 
сторони, при тому на те комбатанти мають повне, легальне право: «Коли я ставлю собі основною метою 
винищення найбільшої кількості ворогів, тут ніякої моралі не потрібно. Все зрозуміло. Ось, панове, якщо 
у вас коли-небудь з’являтиметься в серці жаль – пам'ятайте: ми вбивці за професією, але вбивство нічого 
особливого собою не являє», − так згадує про це рядовий Арамілєв. І важливо прослідкувати еволюцію 
морально-психологічних змін в людей, які отримали до рук зброю, перебувають в умовах окопного життя 
і загрози власному існуванню.  

Тому ця тема є актуальною і до сьогодні, адже ще з часу війни учасники Першої світової публікували 
свої мемуари, в яких описували те, що з ними відбувалося безпосередньо. Зокрема, в спогадах солдатів та 
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офіцерів російської армії відбито процес занепаду морального стану військ, приклади девіантної 
поведінки, наслідки психологічних травм в післявоєнний час.   

У вузькому значені термін «соціальна девіація»  означає відхилення від усталених норм, принципів, 
якими керується людське суспільство. Якщо ж говорити про випадки девіантної поведінки в російській армії 
в роки І світової Війни на Західному фронті (1914-17 рр.), то можна виокремити такі як алкоголізм, 
наркозалежність (вживання кокаїну, морфію), безладні статеві контакти, зґвалтування, проституція, вбивство 
(мається на увазі товаришів на службі, адже вбивство ворога в даному випадку трактується як девіація 
позитивна), мародерство та інші. Так згадує масове вживання алкоголю в армії капітан Войтоловський: 
«П'яне свавілля набуває диких розмірів. Пиячать всі – від солдата до штабного генерала. Офіцерам спирт 
відпускають цілими відрами. Кожна частина придумує всілякі приводи для влаштування офіційних пиятик».  

Необхідно звернути увагу на те, що аналізуючи прояви девіантної поведінки необхідно розмежувати 
систему цінностей та правову систему сьогодення з тими, що існували в Російській імперії часів Першої 
світової війни. Адже явище алкоголізму, наприклад, виступає як суто девіантне в період воєнних дій. 
Проте воно засуджується не просто з боку суспільної моралі, але й каралося державою, адже напередодні 
війни був оголошений так званий «сухий закон».  

Або інший приклад, для Великої війни були характерними гомосексуальні відносини в армійському 
середовищі, адже перебування великих мас чоловіків в тривалих умовах війни, де відсоток жінок був відносно 
малим зумовлювали це. До того ж це явище дуже було розповсюдженим в таборах для військовополонених. І 
це є для тогочасного суспільства абсолютна девіація, яка названа «мужеложством» і каралася законом: 
«Кримінальне Уложення 1903 року під мужеложством розуміло анальні зносини і виділяло цей злочин в окрему 
статтю 516 – «винний в мужеложстві карається ув'язненням на термін не нижче 3 місяців»». 

Досить цікавим є відношення до девіантної поведінки в воєнному середовищі, адже в більшості своїй 
комбатанти виправдовували свої дії та дії товаришів по службі саме морально-психологічними 
проблемами, які виникали в період війни. Так, прапорщик російської армії Ф. Стєпун підкреслив: 
«...казаки з чистою совістю тягнуть все: потрібне і непотрібне; а солдати, відчуваючи все ж деякі докори 
сумління, беруть лише потрібні їм речі. Дуже строго до цього я абсолютно не можу ставитися. Людина, 
яка віддає своє життя, не може щадити благополуччя галичанина і життя його телиці і курки. Людина, яка 
зазнає над собою величезне насильство, не може не стати насильником». 

Солдати не рідко після повернення до тилу з фронту продовжували вчиняти девіації, хоча мали 
можливість скористатися іншими способами задоволення своїх потреб. Адже як слушно зазначено М. 
Мартиненком, що: «... в умовах офіційної заборони, стаття 44 Уложення про покарання, що накладаються 
мировими суддями, 1864 року по суті, легалізувала проституцію в Росії, висунувши повіям за умову повне 
підпорядкування вимогам організованого за ними контролю». Тому не можна охарактеризувати 
відносини між працівницями борделю та воєнними під час Першої світової як суто девіантні. Оскільки 
держава надала право на це, хоча зі сторони суспільства безумовно можна прослідкувати засудження 
борделів та проституції як явища.  

Зазвичай в мирному тилу, де не було по суті воєнних дій солдати вели себе рівно таким чином, як і на 
фронті. Свідком подібної ситуації став рядовий Арамілєв під час відпустки в Петрограді в 1916 році: «Що 
тут таке, товариші? Сиплим баритоном хтось промимрив з темряви: «Нічого! Ставай в чергу, якщо хочеш 
... Шостим будеш ... » ... На фронті я бачив це багато разів. Насильство над жінками. Черги на жінку – все 
це з війною увійшло в побут. Але ж тут не фронт…». 

 В будь-якому випадку засудження дій окремо взятого девіанта не вирішувала проблеми масової 
девіації. Адже нерідко винуватця в моральному злочині не карали відповідно до провини або взагалі 
намагалися «прикрити». Хоча на фронті діяли слідчі комісії, але вони здебільшого описували ситуацію зі 
злочинами стосовно мирного населення як «задовільну».  

Отже, під час аналізу девіантної поведінки в армії не можна сказати однозначно, що було девіацією, 
а що ні. Адже на сьогоднішній момент в науці лише визначено проблему девіації в воєнному середовищі 
Першої світової війни, надано характеристику основним, на думку вчених, видам девіації. Проте є ще ряд 
відкритих питань, які потребують відповідей, наприклад, стосовно того як співвідноситься девіація в 
мирний і воєнний час, як функціонували спеціалізовані органи відповідальні за покарання девіантів, яким 
чином впливала девіантна поведінка на подальше життя комбатантів в післявоєнний час, постоїть питання 
про посттравматичний синдром ветеранів Великої війни. Тому в подальшому в історичній науці можна 
досліджувати ці питання, аби краще осягнути події Першої світової війни.   
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ПРОЯВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ИЕРСИНИОЗА У ДЕТЕЙ 
 
Энтерит, вызванный Yersinia enterocolitica, является потенциально излечимой инфекцией. Чтобы 

понять сезонную заболеваемость и клинические проявления у детей, мы изучили истории болезни детей, 

осматривавшихся в областной детской клинической больнице №1. Мы обнаружили, что энтерит, 
вызываемый Yersinia, встречается так же часто, как энтерит, вызванный Campylobacter. Это происходило 

чаще в зимние месяцы (P <0,002), чем в остальное время года.  

Актуальность проблемы 

Yersinia enterocolitica может вызывать различные заболевания, от самоконтролируемого энтерита до 
опасной для жизни системной инфекции. Настоящее исследование было предпринято для обзора 

эпидемиологии, клинических проявлений, осложнений и исходов энтерита Y. enterocolitica у детей, 

находящихся в детской больнице с большой плотностью пациентов. 

Методы  
Проект состоял из ретроспективного обзора медицинских и микробиологических записей всех детей с 

положительными результатами культур стула на Y. enterocolitica в течение 7-летнего периода (2012-2019гг). 

Результаты. 

В обзор вошли 142 пациента с энтеритом Y. enterocolitica. Возраст пациентов составлял от 18 дней до 

12 лет, преимущественно, младше 1 года (85%), из них 17 пациентов (35%) были в возрасте до 3 месяцев. 
Большинство пациентов обратились в ноябре, декабре и январе. В анамнезе контактировали с 

домашним скотом в 25 из 30 случаев.  

Лихорадка была обычным явлением у младенцев с энтеритом Yersinia. Боль и вздутие живота были 

нечастыми. У 4 из 17 (28%) развился иерсиниозный сепсис как осложнение энтерита. У одного 12-летнего 

была серповидно-клеточная анемия.  
Y. enterocolitica составляла 12,6% (142 из 1120) от всех бактериальных кишечных патогенов, выделенных в 

течение периода исследования. Посев крови оказался положительным у 7 (9%) из 78 пациентов 

Из 132 протестированных изолятов все были чувствительны к триметоприм-сульфаметоксазолу, 

тобрамицину и гентамицину; большинство из них были чувствительны к цефотаксиму (99%), 
цефтазидиму (89%) и цефуроксиму (88%). Все пациенты с бактериемией дали позитивную динамику при 

лечении цефотаксимом. Последующая оценка 40 амбулаторных пациентов не выявила различий в 
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клиническом улучшении между теми, кто лечился пероральным триметоприм-сульфаметоксазолом (17 

из 23), и теми, кто не лечился (8 из 17) (P = 0,1). 

Y. enterocolitica является важной причиной энтерита у молодых пациентов во время зимних каникул. 

Фактором риска является контакт детей с домашним скотом. Это говорит о необходимости назначения 
посева кала младенцев на Y. enterocolitica, у которых в зимние месяцы наблюдается высокая температура 

и диарея, особенно если в стуле есть кровь или наблюдается сепсис.  

Также было установлено, что младенцы младше 3 месяцев подвержены повышенному риску 

бактериемии. Цефотаксим эффективен при лечении бактериемии Y. Enterocolitica, однако роль 
пероральных антибиотиков в лечении энтерита требует дальнейшего изучения. 
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СТАН ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ 
 
За умов євроінтеграційних і глобалізаційних процесів зростає значущість вивчення іноземних мов 

людьми різного віку, походження та соціального статусу. Іноземні мови дорослі вивчають на курсах 
іноземних мов, в університетах, в умовах корпоративного навчання. У зв’язку з цим виникає потреба у 
підготовці викладачів іноземних мов до професійної діяльності в системі освіти дорослих. 

Вивченням різноманітних аспектів підготовки викладачів іноземної мови займалися В. Безлюдна, 
І. Волотівська, М. Леврінц, О. Шендерук та ін. Дослідження О. Коротун присвячене вивченню сучасних 
підходів до іншомовної підготовки різних категорій дорослих у процесі неформальної освіти. Н. Хорошилова 
здійснила поглиблене опрацювання нормативно-правової бази іншомовної освіти дорослих в Україні. 

Основні засади професійної діяльності викладачів іноземних мов ґрунтуються на положеннях законів 
України “Про освіту” (2017), “Про вищу освіту” (2014), “Про професійну (професійно-технічну) освіту”, 
Державної національної програми “Освіта” (“Україна XXI століття”), Проєкту Концепції розвитку освіти 
України на період 2015-2025, Концепції розвитку педагогічної освіти (2018), Галузевої компетенції 
розвитку непереривної педагогічної освіти, Концептуальних засадах державної політики щодо розвитку 
англійської мови у сфері вищої освіти, Концептуальних засадах розвитку педагогічної освіти України та 
її інтеграції в Європейський освітній простір, Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», Концепції 
розвитку неперервної педагогічної освіти тощо. 

У ході дослідження було встановлено, що в Україні фахівців з іноземних мов готують за освітньо-
професійною, освітньо-науковою і науковою програмами на бакалаврському, магістерському, освітньо-
науковому (аспірантура) та науковому рінях (докторантура). У «Переліку галузей знань» зазначено, що 
підготовка майбутніх педагогічних фахівців з мовної підготовки здійснюється в галузі знань 03 
«Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 «Філологія» або 01 «Освіта» за спеціальністю 014 «Середня 
освіта» (за предметними спеціалізаціями) – 014.02 «Середня освіта» (мова і література (з певної мови). 

В ході дослідження було з’ясовно, що підготовка викладачів іноземної мови в Україні здійснюється 
на факультетах іноземної філології та іноземних мов в класичних та педагогічних університетах. 

Нинішня система філолого-педагогічної іншомовної освіти може бути охарактеризована низкою 
загальних і спеціальних тенденцій. Серед них: ухвалення нормативно-правової бази; прийняття концепції 
розвитку педагогічної освіти; інформатизація системи вищої освіти; орієнтація на освітні стандарти; 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3877859/


16 

імплементація компетентнісного підходу; оптимізація організаційно-змістових аспектів освітньої галузі; 
перехід на кредитно-модульну систему зарахування результатів навчання; популяризація іншомовної 
освіти; модернізація дидактичних підходів в іншомовній педагогічній освіті; відмова від репродуктивної 
освітньої моделі на користь розвивальної; перехід від учителецентризму до студентоцентризму; 
підвищення рівню академічної мобільності, академічної автономії та академічної свободи; акцентування 
неперервного професійного розвитку, самоосвіти, самовдосконалення викладачів; удосконалення 
системи контролю за якістю освіти; диверсифікація системи педагогічної освіти [1, с. 46]. 

У 2019 році МОН України було затверджено Стандарт вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» 
03 «Гуманітарні науки» для першого і другого рівня вищої освіти [2; 3]. 

Проаналізуавши зміст стандарту, ми звернули увагу на детальне обґрунтування філологічних 
компетентностей, та повну відсутність педагогічних і методичних компетентностей майбутнього 
викладача іноземних мов. Щодо рівня володіння іноземною мовою випускників факультетів іноземних 
мов, в стандарті міститься таке формулювання: «здобувач вищої освіти повинен упевнено володіти 
державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях 
професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною 
мовами» [3, c. 8]. Вважаємо за необхідне узгодити рівень володіння іноземною мовою випускників 
філологічних студій відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. 

У ході дослідження було доведено, що навчання дорослих іноземних мов відбувається на 
андрагогічних засадах і потребує спеціальної підготовки майбутніх викладачів.  

Після ретельного аналізу освітніх програм факультетів іноземної філології провідних ВНЗ України 
встановлено, що психолого-педагогічна та методична підготовка майбутніх викладачів переважно 
спрямована на роботу в вищій школі і містить дисципліни: «Педагогіка вищої школи», «Психологія вищої 
школи», «Методика викладання іноземних мов в вищий школі». Практична підготовка відбувається в 
старших школах та вищих навчальних закладах. 

Незважаючи на це, можна помітити істотні зміни в змісті іншомовної освіти. Під час розробки 
навчальних програм, посібників та навчальних матеріалів укладачі спираються на Загальноєвропейські 
рекомендації з мовної освіти. Для викладання практичного курсу іноземних мов використовуються 
підручники західних видавництв (“Cambridge University Press”, “Ernst Klett Sprachen GmbH”, “Express 
Publishing”, “Hachette”, “Hueber Verlag GmbH”, “Macmillan Publishers Ltd.”, “National Geographic 
Learning”, “Oxford University Press”).  

Провідним у вивченні студентами іноземної мови є діяльнісно-орієнтовний підхід. Також змінилася 
роль викладача. Викладач вже не є джерелом інформації, він стає фасилітатором начального процесу, 
який направляє і допомагає слухачам самостійно оволодівати іноземною мовою [4, c. 83-84], що особливо 
важливо при роботі з контингентом дорослих осіб. 

З урахуванням вимог сучасності під час підготовки майбутніх викладачів іноземних мов велика увага 
приділяється використанню ІКТ в навчально-виховному процесі. Використання засобів ІКТ в 
професійній діяльності надає можливість адаптувати навчальні матеріали відповідно до соціокультурного 
середовища і вікових потреб слухачів. Студенти вчаться використовувати такі засоби ІКТ як вебквести 
(webquest), блоги (blog), подкасти (podcast), електронне портфоліо (e-portfolio), додатки в смартфонах в 
навчальній та професійній діяльності. 

У результаті вивчення нормативно-правових документів, освітніх програм та сайтів університетів 
встановлено, що в Україні ще не приділяється достатня увага підготовці викладачів іноземних мов до 
професійної діяльності в системі освіти дорослих. 
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ 

МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ У ПРАКТИЦІ НОВОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
 
Ідея інтегрованого навчання є однією з провідних ідей сучасної освіти, оскільки модель навчання, 

побудована на засадах інтеграції, знімає проблему інтелектуального перенавантаження молодших 
школярів, сприяє цілісному розумінню світу учнями початкової школи, формуванню міжпредметних і 
ключових компетентностей учнів, стимулює розвиток пізнавальних і творчих здібностей, розв’язує 
суперечності в наступності між дошкільною та початковою освітою [4, с. 453]. 

М. Гончарук здійснено аналіз актуальних навчальних програм початкової школи (1-4 класи) землі 
Тюрингія Федеративної Республіки Німеччина з таких предметних курсів: «Німецька мова», «Іноземна 
мова», «Математика», «Батьківщина та навколишній світ», «Трудове навчання», «Образотворче мистецтво», 
«Спорт». У планах чітко простежується поділ на гуманітарний, природничо-математичний і загальний цикли 
дисциплін. Гуманітарний цикл (релігія, німецька мова, естетика) становить 42% всього обсягу годин; вміст 
природничо-математичного циклу (математика, природознавство) становить 37%; музика і фізкультура 
займають 21% навчальних годин. Найбільше часу відводиться для вивчення німецької мови і математики – 
20 годин, або 23% від загальної кількості. Друге місце за обсягом часу займає природознавство і 
фізкультура – 12 годин на тиждень, що становить 14 %. Перевага надається гуманітарним дисциплінам. 
Природничо-математичний цикл менший лише на 5%. Це пояснюється тим, що відбувається зближення 
обох циклів шляхом посилення міжпредметних зв’язків та введення фізкультури і музики [3]. 

Інтегроване освітнє середовище – основа організації освітнього процесу в початковій школі 
Федеративної Республіка Німеччина. У документах, що регулюють освітню діяльність країни, визначено 
завдання початкової освіти, зокрема, розвиток знань, умінь і навичок учня, які забезпечують йому успішне 
подальше навчання в старшій школі та формування компетентної особистості [5, 6]. 

З огляду на вищезазначене у Німеччині шкільні програми орієнтовані на здобуття учнями певного 
кола компетентностей, а процес навчання організовано на засадах інтеграції та глибокої реалізації 
міжпредметних зв’язків, створення сприятливого середовища для учнів. Актуальність міжпредметних 
зв’язків у освітньому процесі початкової школи зумовлена сучасним рівнем розвитку науки, на якому 
яскраво виражена інтеграція суспільних, природничих і технічних знань. Інтеграція наукових знань, у 
свою чергу, висуває нові вимоги до фахівців: зростає роль знань в галузі наук, суміжних зі спеціальністю, 
та умінь комплексно застосовувати їх при виконанні різних завдань.  

Найбільш ефективними шляхами оновлення змісту освіти й навчальних технологій відповідно до потреб 
сучасності й інтеграції до освітнього простору у Німеччині є орієнтація навчальних програм початкової 
школи на компетентнісний підхід і створення механізму його запровадження. Навчальні дисципліни в 
Німеччині представлені у вигляді предметних циклів, що допомагає учням краще встановити міжпредметні 
зв’язки та зрозуміти, для чого в житті може знадобитися певна навичка, уміння, яким способом застосувати 
знання для одержання ефективного результату. У початкових школах Німеччини немає предметів «Основи 
здоров’я», «Сходинки до інформатики», «Природознавство», «Трудове навчання». Їхній зміст викладено в 
дисциплінах «Спорт», «Математика», «Батьківщина та навколишній світ» відповідно. Це означає, що на 
заняттях з фізичного виховання учні повністю засвоюють здоров’язберігаючу компетенцію, а на уроках 
математики – вчаться роботі на комп’ютерах, мультимедійних дошках (інформаційно-комунікаційна 
компетентність) та практично застосовують знання. У змісті предмета «Батьківщина та навколишній світ» 
викладено обсяг знань про батьківщину, природу, а також компетенції щодо поводження з предметами 
навколишнього світу школяра, інформація про них [2, с.105]. 

Аналіз типових навчальних планів та навчальних програм початкової школи Німеччини дав змогу М. 
Гончарук прийти до висновку, що зміст предмету Німецька мова (Deutsch) інтегрується з літературним 
читанням; математика – математика та інформатика (робота з ІКТ); Батьківщина та навколишній світ (HSK) 
– природознавств, краєзнавств; Мистецтво (Kunst) – трудове навчання та образотворче мистецтво. Програма 
передбачає формування культури та моральних якостей, загальнолюдських цінностей молодшого школяра. 
Аналізуючи зміст предметів, які вивчаються у початкових школах східних земель Німеччини, можна 
зробити висновок, що у навчальних планах майже всі предмети представлені у вигляді інтегрованих курсів 
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з практичним спрямуванням. Така організація освітнього процесу дозволяє вчителю повною мірою 
реалізувати міжпредметні зв’язки, а учням сконцентруватися на тій чи іншій темі та розглянути її в межах 
інтегрованого курсу, у той час як в українській початковій школі кожен предмет вивчається окремо. 

У Польщі навчання має також інтегрований характер, метою якого є поступовий перехід від 
родинного й дошкільного виховання до системи шкільної освіти. Поділу на навчальні предмети не 
відбувається. Учні здобувають знання з таких предметів: польська мова, іноземна мова, математика, 
історія, природознавство, музика, образотворче мистецтво, інформатика, фізичне виховання, етика. 
Результатом упровадження інтегрованого, блокового та багатобічного навчання стало пристосування 
рівнів навчання і виховання до періодів розвитку дітей [4, с. 458]. 

Ідея інтеграції у навчальних закладах Польщі актуальна особливо на рівні першого етапу освіти, тобто в 
1-3 класах. Інтегроване навчання є оптимальною моделлю початкової освіти, оскільки створює сприятливі 
умови для гармонійного формування індивідуальності дитини. Переваги інтегрованого навчання полягають 
у тому, що: забезпечується вплив на всі сфери особистості (психічна інтеграція); навчання базується на 
різних формах активності учнів (функціональна інтеграція); відбувається заміна здобуття ізольованих 
фрагментів знань (змістовна інтеграція); поєднуються різні стратегії навчання (методична інтеграція). Таким 
чином, інтегроване навчання, тобто органічне поєднання в уроці відомостей інших навчальних предметів 
навколо однієї теми, сприяє інформаційному збагаченню сприйняття, мислення та почуттів учнів завдяки 
залученню цікавого матеріалу, що також дає змогу з різних боків пізнати якесь явище, поняття, досягти 
цілісності знань. На практиці зміст інтегрованої програми поділений на тематичні групи. Основна тематика 
визначена обов’язковим програмним мінімумом, розробленим Міністерством народної освіти для 
початкового навчання. Інтегроване навчання передбачає відмову від традиційного поділу змісту на навчальні 
предмети. Зміст навчання поділений на тематичні блоки, що дає змогу дітям набути основних умінь і знання 
про природне й соціально- культурне середовище. В інтегрованому процесі пізнання дійсності однаково 
важливими є мовний, математичний, художній чи технічний зміст (у реалізації окремих тематичних груп не 
відбувається поділу змісту навчання згідно з науковими дисциплінами) [4, с. 457]. 

В Італії усі знання, які учні отримують у початковій школі, інтегровані у 4 культурологічні галузі: мови, 
математика, наука і технологія, історія і суспільство, які мають опанувати учні до закінчення початкової школи [1]. 

Зміст початкової школи Іспанії складається з 6 глобальних інтегрованих предметних галузей, які на 
другому етапі навчання в початковій школі доповнюються ще 2 галузями: громадянська освіта і права 
людини та друга іноземна мова. У Словенії, де стандарт початкової школи базується на 15 предметах, 
зміст кожного предмету оновлюється з метою включення до курсу навчання міжпредметних тем і 
інтегрованих складових. Норвегія у 2006 році відмовилася від освітніх галузей на етапі базового циклу 
початкової школи (вік 6 – 9/10 років) і перейшла на предметне навчання дітей, яке залишалося 
традиційним для другого етапу навчання ( вік 10 – 12/13 років) з метою зберегти принцип послідовності 
змісту освіти на двох етапах початкової школи [1]. 

Таким чином, побудова навчальних програм на принципах міжпредметної інтеграції в європейських 
країнах доводить, що інтеграція є однією з перспективних інновацій, яка закладає нові умови діяльності 
вчителів і учнів, що має великий вплив на ефективність сприйняття учнями навчального матеріалу. 
Звичайно, система інтегрованого навчання ще опрацьовується. Але вже сьогодні очевидно, що інтегроване 
навчання є дієвою моделлю активізації інтелектуальної діяльності та розвивальних прийомів навчання. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
 
Євроінтеграційні зміни в житті українського народу актуалізували проблему зростання 

конкурентоспроможності національної освіти українців  та реалізації моделі неперервного навчання 
протягом всього життя, спрямованої на збагачення світогляду та інтелекту,  удосконалення 
кваліфікаційного рівня відповідно до соціальних, професійних  і  особистих потреб  здобувачів освіти. 

Учитель – основна дійова особа в реформуванні освіти ХХІ століття. Змінюються не лише орієнтири 
освіти, а й змінюється сам учитель, змінюється мета та завдання його професійної діяльності. 

Успішне вирішення завдань сучасної освіти безпосередньо пов’язане з удосконаленням підготовки та 
професійним розвитком педагогів Нової Української школи. 

З  огляду на те що інноваційна готовність педагога постає практично першим завданням в системі 
формування професійної компетентності освітян, то особливої актуальності набуває пошук ефективних 
шляхів професійного розвитку педагогів в умовах інноваційного освітнього поля здобуття післядипломної 
освіти як продуктивного середовища впливу, що забезпечує оптимальні умови стимулювання,  навчання, 
виховання та самовдосконалення  дорослої  людини  у  процесі  її  професійної  підготовки. 

Як зазначається у документах  з реформування освіти, нова школа потребує нового вчителя, який 
може стати агентом новітніх змін. 

Трансформація  соціальної і професійної місії вчителя Нової української школи акцентує увагу на 
необхідністі підготовки фахівців, що виконують в освітньому процесі ролі наставника, коуча, 
фасилітатора і тьютора, мають академічну свободу, володіють навичками випереджувального проектного 
менеджменту, самостійно й творчо здобувають нову інформацію, організовують дитиноцентрований 
процес, трансформують методи, прийоми і технології навчання залежно від запитів і  потреб здобувачів 
освіти, формують бачення  на  сучасний  світ та місце в ньому. 

Професійна компетентність учителя потребує постійного розвитку і удосконалення. 
Особливо актуальним це питання є у період діяльності, пов’язаної з реалізацією  Концепції Нової 

української школи, підготовки вчителя до роботи  в нових умовах освітньої діяльності. 
Компетентність – це обізнаність у певній галузі, якомусь питанні, повноважність, повноправність у розв’язанні 

якоїсь справи, коло повноважень певного органу чи посадової особи згідно статуту установи, організації. 
Виділяють такі види професійної компетентності учителя НУШ: 

 спеціальна (у галузі предмета, який викладається); 

 методична (у галузі засобів формування предметних компетентностей учнів); 

 психолого-педагогічна (у сфері освітньої діяльності); 

 аутопсихологічна (рефлексія у сфері педагогічної діяльності). 
Підготовка вчителя до роботи в умовах реформування шкільної освіти вважається одним із важливих 

завдань адміністрації школи. Постає необхідність запровадження інноваційних підходів до організації 
дієвої системи підвищення компетентності педагогів, модернізації вже наявної системи, створення умов  
для самоорганізації, самовдосконалення, самоосвіти вчителя в сучасних умовах навчання. 

 Поступово послідовно впроваджуються інноваційні  технології професійного  розвитку  педагогів  у 
межах  реалізації моделі методичного супроводу процесу формування та вдосконалення професійної  
компетентності  вчителів  нової  школи.   

Розробка та впровадження новітніх методо-технологічних підходів ґрунтуються на врахуванні в процесі 
методичного моделювання психологічних особливостей  навчання людини та наданні переваги 
інформаційно-комунікативному, проєктному та технологічному аспектам, за яких  трансляція професійного 
досвіду поєднується з доцільними  елементами  інтерактивних технологій в активних методах навчання. 

Технологічні аспекти такого науково-методичного супроводу  передбачають  організацію взаємодії  
педагога та учасників освітнього процесу з різним рівнем наукової підготовки та опанування практичного 
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досвіду діяльності на засадах відкритої освіти, що забезпечує умови  активного обміну інформацією з 
оточуючим середовищем, що сприяє встановленню партнерських стосунків. 

Особливого значення в системі методичного супроводу учасників освітнього процесу набувають 
проєкти професійного розвитку педагогів  та  безпосереднє  залучення  педагогічних працівників  до  
процесу розробки та реалізації освітніх проєктів, що потребує від методиста-тьютора компетентних та 
професійних діагностичних та організаційно-методичних дій, застосування  мотиваційних аспектів та 
здатності до побудови траєкторії індивідуального професійного розвитку й творчої самореалізації 
педагога на основі застосування сучасних наукових  психолого-педагогічних досліджень. 

 Надання переваги саме проєктним технологіям у роботі працівника освіти зумовлено ініціативністю 
запланованої методистом дії, що сприймається як потенційний ресурс для отримання позитивного 
результату, можливістю врахування індивідуальних особливостей учнів, умовами набуття нового досвіду 
безпосередньо у практичній діяльності, орієнтацією на успішність сумісних дій вчителя та учнів. 

Саме в усвідомленій, цілеспрямованій проєктній діяльності і педаг і учні, що є учасниками процесу 
структурують та інтегрують свій особистісний та професійний досвід, підвищують свій освітній рівень  та 
набувають  нових якостей, водночас поліпшуючи умови для творчої самореалізації інших членів 
соціальної групи та підвищуючи якість освітньої системи в цілому. 

Розвиток та вдосконалення професійної компетентності вчителя здійснюємо через внутрішкільне 
управління, орієнтоване на конкретного вчителя, його потреби, які витікають із завдань, поставлених 
перед ним реформою. Міністерство освіти Укрвїни намагається спрямувати вчителя через мотивацію на 
ефективну, самокеровану, індивідуальну, колективну діяльність із піднесенням професійної 
компетентності на більш високий рівень. 

Управлінські дії в роботі з педагогічними кадрами спрямовуються на доведення нових підходів до визначення 
ролі вчителя в освітньому процесі, за яким йому буде надано академічну свободу. Учитель зможе розробляти 
власні авторські навчальні програми, обирати підручники, методи, стратегії, способи і засоби навчання. 

Якщо реальні можливості вчителів недостатні, то негайно потрібно здійснювати швидку та якісну  
підготовку вчителя до роботи в нових освітні умовах. 

Також необхідно визначати, які саме  форми методичної роботи будуть найдоцільнішими для 
кожного конкретного вчителя. 

На основі відомих даних заповнюються діагностичні карти, створюється база даних про рівень нових 
професійних компетентностей вчителя, вносяться корективи до плану самоосвіти вчителя, плануються 
заходи з професійного вдосконалення. 

Проводячи відповідні управлінські дії, використовуються певні форми освітньої діяльності. Найперше – 
проведення педагогічної ради із затвердження стратегічного плану розвитку школи та визначення ключових 
завдань, які необхідно реалізувати у найближчий період реформування шкільної освіти. 

З метою підготовки вчителя до роботи в нових умовах необхідно використовувати як традиційні так і 
інноваційні форми роботи: аукціони ідей, методичний ринг, фестиваль педагогічних ідей та інновацій та інші. 

І компетентісний підхід в умовах сучасної освіти є чи найголовнішим  компонентом здобуття та 
передання знань. 

Компетентнісний підхід – це сукупність загальних принципів визначення мети освіти, відбору змісту 
освіти, організації освітнього процесу та оцінки освітніх результатів. 

 А. Вербицкий вважає, що реформування освіти на компетентнісній основі потягне за собою зміни у 
педагогічній системі у тому числі: 

 в цінностях, цілях і результатах навчання і виховання: засвоєння ЗУНів для формування базових 
соціальних і предметних компетентностей/компетенцій сучасної людини; 

 змісті освіти: здійснити перехід від теоретичних понять до систем міжпредметних концептуальних 
уявлень в світі і способах практичної діяльності;  

 педагогічній діяльності учителя: від монологічного викладання навчального матеріалу до творчого 
співробітництва та діалогу с учнями;  

 технологічному забезпеченні навчального процесу: від традиційних до інноваційних технологій 
діяльності з активною творчою взаємодією, пізнавальною та дослідницької діяльністю . 

 Таким чином, з позицій компетентнісного підходу знання отриманні на уроках, повинні нестине 
лише прикладний, а йпрактичний характер. 

Компетентнісний підхід тісно перетинається з діяльнісним, це простежується у сучасній педагогіці, 
де існує певна формула:  
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компетенція → діяльність → компетентність 
 Компетенція як характеристика реальності повинна пройти через діяльність, щоб стати 

компетентністю, як характеристики особистості. Таке визначення допомагає зрозуміти, що 
компетентність – це знання у діяльності.  

У Державному стандарті середньої освіти діяльнісний підхід визначають як спрямованість 
навчальновиховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих 
знань з різних навчальних предметів. 

Для реалізації діяльнісного підходу методисти, педагоги, вчителі пропонують учням метод проектів 
для реалізації особистих інтересів, здібностей та самостійності. Метод проектів дає змогу міркування, 
обговорення, вирішення проблемних питань, самостійний пошук інформації, практичної діяльності. Теми 
проектів вказані в існуючих програмах, але перелік тем може змінюватись згідно інтересів учнів. 

 Замість простої передачі знань, умінь і навичок від вчителя до учня пріоритетною метою шкільної 
освіти стає розвиток здатності учня самостійно ставити навчальні цілі, проектувати шляхи їх реалізації, 
контролювати і оцінювати свої досягнення, інакше кажучи, вміння вчитися.  

Дуже важливе значення набувають наскрізні змістові лінії. Вони дають змогу звернути увагу педагога 
на формування ключових компетентностей , які життєво необхідні для учнів в повсякденному житті. 
Вчення має бути наповнене таким змістом, щоб кожен школяр міг орієнтуватися в сучасному світі, мати 
досвід творчої діяльності, вміти користуватися новими інформаційними технологіями, виокремлювати 
необхідну йому інформацію, використовувати її за призначенням. 
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ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ, ЯК ТВОРЧИЙ МЕТОД ПРОЕКТУВАННЯ 

ОБ'ЄКТІВ 
 
Відповідно до державного стандарту художньо-естетичний розвиток передбачає розвиток передумов 

ціннісно-смислового сприйняття і розуміння творів мистецтва (словесного, музичного, образотворчого), 
світу природи; становлення естетичного ставлення до навколишнього світу; формування елементарних 
уявлень про види мистецтва; сприйняття музики, художньої літератури, фольклору; стимулювання 
співпереживання персонажам художніх творів; реалізацію самостійної творчої діяльності дітей 
(образотворчої, конструктивно-модельної, музичної та ін). 

 Конструювання визначено як компонент обов'язкової частини програми, вид діяльності, що сприяє 
розвитку дослідницької та творчої активності дітей, а також умінь спостерігати і експериментувати. 

Проблема розвитку конструктивно-модельної діяльності у шкільному віці спеціально вивчалася А. Р. Лурія. 
Їм був зроблений висновок про те, що вправи в конструюванні за моделями дійсно роблять істотний вплив 
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на розвиток дитини, радикально змінюючи характер конструктивної діяльності. Цю ідею підтримав і 
розвинув в експериментальних дослідженнях Л.А. Венгер. Він вказував, що сама конструктивна 
діяльність носить моделюючий характер і безпосередньо включає дітей в практику активного самостійної 
побудови наочних моделей предметного світу. Створюючи споруди, діти вчаться розуміти ознаки 
предметів реального світу. Застосування графічного моделювання в конструюванні дозволяє включити 
дитину в самостійну творчу діяльність. Про це говорять результати психологічних досліджень А.Р. Лурія, 
Л. А. Венгер та інші [3, с. 32]. 

Дитяче конструювання – це результативна діяльність школярів за коштами якої діти моделюють 
конструкції різноманітних об'єктів. У процесі знайомства з моделюванням різних будівель дитина починає 
усвідомлювати, що кожен об'єкт може нести художній образ, відповідно розвивається уява [3, с. 32-33].  

Сформувати естетичне сприйняття навколишнього світу важливе завдання, що стоїть перед 
педагогом. Одним із способів, що сприяють вирішенню даного завдання є художнє конструювання, яке 
дозволяє наповнити предмет змістом, зручністю, гармонією, красою. В якості художньо-естетичного 
продукту можуть виступати фігурки для ігор (сюжетні, театралізовані), літературні персонажі, транспорт, 
вироби для прикраси інтер'єру і т. д. Художнім конструюванням дитина здатна опанувати досить рано, 
але так само цей процес вимагає образності мислення, розвиненого естетичного смаку і уяви [2, с. 7]. 

До художнього конструювання відносяться: конструювання з плоских елементів конструктора, з 
паперу, природного матеріалу. 

В процесі навчання художньому конструюванню, як творчий метод проектування об'єктів, важливо 
вчити симетрично і красиво розташовувати споруду, підбирати потрібний колір. Художнє конструювання – 
це не тільки моделювання структури об'єкта, що конструюється, а й створення художнього образу, 
розгляд естетичності об'єкта. При цьому має більш високу значимість «підштовхування» дитини до 
самовираження при використанні не тільки знакових, але і символічних засобів. 

Конструктивна діяльність є практичною основою, спрямованою на отримання певного, заздалегідь 
задуманого реального продукту, відповідного його функціональному призначенню. Конструювання володіє 
надзвичайно широкими можливостями для розумового, морального, естетичного, трудового виховання [2, с. 18]. 

 
У заняттях з художнього конструювання методика вибудовується в контексті різних видів діяльності 

і активно включається в цілісний освітній процес (в ознайомлення з навколишнім світом, у формуванні 
математичних уявлень та ін.) і складається з практичного, наочного і словесного методу. При цьому 
методика проведення занять включає етапи [4 с. 27]: 

Попередній – збір необхідної інформації за допомогою вивчення літератури, додаткового матеріалу; розробка 
ходу заняття (цілі, мотивації, сюрпризного моменту, фізкультхвилинок, ігор, приладдя для діяльності та ін.). 

Організаційний – проведення заняття, яке складається з вступної частини: попередньої бесіди, 
розглядання картинок, демонстрацій, пояснень та ін. 

Основний – включає сюрпризний момент, художнє конструювання, фізкультхвилинка  (можна 
супроводжувати музичним оформленням, залучати казкових персонажів в особі інших педагогів). 

Заключний – підведення підсумків, аналіз найбільш вдалих робіт дітей, створення виставок дитячої творчості. 
Чим старше діти, тим ширше коло їх уявлень, що відбиваються в конструкціях, будівлях, виробах. 

Дитина на досвіді пізнає конструктивні властивості деталей, можливості їх скріплення, комбінування, 
оформлення. При цьому вона як дизайнер творить, пізнаючи закони гармонії і краси. Дітей, які 
захоплюються конструюванням, відрізняє багата фантазія і уява, активне прагнення до творчої діяльності, 
бажання експериментувати, винаходити; у них розвинене просторове, логічне, математичне, асоціативне 
мислення, пам'ять, що є основою інтелектуального розвитку і показником готовності до школи [4, с. 28]. 

Важливе значення необхідно приділяти підбору навчального матеріалу, що стимулює розвиток 
розумових і творчих здібностей дітей, використання різних технічних засобів: комп'ютерного навчання з 
програмами з конструювання і моделювання, самостійного використання діапроекторів, відео, плеєрів, 
фотоапаратів, караоке та ін. Важливо застосовувати в роботі з дітьми традиції народної педагогіки: 
народні розвиваючі ігри, фольклор, народне декоративно-прикладну діяльність. Використовувати 
екскурсії в педагогічній діяльності, на яких спостерігаючи діти збагачуються враженнями.  

На прогулянках, збираючи природний матеріал для художнього конструювання, декору (листя, 
шишки, гілочки, кора і т.д.) дитина вчиться бачити прекрасне в навколишніх предметах. Закладаються 
основи дбайливого поводження з природою, так як всі навколишні предмети можуть нести смисловий і 
ціннісний аспект. Навколишня природа нас радує великою кількістю кольору, форм. Кожна пора року 
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багата своїми природними дарами: від яскравих зелених травинок і квіткових пелюсток до багатих плодів 
осені і сухих, на перший погляд непримітних рослин, які ми вважаємо бур'янами. Краса природи стає 
учасницею дитячих ігор: діти збирають квіти і плетуть з них вінки, складають букети, по-новому 
розподіляють пелюстки на великих квітках та ін [3, с. 29].  

Головне – природа багата матеріалом, який діти можуть використовувати в художньому 
конструюванні і грі. Цінність таких ігор полягає в тому, що дитина черпає натхнення безпосередньо з 
природи і створює, неповторні речі, що радують око своїй красі в природних матеріалах хлопці бачать 
красу і гармонію; крім того, вони дізнаються характерні особливості матеріалів. 

У зимовій прогулянці конструювання зі снігу, дозволяє створити будь-який художній образ: будь то 
сніговик, або підводний човен з симетричними ілюмінаторами. Далі, можна розфарбувати ці ілюмінатори 
гуашшю і перетворити прогулянку в «підводне занурення». Діти охоче беруть участь в таких «зануреннях». 

Художнє конструювання з паперу, так само є способом формування ставлення до навколишнього світу 
так, як воно повторює життя, відображає її різні сторони. Подібними можливостями володіє художнє 
конструювання зі шматочків тканини, коробок та ін., де діти наочно перетворюючи ці предмети в художні 
композиції вчаться бачити, як навколишні предмети, набувають цінність, художній образ [1, с. 31]. 

У шкільному віці закладаються фундаментальні компоненти становлення особистості. При цьому 
художнє конструювання відіграє значну роль.  

Правильно організовані заняття допомагають сформувати творчі здібності, уяву, художню 
образність. Відбувається розвиток комунікативних навичок дітей, так як створення тематичних 
композицій, вимагає участі кількох людей, колективу.  

Сьогодні суспільству необхідні соціально активні, самостійні і творчі люди, здатні до самореалізації. 
Формуванню цих навичок сприяє художнє конструювання. Відбувається створення уявлень дітей про творчу 
працю людей творчих та інших професій, пов'язаних зі створенням художніх і матеріальних цінностей, 
формується стійкий інтерес до художнього конструювання, розвивається здатність до гармонійного поєднання 
елементів в конструкціях і виробах, аналітичні здібності, творча активність [3, с. 40].  

Естетичне ставлення до навколишнього світу за допомогою художнього конструювання, проявляється 
у дитини в споглядання прекрасного, дбайливого поводження з природою, акуратності в побуті. Дитина 
починає усвідомлювати, що він творець і може змінювати світ навколо себе. Ці здібності відіграють важливу 
роль у розвитку особистості, яка починає сприймати себе частиною навколишнього світу. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЯК ЗАХИСНОГО ІНСТРУМЕНТУ ПРОТИ ПАНДЕМІЇ 

СПРИЧИНЕНОЇ КОРОНАВІРУСОМ 
 
Пандемія COVID – 19 вразила світ, в цілому світі все зупинилося через коронавірус, зачинилися 

навчальні заклади, відвідування занять стало небезпечним для здоров’я студентів та викладачів. Система 
освіти функціонувала завжди, під час війн, епідемій, долала економічні труднощі. Забезпечення 
безперервного навчання під час пандемії коронавірусу, пошук замінника для традиційної системи освіти 
– ось яке завдання стало першочерговим для багатьох навчальних закладів в різних країнах світу. 

Як наслідок пандемії коронавірусу багато вищих навчальних закладів перейшло на дистанційну 
форму навчання. Освітній процес кардинально змінився, он-лайн навчання на цифрових платформах 
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сприяє збереженню інформації та займає менше часу, тобто, зміни в освіті, спричинені COVID-19, можуть 
залишитися. Швидкий та незапланований перехід традиційних форм навчання в навчання в Інтернеті 
призвів до появи нової гібридної моделі освіти, яка має значні переваги. Значно прискорився процес 
інтеграції інформаційних технологій в освіту, отже з часом он-лайн освіта стане невід’ємною складовою 
навчання. Он-лайн навчання потребує постійного доступу до Інтернету та наявності в студентів 
комп’ютерів або ноутбуків, необхідних для навчання. 

Зазвичай он-лайн навчання поділяють на асинхронне та синхронне навчання. Щоб воно було 
успішним, викладачі та студенти мають розуміти, що он-лайн навчання має як переваги так і недоліки. 
Дистанційна форма навчання під час пандемії коронавірусу принципово відрізняється від звичайної 
дистанційної освіти, це кризова дистанційна освіта, яка є унікальною своїми процедурами та філософією. 
Деякі студенти вважають, що навантаження під час он-лайн навчання значно збільшилось, по зрівнянню 
з традиційним навчанням в аудиторії. Вони згодні з тим, що платформи та комп’ютерні програми є дуже 
корисними та водночас хорошою альтернативою для проведення занять, але вони вимагають постійного 
безперервного доступу до Інтернету та певного звикання з боку студентів, це нова форма навчання, мало 
студентів мають досвід. 

Але, слід зазначити, що он-лайн навчання під час пандемії коронавірусу має крім переваг деякі 
недоліки, оскільки перехід від традиційної форми навчання відбувся дуже різко та швидко: 

- виникла необхідність в створенні нових моделей, які б враховували всі зміни, що відбуваються 
в сучасному навчанні он-лайн; 

- виникла необхідність розпочати процес цифрової трансформації навчальних закладів; 
- виникла необхідність розробки масштабованих та персоналізованих моделей он-лайн 

навчання; 
- виникла необхідність розробки моделі он-лайн навчання, яка могла б зменшити навантаження 

на викладачів; 
- виникла необхідність перегляду та повного перепроектування навчального процесу. 
В контексті вищих навчальних закладів цифрову трансформацію можна розглядати як оновлення 

застосування всіх цифрових процесів, необхідних для оптимально ефективного функціонування 
навчального процесу. 

Отже, навчання в Інтернеті ефективне, має багато переваг по зрівнянню з традиційними формами 
навчання в аудиторії: 

- студенти зберігають більше матеріалу, по зрівнянню з аудиторними заняттями; 
- можуть вчитися швидше, оскільки електронне навчання вимагає значно менше часу, ніж 

традиційне навчання; 
- можуть вчитися у своєму власному темпі, повертатися назад, перечитувати матеріали, 

передивлятися відео лекції; 
- навчання он-лайн сприяє розвитку критичного мислення у студентів та появі адаптивності, що 

буде дуже важливим для успішної побудови кар’єри в майбутньому. 
Зрозуміло, що пандемія коронавірусу назавжди змінила цілий світ, система освіти не є виключенням. 

Ми маємо адаптуватися до роботи та навчання в Інтернеті, сьогодні невідомо, чи стануть в майбутньому 
он-лайн заняття повноцінною заміною традиційних занять в аудиторії, але кількість їх значно зросте. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ І ФОРМ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ 

ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 
 

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти. Метою початкової освіти в 
контексті Нової української школи є всебічний розвиток здобувача освіти, його талантів, здібностей, 
компетентностей та компетенцій відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних 
особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що 
забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження 
навчання в основній школі [2].  

Технологічна галузь є однією з освітніх галузей за Державним стандартом початкової освіти. Її метою 
є формування у здобувачів освіти компетентностей в галузі техніки і технологій, здатності до зміни 
навколишнього світу сучасними засобами та методами без заподіяння йому шкоди, до використання 
технологій для власної самореалізації, культурного і національного самовираження [4].  

В учнів початкових класів важливим засобом ефективної освітньої діяльності залишається 
дидактична гра [1]. Завдяки їй розвиваються всі сторони психіки здобувачів освіти, закладається 
фундамент для її шкільного навчання. Гра – це природна активність дитини. Тому її розвиток відбувається 
спонтанно, у відповідності з інтелектуальним дозріванням. При цьому зміст гри від чисто суб'єктивних 
побудов все більше наближається до адекватного відображення дійсності.  

Недостатня увага організації ігрової діяльності на уроках під час реалізації технологічної освітньої 
галузі зумовлює актуальність теми нашої роботи. Проблема використання дидактичних ігор на уроках з 
технологічної освітньої галузі ніким не розроблялась.  

Сучасний освітній процес неможливо уявити без ігрових технологій. Саме тому постійно застосовуємо 
і використовуємо різноманітні види ігор: дидактичні, інтелектуальні, з віршованими завданнями, 
припущення, загадки, бесіди на уроках. Практика свідчить, що найефективніше учні початкових класів 
сприймають навчальний матеріал, що був поданий цікаво і нестандартно, у вигляді ігрових форм.  

Метою підручників технологічної освітньої галузі є у вузькому розумінні – реалізація змісту 
відповідно до навчальної програми; у широкому – прагнення авторів зацікавити учнів.  

Потреба у грі ніколи не зникне у людини. Для здобувачів освіти особлива цінність гри полягає в тому, 
що вона дає їй можливість як загального, так і фізичного, духовного зростання, а ще у плані підготовки 
до різних сфер життя. Гра для учнів, особливо початкових класів, наділена ще й дослідницьким змістом, 
який дає змогу моделювати все те, що існує поза грою. Саме через гру здобувач освіти швидше 
знайомиться з правилами та нормами спілкування з оточенням – із світом природи, з людьми; швидше 
опановує навички і звички культурної поведінки [3]. 

Одночасно з грою, непомітно для учнів початкових класів, відбувається їхній саморозвиток, 
самовиховання. Ми переконалися, що гра розкриває їх краще від діагностичних тестів. Орієнтація на гру 
як засіб активізації навчання допомогли нам зробити працю приємною, стосунки з учнями – приязними 
та довірливими, а навчання – цікавим та захоплюючим. 

У початковій школі особливе місце займають такі форми роботи, які забезпечують активну участь на 
уроці кожного учня, підвищують авторитет знань і індивідуальну відповідальність учнів за результати їх 
праці [1]. Ці завдання можна успішно вирішувати через ігрові технології. Гра на уроці – це не лише 
навчальна та практична діяльність дитини, але й засіб виховання. Існує велика різноманітність ігор 
спрямованих на розвиток інтелекту дітей: наочні; творчі, сюжетно-ролеві; дидактичні; будівельні, 
трудові, технічні, конструкторські; інтелектуальні [3]. 

У грі формуються такі якості, як самостійність, ініціативність, організованість, розвиваються творчі 
здібності, уміння працювати колективно. Гра викликає в учня живий інтерес до трудового навчання, 
дозволяє розвивати творчі здібності кожної дитини, виховує пізнавальну активність.  

Зазначимо, що проведення гри чи введення її елементів на уроках технологічної освітньої галузі 
передбачає гнучкість методики впровадження її діяльності, а саме: потребує від учителя знань, умінь, 
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певних навичок, а також творчого підходу до проведення уроку; усвідомлення вчителем ролі змісту 
навчального матеріалу для формування особистості дитини; знання вікових і психологічних особливостей 
учнів; творче оволодіння методикою використання ігор на уроці як найраціональнішого способу 
забезпечення високого рівня знань і вмінь учнів.  

Таким чином використання ігрових технологій активізує освітню діяльність учнів, сприяє 
підвищенню їхніх навчальних досягнень на уроках з  технологічної освітньої галузі. Впровадження 
ігрових технологій підвищує загальний рівень навчального процесу, підсилює мотивацію навчання і 
пізнавальну активність учнів початкових класів, постійно підтримує вчителів у стані творчого пошуку 
дидактичних новацій. 
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АУДИТИВНИЙ ТЕКСТ ЯК ОБ’ЄКТ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

 
Проблема тексту привертала й привертає увагу вчених різних галузей науки: лінгвістів, психологів, 

методистів. Питанню аудитивних текстів присвячено роботи Н. Абрамовської, Н. Баришнікова, О. Гордієнка, 
Н. Елухіної, Г. Колосніциної, Н. Параєва, О. Федорової та інших. 

Аудитивний текст досліджують з позицій лінгвістики, методики та психології. З точки зору 
лінгвістики, аудитивний текст, як і письмовий, являє собою певну «абстрактну формальну конструкцію» 
[2, с. 507] і розглядається як «продукт розумової діяльності індивідуума, фіксований у вигляді зв’язного 
висловлювання, яке співвідноситься з певною темою або ситуацією і характеризується певною логіко-
композиційною структурою, мовним змістом і комунікативними якостями». Основними ознаками 
текстуальності називають рекурентність (повторюваність) семантичних ознак, інформативність, 
наявність тематичного ядра або основної інформації. 

Текст характеризується смисловою завершеністю, смисловою, структурною й комунікативною цілісністю, 
наявністю різних типів зв’язку між його елементами, композиційною оформленістю, комунікативною 
спрямованістю, наявністю прагматичної установки, стилістичною і жанровою віднесеністю. 

Сьогодні більшість мовознавців розглядають текст не тільки як готовий продукт мовленнєвої творчості, 
але й як процес, як мову в дії і складову частину громадської практики людини. Тенденція розглядати текст 
не в статиці, а в динаміці призвела до необхідності введення поняття «дискурс», під яким розуміють 
«зв’язний текст у сукупності з екстралінгвістичними – прагматичними, психологічними й іншими 
факторами; текст, узятий у подієвому аспекті; мовлення, яке розглядають як цілеспрямовану соціальну дію, 
компонент, який бере участь у взаємодії людей і механізмах їх свідомості (когнітивні процеси)» [2, с. 137]. 

Відомо, що у природному спілкуванні завжди використовуються тексти різних жанрів. О. Брандес визначає 
жанр як «тип цілісного мовленнєвого твору, який характеризується загальною метою й композицією, тобто 
певною послідовністю структурно-семантичних ланок, що реалізують поетапно цю мету» [цит. за: 1, с. 34]. Як 
випливає із визначення, всі тексти, які належать до одного жанру, мають схожі характеристики. У зв’язку з цим 
не можна не погодитися з Н. Елухіною, яка пропонує познайомити учнів зі зразками текстів певного жанру, 

https://mon.gov.ua/npa/pro-derzhavniy-standart-pochatkovoi-zagalnoi-osviti
https://mon.gov.ua/npa/pro-derzhavniy-standart-pochatkovoi-zagalnoi-osviti
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показати їм його комунікативну функцію, логіко-смислову структуру і мовне оформлення. Тоді розуміння 
інших текстів цього жанру буде полегшено, стане більш глибоким і точним. 

З методичної точки зору виділяють навчальні та автентичні тексти. Поряд із загальними ознаками, 
властивими будь-якому тексту, навчальний текст має низку відмінних рис, які обумовлені специфікою 
навчальної комунікації. Навчальний текст, на думку вчених, відрізняється тим, що: 1) є органічним 
компонентом системи текстів навчального посібника з певної дисципліни, який призначений відповідно 
до програмних вимог для певного етапу навчання; 2) орієнтований на людей певної групи: соціальної, 
національної, вікової тощо; 3) призначений не тільки для осмислення, а й, як правило, для цілісного 
засвоєння інформації, яка характеризується високим ступенем новизни і має змістовне наповнення, 
структурну і мовну організацію, що є оптимальним для реалізації цілей і завдань певного етапу навчання. 

Іншомовний навчальний текст розуміється як «мовленнєве повідомлення іноземною мовою, що являє 
собою типовий навчальний текст з певним набором готових мовленнєвих і композиційних форм як 
репрезентант інваріантних структур певного стилю, жанру, композиційно-мовленнєвого типу», 
призначене «для становлення текстової діяльності, розвитку видів мовленнєвої діяльності, закріплення 
аспекту знань, які диференціюються за посильністю для відповідного етапу в загальній системі навчання 
цієї іноземної мови, та відповідає за своєю змістовною основою виховним цілям, і є засобом розширення 
загальних і спеціальних знань» [3, с. 131]. Навчальні тексти, призначені для аудіювання, як правило, 
складаються педагогами-методистами і згодом озвучуються або вчителем, або іншими фахівцями, якими 
можуть бути носії мови. 

Під автентичним матеріалом розуміємо зразки монологічного і діалогічного мовлення, створені 
носіями мови для ненавчальних цілей. Автентичні тексти називають також оригінальними або 
справжніми. Автентичний аудитивний матеріал включає в себе уривки з радіопередач, радіо-рекламу, 
оголошення, пісні, тексти художньої літератури. 

Практична цінність застосування автентичних матеріалів на уроці не викликає сумнівів. По-перше, 
вони являють собою зразок тієї мови, якою користуються її носії в спілкуванні один з одним. По-друге, 
використання автентичних матеріалів дозволяє відтворити атмосферу реального іншомовного 
середовища на уроці. По-третє, іншомовне мовлення демонструє норми автентичної мовленнєвої 
поведінки. І нарешті, розуміння справжнього іншомовного мовлення дає учням особливе почуття 
задоволення, сприяє підвищенню мотивації. 

Під час використання автентичних матеріалів у практиці навчання іноземної мови вчителя стикаються з 
проблемою відбору, що виникає у зв’язку з тими труднощами, які неминуче будуть відчувати учні 
сприймаючи природне іншомовне мовлення на слух. Бажання використовувати автентичні матеріали в 
якості навчальних породжує ідею про можливість їх методичної обробки за рахунок спрощення або 
скорочення, що навряд чи може бути застосоване до аудитивного оригінального тексту. Можна скоротити 
звучання тексту, тобто слухати не весь текст цілком, але не можна адаптувати справжній аудитивний текст 
до рівня володіння учнями іноземною мовою. Відбір текстів обумовлюється завданнями навчання іноземної 
мови, а також віковими особливостями учнів – їх мовними можливостями і сферою інтересів. 

З методичної точки зору аудитивний текст розглядається як засіб навчання іноземної мови. Як і тексти 
для читання він має такі функції: 1) розширення, поповнення мовних знань учнів; 2) тренування, мета 
якого – оволодіння учнями мовним матеріалом; 3) розвиток усного мовлення – говоріння; з цією метою 
використовуються різні форми відтворення змісту прослуханого тексту; 4) розвиток смислового 
сприйняття тексту – розуміння прослуханого. 

У світлі проблемного методу навчання іноземної мови, Е. Першина розглядає текст як: 1) джерело 
предметно-змістовної інформації; 2) предметно-змістовну опору для висловлювань за певним аспектом 
проблеми; 3) засіб пред’явлення лексичного матеріалу, необхідного для обговорення проблеми; 4) засіб 
стимулювання до вживання певного граматичного матеріалу; 5) джерело ситуативних зв’язків, необхідних 
для обговорення проблеми 6) об’єкт для творчої пізнавально-мовленнєвої діяльності учнів [4, с. 7]. 

У психологічному плані аудитивний текст слід розглядати як «будь-який закінчений в 
комунікативному відношенні мовленнєвий твір, що промовляється вголос як спеціально підготовлений 
мовцем, так і спонтанний, що являє собою не тільки усне, але й озвучене письмове повідомлення» [3, 
с. 130]. Як явище психологічне, текст, на думку вчених, має розглядатися як сукупність багатьох 
різнопланових і різнорівневих ієрархій, інтегративне об’єднання мовних / мовленнєвих одиниць, 
знакових одиниць інших кодів, комплексу екстралінгвістичних чинників. Це зауваження виявляється 
особливо актуальним для аудіотексту. 
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У процесі аудіювання учні мають зрозуміти зміст тексту і встановити комунікативний намір мовця, 
утримати в пам’яті щось нове, оцінити: цікаво / нецікаво; важливо / неважливо; корисно / некорисно 
тощо]. Мета навчання аудіювання як раз і полягає в тому, щоб навчити учнів вилучати з тексту факти, 
ідеї, думки, тобто навчити їх «розуміти, оцінювати і використовувати отриману інформацію» [3, с. 129]. 
На думку науковців, текст може вважатися зрозумілим, якщо учні здатні скористатися отриманою 
інформацією в нових комунікативних умовах. Таким чином, розуміння тексту пов’язується вченими-
методистами з інтерпретацією й оцінкою отриманої інформації. 

Отже, можемо зробити такі висновки: для того, щоб правильно організувати роботу з аудитивним 
текстом, необхідно визначити рівень підготовленості учнів, з метою прогнозування труднощів, які він 
відчуватиме у процесі сприймання цього тексту і заздалегідь зняти їх; процес навчання аудіювання 
автентичних аудіотекстів доцільно будувати таким чином, щоб знайомити учнів з текстами різних жанрів; 
кожен тип тексту вимагає спеціального комплексу вправ, спрямованих на тренування учнів у сприйманні 
саме цього типу тексту; комплекс вправ для навчання аудіювання автентичних текстів повинен 
підготувати учнів до їх сприймання з метою найбільш повного отримання інформації. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ДИСКУРСИВНО-ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ УКРАЇНСЬКОЇ 

ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ НА ТЛІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ 

ДИНАМІКИ ХХ СТОЛІТТЯ 
 

Минуле ХХ ст. довело невід’ємність народних мас від політичних процесів, що тією чи іншою мірою 
заторкнуло кожну країну у світі. Соціальні та політичні революції супроводжувалися демократизацією 
або терором, кардинально змінювався політичний світогляд, формувалися нові стереотипи політичної 
поведінки, народжувалися нові міфи. Фактично у ХХ ст. відбулася заміна концептуального сенсу 
провідної верстви суспільства, властивої людству до цього часу, – тепер у неї міг увійти представник будь-
якого соціального класу – виборна еліта прийшла на зміну спадкової. Доступ широкого загалу до 
політичних процесів через представницькі інститути зумовив зародження принципово нового стану 
суспільства, де згідно з теорією були усі рівні. Однак далекоглядними і пророцькими стали слова  Ш. Л. 
Монтеск’є [1] про те, що людина, здобувши владу, рухається в напрямку щораз більшого її захоплення і 
зловживання нею. Надто ідеалістичними були сподівання Ф. Ніцше [2] чи Г. Гегеля [3]виростити  елітного 
генія, позбавленого афектів, чи надлюдину, що буде сполучною ланкою в досягненні світового порядку.  

Початок ХХ ст. знаменував собою появу низки яскравих спроб здобуття незалежності України. 
Процеси національно-визвольних змагань відбувалися майже паралельно і безперервно протягом 
декількох років і захопили зовсім невеликий відрізок часу (17 – 22 роки ХХ ст.). Проте за насиченістю 
подій, важливістю здобутків і невідворотністю втрат ці п’ять років можна вважати одним з найбільш 
драматичних і буремних періодів в історії нашої країни. Утворення декількох політичних парадигм, 
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покладені в них закони і принципи існування і розвитку суспільства, залишили свій відбиток на культурі 
і ментальності української політико-управлінської еліти. 

Політико-управлінська еліта зазначеного періоду отримала можливість не на академічно-
просвітницькому рівні, а в контексті реальних політичних кроків здійснити державницький прорив, який 
дозволив би змінити вектор подальшого розвитку України в бік європейського типу державного 
будівництва. Натомість, разом з гіркотою поразки, в історичній пам’яті українського народу залишився 
потужний міф (у його ідеологічному значенні) про можливість незалежності України. Частково віра в цей 
ідеальний довершений стан допомогла у 1991 р. українцям обрати для себе інше – не радянське майбутнє 
і отримати історично і національно визначені українські території у незалежність. У цьому контексті події 
майже сторічної давнини є досить актуальними щодо усвідомлення місця і ролі еліти, що вона відіграє у 
житті суспільства і нації і тих кодів, які вона закладає у міфологічний дискурс наступних поколінь.  
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ПОНЯТТЯ СТРЕСУ В ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ 
 
На людину безперервно діють різноманітні за кількістю і якістю подразники з внутрішнього та 

навколишнього середовища. Виникнення несподіваної та напруженої ситуації призводить до порушення 
рівноваги між організмом і навколишнім середовищем. Наступає неспецифічна реакція організму у 
відповідь на цю ситуацію – стрес. Вивчення поняття стресу в психологічному вимірі надає розуміння його 
виникнення, функціонування та подолання (контролю). 

Термін “стрес” давно використовується у науковій літературі. В одному випадку під ним розуміється 
стан нервово-психічного напруження, який викликається впливом різних інтенсивних стимулів 
оточуючого середовища, важкими життєвими ситуаціями, в другому – стан, що виникає у людини, яка 
пережила травматичну (екстремальну) ситуацію, оскільки, як зазначається, тривале перебування людини 
в травматичних ситуаціях може призвести у майбутньому до специфічних змін у її психіці [2]. 

Стрес (від англ. stress – “тиск, напруга”) – стан максимального психічного напруження, що виникає у 
людини в процесі діяльності або поведінки під впливом несприятливих, значних за силою і довготривалістю 
зовнішніх і внутрішніх неспецифічних дій, умов середовища [3].  Варто зазначити, що стрес – це природна і 
навіть корисна складова життя людини. Саме стрес допомагає людині швидше реагувати в різних ситуаціях. 

Поняття “стрес” у психологічному плані містить у собі цілий спектр станів особистості, викликаних 
безліччю подій: від поразок чи перемог до творчих переживань і сумнівів. Виникнення і переживання 
стресу залежить не стільки від об’єктивних, скільки від суб’єктивних чинників, від особливостей самої 
людини: оцінки нею ситуації, зіставлення своїх сил і можливостей з тим, що вимагається, та ін. Будь-яка 
несподіванка, що порушує звичний перебіг життя, може стати причиною стресу або стресогенним 
фактором (стресором). 

Стресогенні фактори (стресори) – несприятливі чинники, що викликають в організмі людини стан 
стресу – напруження. Розрізняють фізіологічні стресори – це надмірне навантаження, висока чи низька 
температура, больові стимули, забруднене повітря тощо; та психологічні стресори – це фактори, що діють 
сигнальним значенням - погрозою, небезпекою, шантажуванням образою, інформаційним 
перевантаженням тощо [3]. 

http://www.lib.ru/INOOLD/MONTESK/persid.txt
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Стресогенні фактори можуть мати як позитивний, мобілізуючий, так і негативний, дезорганізуючий вплив. 
Стадії прояву стресу. Виділяють три стадії розвитку стресу: 
- зростання напруги (мобілізація); 
- внутрішній стрес (дезаптація); 
- виснаження, спад внутрішньої активності (дезорганізація). 
Для визначення найбільш раціонального способу впливу на людину в стані стресової ситуації 

необхідно мати уявлення про динаміку розвитку внутрішнього напруження стану людини. 
Стадія мобілізації (тривожності) характеризується зростанням інтенсивності реакцій, підвищенням 

чіткості пізнавальних процесів, прискоренням їх, готовністю швидко згадати необхідну інформацію. У 
цій стадії людині удається зробити багато чого і вчасно. 

Стадія дезаптації (резистентності) виявляється слідом за стадією мобілізації за умови, що стрес триває 
довго. Виникає реакція заборонного гальмування, що виявляється у зниженні якості виконання роботи. У 
поведінці людини виявляється неорганізованість, втрачається чуйність передавання інформації, 
забувається частина інформації, приймаються рішення, у яких не враховано наслідки. На цій стадії 
людина припускається багатьох помилок, якість виконання нею поставлених завдань різко знижується. 

Стадія дезорганізації (виснаження) виникає у випадку продовження стресового навантаження. На цій 
стадії може відбутися порушення внутрішньої  регуляції  поведінки особи, її поведінка стає неадекватною 
ситуації, відбувається втрата контролю над ситуацією [4]. 

Тривалий стрес, навіть за збереження зовнішнього стану без змін, може призвести до серйозних 
внутрішніх захворювань. 

Г. Сельє писав, що майже будь-яка нова життєва ситуація може викликати стресовий стан, але не 
кожний стан є критичним, окрім горя, нещастя, виснаження, які супроводжуються порушенням адаптації, 
контролю, перешкоджають самоактуалізації особистості. Слід зазначити, що не всякий вплив викликає 
стрес. Слабкі впливи не приводять до стресу, він виникає лише тоді, коли вплив стресора (незвичного для 
людини об'єкта, явища або яких-небудь інших факторів зовнішнього середовища) перевершує звичайні 
пристосувальні можливості індивіда. 

Оскільки в тих самих ситуаціях одні люди бачать загрозу різного ступеня, а інші в цих же умовах не 
бачать її зовсім, так і стрес, і його ступінь у кожного свої. 

Існують різні ступені стресу вони перекликаються з стадіями стресу. Розрізняють три ступені стресу: 
слабкий; середній; сильний. 

Слабкий ступінь стресу вказує практично на його відсутність. Психічний стан при цьому майже не 
міняється, фізичних та фізіологічних змін не відзначається. 

При середньому ступені картина суттєво змінюється. Відбуваються відчутні зміни у соматичному і 
психічному станах, характер цих змін приємний, позитивний. Спостерігається загальна мобілізація 
психічної діяльності, часто не притаманна людині у звичайних обставинах: зібраність, організованість, 
підвищена розумова працездатність, кмітливість, впевненість у собі, блискавична реакція, стійкість до 
перешкод, активізація мовленнєвої активності, загальна позитивна оцінка даного стану в цілому. 

Що стосується сильного або надмірного стресу, то тут картина зворотна. Людина у такому стані демонструє 
порушення та розлад основних фізичних, фізіологічних і психічних функцій, зростає кількість скарг на різного 
роду неприємні відчуття, дискомфорт. Погіршується свідомий контроль за виконанням діяльності, трапляються 
труднощі у зосередженні, запам’ятовуванні, мисленні, зростає кількість помилок, незвичних реакцій, 
неточності, посилюється роль автоматичних, стереотипних дій, які витісняють творчі, свідомі та довільні дії [5]. 

Іноді крім розглянутих вище видів стресу окремо розглядають в залежності: 
1. від характеру виконуваної діяльності – професійний (трудової, стрес на робочому місці) стрес, 

бойовий (військовий) стрес, спортивний стрес і т. д.; 
2. від наслідків – травматичний стрес, що виражається в нанесенні людині психологічної травми; 
3. від ступеня відстрочених реакції на стрес – посттравматичний стрес, посттравматичний 

стресовий розлад та ін; 
4. від впливу на результати діяльності – продуктивний стрес (еустрес) і негативний стрес (дистрес) [5]. 
Також можна виділити за тривалістю хронічний та гострий стрес. 
Хронічний стрес припускає наявність постійного (чи такого, що існує тривалий час) значного 

фізичного й морального навантаження на людину (тривалий пошук роботи, постійний успіх, з’ясування 
стосунків), у результаті якого нервово-психологічний чи фізіологічний стан є надзвичайно напруженим. 
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Гострий стрес – стан особи після події чи явища, у результаті якого вона втратила психологічну 
рівновагу (конфлікту з начальником, сварки з близькими людьми) [6]. 

Слід зазначити, що стрес – це психічна та емоційна реакція людини на ситуацію, причому будь-яку 
ситуацію, як фізичну, так і емоційну. Це індивідуальна реакція, що може відрізнятись від реакції іншої 
людини. В її основі лежить відношення до даної ситуації, а також думки та почуття. Це душевний стан, 
який формується своїми власними думками. Він пов’язаний з тим, що нас оточує; зовнішні фактори лише 
запускають зовнішню реакцію – особисто індивідуальну. 
 

Література: 
 

1. Алещенко В.І., Хміляр О.Ф. Психологічна реабілітація військовослужбовців з постстресовими 
психічними розладами. Навчальний посібник. – Харків, ХВУ. – 2005. – 81 с. 

2. Психолого-педагогічні аспекти діяльності військового керівника : підручн. / В.І. Осьодло, С.О. Поздишев, 
О.Ф. Хміляр, В.М. Невмержицький та ін. – К. : НУОУ імені Івана Черняховського, 2014. – 362 с. 

3. Психологічний словник / Авт.-уклад. В.В.Синявський, О.П.Сергєєнкова/ За ред.. Н.А. Побірченко. 
4. Специфічні види екстремальних станів [Електронний ресурс] – Режим доступу 

https://studme.com.ua/148601105456/psihologiya/spetsificheskie_vidy_ekstremalnyh_sostoyaniy.htm 
5. Прищак М. Д. Психологія. Психічні стани особистості / М. Д. Прищак, М. А. Мацко – Вінниця : 

ВНТУ, 2018. – 54 с. 
6. Ємельяненко Л. М. Сутність, фактори та види стресів. Конфліктологія [Електронний ресурс] / 

Л.М. Ємельяненко. –  2003 – Режим доступу до ресурсу: http://readbookz.com/book/214/8176.html 

 

 

Медведєва М.І., 

магістр кафедри психології інституту післядипломної освіти 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 

наук. керівник канд. психол. наук, доцент Біла О.Г. 

 

ГОЛОСОВІ ПРАКТИКИ У РОБОТІ ПСИХОЛОГА З КЛІЄНТАМИ У 

НЕКОМФОРТНИХ ПСИХІЧНИХ СТАНАХ 
 
Одним з найважливіших завдань психолога є робота по нівелюванню некомфортних психічних станів 

клієнтів. В науковій літературі психічний стан визначається як "наявний на даний час відносно стійкий 
рівень психічної діяльності, що проявляється в підвищеній або пониженій активності особистості" [1]. 
Психічні стани клієнтів, що супроводжуються вираженими негативними переживаннями, а також такі, 
що супроводжуються соматичними симптомами називаємо некомфортними, або негативними. До таких 
відносяться: тривожність, фрустрація, депресія і стрес. 

Практикуючі психологи відмічають проблеми у налагодженні контакту із клієнтами у некомфортних 
психічних станах та наголошують на складностях у наданні їм конструктивної допомоги. Ми бачимо 
причину цих труднощів у тому, що клієнтам важко вербалізувати свій стан через сильну психічну 
напругу. Як ситуативну, так і пов'язану із особистісними характеристиками клієнта (наприклад, певні 
"заборони" на проявлення емоцій, нерозуміння їх тощо). 

У процесі консультування клієнти, що мали запит у зв'язку із некомфортними психічними станами, 
скаржились на відчуття "кому в горлі" або інші труднощі, пов'язані із тим, щоб говорити про свої почуття, 
думки, тощо, що суттєво ускладнювало психокорекційну роботу.  

Тема роботи психолога з голосом клієнта являється не достатньо дослідженою, адже часто голос 
розглядається у контексті професійної підготовки фахівців (вокалісти, оратори), в той час, як бракує 
досліджень і робіт, що представляють роботу з голосом клієнта у психокорекційній роботі.  У нашому  
дослідженні ми приєднуємось до думки американської тренерки голосових практик Крістін Лінклейтер, 
яка пропонує розглянути голос як: 

- індикатор психоемоційного стану клієнта,  
- засіб вираження і відреагування емоцій, думок,  
- засіб психічного впливу[2]. 
Метод голосових практик, що полягає у дихальних, голосових і тілесних вправах, спрямованих на 

зняття психоемоційного і фізичного навантаження, розкриття природнього звучання голосу, допомагає 

https://studme.com.ua/148601105456/psihologiya/spetsificheskie_vidy_ekstremalnyh_sostoyaniy.htm
http://readbookz.com/book/214/8176.html
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звільнитись від неприємних тілесних симптомів, покращити самопочуття, налагодити контакт із 
клієнтом, а також зменшити рівень некомфортного психічного стану.  

У процесі реалізації консультативної практики, нами було проведене дослідження можливостей голосових 
практик у контексті нівелювання некомфортних психічних станів. Експерементальну вибірку склали 35 осіб 
віком від 30 до 50 років, які мають симптоми некомфортних психічних станів різного рівня вираженості, а також 
прояви тілесних симптомів (затиснення гортані, нижньої щелепи, діафрагми, що призводить до напруги у 
розмові). У дослідженні було використано валідні формалізовані методики психодіагностики рівня 
некомфортних психічних станів: шкала реактивної тривожності Спілбергера-Ханіна, шкала депресії А.Бека, 
експрес-діагностика особистісної фрустрації В.В.Бойко, діагностика стану стресу К.Шрайнера [3] до і після 
заняття голосовими практиками. Дослідження показало, що у 25 людей із середнім і високим рівнем 
ситуативної тривожності, після заняття рівень зменшувався до нормального. У 16 учасників дослідження 
зменшилась фрустрованість до рівня показників відсутності симптомів, у 27 учасників спостерігалось зниження 
депресивних симптомів, рівень стресу понизився у 18 учасників дослідження.  

Вцілому клієнти відмічали покращення самопочуття і готовність працювати з психологом в контексті 
самоприйняття і самовдосконалення. 

Отже, за результатами проведеного дослідження, можна стверджувати, що робота психолога з 
голосом клієнта (спеціальні дихальні, голосові тілесні вправи) є одним з різновидів тілесної  
психотерапевтичної роботи і методів психічного впливу, що допомагають зменшити симптоми 
некомфортних психічних станів у клієнтів, поліпшити їх актуальний стан та вибудувати спільну 
ефективну психологічну роботу в напрямку наближення до психічного здоров'я клієнта. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ 
 
Перед керівниками будь-якого сучасного підприємства лежить головна задача – покращення 

ефективності соціально-трудових відносин у колективі для підвищення конкурентоспроможності 
компанії на ринку бізнесу. У сучасному управлінні все більшого значення набувають не лише професійні 
та фізичні якості працівників, а й їх соціально-психологічні особливості (рівень особистісної зрілості, 
характер, мотиви та цілі у професійній діяльності та ін.). 

Особистісні якості працівників набувають вагомості у професійному середовищі через те, що вони 
обумовлюють здібності працівника, необхідні для ефективної взаємодії у колективі з подальшим 
покращенням функціонування усієї компанії. Все це і обумовлює актуальність психологічних досліджень 
на виявлення ефективних інструментів при роботі з управлінням колективу.  

Однією з актуальних проблем дослідження у цій сфері є виявлення нових методів нематеріальної 
мотивації працівників. Більш того, ці методи повинні ефективно стимулювати робочий колектив до 
діяльності, спрямованій на досягнення мети підприємства. 

Дослідники зазначають, що розвиток внутрішньокорпоративної системи нематеріального заохочення 
тісно пов’язане з корпоративною культурою[1]. Корпоративна культура впливає на розвиток сприятливої 
атмосфери у колективі, взаємодію між працівниками у робочому процесі, що веде до покращення 
ефективності цього процесу.  

Тож проблема розвитку корпоративної культури є однією з актуальних проблем дослідження у 
сучасній психології управління. 

Окрім проблеми встановлення системи нематеріальної мотивації у компанії, можна виділити 
проблему усунення міжособистісних конфліктів на підприємствах. Ця проблема дуже актуальна через те, 
що міжособистісні конфлікти зустрічаються на кожному підприємстві. Це обумовлено особистісними 

https://ad.admitad.com/g/q6gfnfvsq0dfa51501f5a804937a48/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.chitai-gorod.ru%2Fcatalog%2Fbook%2F287734%2F
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соціально-психологічними особливостями кожного працівника компанії. У свою чергу, конфлікти на 
підприємстві стають причинами для зниження ефективності праці у учасників конфлікту: через конфлікт 
людина максимально спрямовує увагу на боротьбу з реальними перешкодами, через що особистісна 
трудова ефективність знижується[2].  

У вирішенні цієї проблеми необхідна розробка стратегії для керівника, яка могла б змінити 
конфліктну ситуацію або взагалі ліквідувати її.  

Проблема, що є похідною від попередньої – розробка методів профілактики конфліктів у колективі. 
Одним з таких методів є різновиди арт-терапії. Завдяки цьому методу негативні емоції кожного 
працівника можуть сублімувати у творчості[3].  

Отже, сучасна психологія управління знаходиться на етапі активного розвитку. Актуальними 
проблемами є розвиток корпоративної культури та нематеріальної мотивації працівників, вирішення 
міжособистісних конфліктів та їх попередження за допомогою профілактичних методів. Саме розв’язання 
цих проблем і визначає перспективи розвитку психології управління.  
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СПІВВІДНОШЕННЯ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ ТА НЕЙРОТИЗМУ 
 
Кожна людина відрізняється від іншої людини незалежно від того, яким чином така відмінність 

виникає. Так, як по зовнішності одна людина завжди відрізняється від іншої, так і психіка та індивідуальні 
риси кожної людини відмінні від інших людей. Сукупність різних поєднань рис та психічних 
особливостей створюють неповторний психологічний портрет індивіда. Такі поняття, як «акцентуація 
характеру» та «нейротизм» мають сильний вплив на нашу повсякденну життєдіяльність, впливають на 
наш емоційний стан, нашу поведінку та на наше самопочуття. 

Сучасні уявлення про типологію характерів представлені концепціями К. Леонгарда про особистісні 
акцентуації і про типи акцентуації характеру в підлітковому віці А. Є. Лічко. Про нейротизм світове 
товариство дізналося з діяльності Ганса Айзенка як творця ієрархічної моделі особистості [2]. 

Люди, що мають високі показники нейротизму відрізняються нестабільністю, неврівноваженістю нервово-
психічних процесів, емоційною нестійкістю, а також лабільністю вегетативної нервової системи. Вони легко 
збуджувані, для них характерні мінливість настрою, чутливість, а також тривожність, недовірливість, 
нерішучість, повільність. Акцентуації характеру, в свою чергу, – це крайні варіанти норми як результат 
посилення окремих рис характеру. Люди, що мають ті чи інші акцентуації характеру мають схожі прояви як і в 
нейротизму, тільки виражаються вони в індивіда не всі одночасно, а поділенні по типологічним групам. Також 
акцентуації можуть бути виражені по-різному – розрізняють виражену й приховану (латентну) акцентуацію, яка 
може переходити одна в одну під впливом різних чинників, серед яких важливу роль відіграють особливості 
виховання, соціального оточення, професійної діяльності, фізичного здоров’я [3]. 

Сукупність психічних особливостей, що являє собою нейротизм, характеризує особистість як в нормі, 
так і в патології. Нейротизм – поняття, близьке до емоційної лабільності, тривожності, неврівноваженості. 
Нейротизм характеризує людину з боку емоціональної стійкості, тривожності, рівня самоповаги і 
можливих вегетативних розладів. Акцентуація характеру особистості – особливість характеру людини, 
що знаходиться виключно в межах клінічної норми, при якій окремі його риси надмірно посилені, 
унаслідок чого виявляється вибіркова уразливість стосовно одних психогенних впливів при збереженні 
стійкості, адаптованості до інших.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
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Юнг, Фрейд та інші теоретики відзначали, що такі фактори, як  нейротизм / емоційна стабільність, 
роблять значний вплив на поведінку людини та можуть провокувати серйозні конфлікти. Так само і 
акцентуації характеру, що проявляються у підвищеній виразності рис, які в свою чергу ускладнюють 
адаптацію людини. У людей деякі риси характеру настільки загострені (акцентуйовані), що за певних 
обставин можуть призвести до однотипових конфліктів і нервових вибухів [4].  

Науковці вважають, що нейротизм і психотизм не є властивостями виключно патологічних 
індивідуумів, хоча психічно хворі дійсно показують більш високі оцінки за шкалою, що вимірює ці два 
фактори, ніж здорові люди. Г. Айзенк пропонував теоретичне обгрунтування фактору нейротизму, 
побудоване на гіпотезі, що характеристики психічного здоров'я в основній масі людей розподілені 
безперервно. На одному кінці вершиноподібного розподілу знаходяться такі виключно здорові якості, як 
альтруїзм, хороша соціальна пристосованість і співпереживання, а на іншому кінці – такі властивості, як 
ворожість, агресивність і схильність до шизофренічних реакцій. Людина за своїми характеристиками 
може перебувати в будь-якій точці цієї безперервної шкали, і ніхто не буде сприймати її як психічно хвору. 
Тобто у побудованій гіпотезі відкидаються такі поняття як «патологія» і пояснення відбувається з боку 
виходу за межі норми, що в свою чергу вказує на акцентуацію рис людини.  

Але також потрібно зауважити, що Г. Айзенк розробив діатезисно-стресову модель виникнення психічних 
захворювань, згідно з якою деякі люди більш уразливі для хвороби, оскільки у них є якась генетична або 
придбана слабкість, що робить їх більш схильними до психічного захворювання. Г. Айзенк припускає, що люди, 
чиї характеристики розташовуються ближче до здорового краю шкали нейротизму, будуть стійкі по 
відношенню до психічних зривів навіть в періоди сильного стресу. З іншого боку, у тих, хто ближче до 
нездорового краю, навіть мінімальний стрес може викликати психічну реакцію. Іншими словами, чим вище 
показник нейротизму, тим менш сильний стресовий вплив необхідний для виникнення психічної реакції [1].   

На противагу нейротизму, що входить до складу індивідуально-типологічних особливостей вищої 
нервової діяльності і властивостей особистості та має більш сталий зміст, акцентуації є більш лабільними 
і змінними. Оскільки структура характеру є динамічною і змінюється протягом життя людини, 
акцентуації характеру можуть бути зменшені в процесі виховання, самовиховання або психокорекції. 
Людина може знати свої характерологічні особливості й удосконалювати їх у разі необхідності [2]. 

У науковій літературі є приклади декількох наукових досліджень, в яких є докази, що люди з високим 
рівнем нейротизму мають схильності до антисоціальних і асоціальних варіантів поведінки, таких, як 
підліткові злочини, дитячі поведінкові порушення, алкоголізм і гомосексуалізм. Люди з високим 
показником нейротизму часто мають схильність занадто сильно емоційно реагувати на порушення і 
важко повертаються в нормальний стан. Вони часто скаржаться на такі фізичні нездужання, як головний 
біль або біль в спині, а також на психологічні проблеми, такі, як хвилювання та тривожність.  В свою ж 
чергу акцентуації характеру, являючись крайніми варіантами норми, виступають як фактор, який також 
підвищує ризик розвитку психогенних нервово-психічних порушень і порушень поведінки. Також, 
частіше всього певні риси характеру стають акцентованими у підлітковому віці, адже саме в цей період 
людина є дуже  вразливою, чуттєвою, вона формує свій характер. Та найбільш частими в підлітковому 
віці порушеннями, виникаючими на фоні акцентуацій характеру, є такі девіації поведінки, як 
делінквентність, алкоголізм, суїцидальна поведінка [5]. 

Можна зробити висновок про те, що нейротизм та акцентуації характеру мають певні схожості у своїх 
проявах, такі як: часті занепокоєння, швидка збудливість, підвищена тривога, вразливість, чуттєвість, 
невпевненість в собі. Також можуть підвищувати ризик виникнення різних особистісних та 
міжособистісних конфліктів, а також характеризуються суттєвим ускладненням поведінки. Але 
принциповою різницею між даними поняттями є вираження рис особистості у площинні «норма-
патологія», а також відрізняються лабільністю, різноманітністю проявів та ступенем їх вираження.  
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ВИКОРИСТАННЯ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ 

ВІДХИЛЕНЬ В ЕКГ СИГНАЛАХ 
 
Основною причиною смертності населення в усьому світі є серцево - судинні захворювання, згідно з 

дослідженнями, проведеними ВООЗ[1]. Для своєчасного виявлення хвороб серця і судин у всіх країнах 
розробляються діагностичні заходи. Існує різні методи контролю серця, однак на даний момент 
електрокардіограма (ЕКГ) є найпоширенішим методом діагностики серцево - судинної системи людини. 

Практичною стороною описаної проблеми є сповільнений та піддатний впливу людського фактора 
процес аналізу результатів ЕКГ з паперових носіїв за допомогою ручних вимірювальних засобів(Часто 
звичайники лінійками)[2]. 

Автоматичний аналіз стандартних параметрів електрокардіограми (положення зубців, тривалість 
сегментів і інтервалів) в значній мірі скорочує час, що витрачається лікарем на діагностику, а також 
підвищує точність інтерпретації отриманих даних.  

Об’єктом дослідження є процес аналізу даних електрокардіограм(ЕКГ), експериментальні комплекси 
аналізу серцевого ритму, системи аналізу ЕКГ. 

Предметом дослідження є методи аналізу електрокардіограм з допомогою сучасних підходів аналізу 
з використанням згорткових нейронних мереж. 

Метою є збільшення ефективності процесу аналізу результатів ЕКГ за рахунок впровадження процесу 
автоматизації та обробки показників варіабельності сердечного ритму людини. Автоматизація має 
відбуватись шляхом створення програмного продукту аналізу електрокардіосигналів.  Для досягнення 
даної мети необхідно виконати наступні задачі: 

- дослідження основних можливостей існуючих програмних засобів аналізу та інтерпретації ЕКГ; 
- вивчення методів аналізу електрокардіограм на тривалих проміжках часу; 
- аналіз алгоритмів кластеризації QrS - комплексів і обгрунтування вибору застосовуваного алгоритму; 
- аналіз ефективності розробленого експериментального програмного комплексу аналізу та 

інтерпретації електрокардіограм; 
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 
У статті[3] виконано огляд існуючих програмних продуктів для аналізу та інтерпретації ЕКГ, 

запропонований алгоритм ідентифікації сигналу, заснований на виявленні та тимчасової локалізації 
максимумів модуля вейвлет перетворень, та нейромережевої класифікатор кардіоциклу. Проблемою 
залишається точність визначення головного показника по якому проводиться класифікація - QrS-
комплексу, що призводить до втрат та помилок при визначенні результату в автоматизованому режимі. 

У статті [4] описано приклад використання нейронних мереж у аналізах ЕКГ сигналів. Розвиток 
методики холтерівського моніторування ЕКГ в напрямку збільшення тривалості дослідження висуває 
підвищені вимоги до програмного забезпечення. Авторами була сконструйована і програмно реалізована 
штучна нейронна мережа на основі самонавчального шару Кохонена. 

В публікації [5] розглянуто метод k-середніх. Алгоритм 𝑘 - середніх використовується для розбиття вихідного 
безлічі об'єктів 𝑋 на 𝑘 підмножин таким чином, щоб відстань від точок кластерів до їх центрів було мінімальним. 

Базуючись на отриманих результатах аналізу існуючих джерел інформації, можна зробити висновок, 
що в інформаційному полі процеси дослідження та методи автоматизації аналізу сигналів ЕКГ є об'єктом 
малодослідженим. Авторами проаналізованих джерел виконано роботу по дослідженню та автоматизації 
стандартних способів аналізу з допомогою класичних підходів, розроблених в кінці минулого сторіччя. 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 
Для вирішення проблеми потрібно класифікувати сигнал за відповідністю до хвороби (або 

відсутності), тобто потрібно вирішити задачу розпізнавання образів. Способом вирішення може бути 
використання нейронних мереж. Зазвичай, для роботи з послідовностями, використовують згорткові або 
рекурентні, так як звичайні не враховують зв’язки у послідовності на часовому проміжку [6]. 

Для даної задачі  можна використати з адаптаціями алгоритми засновані на згорткових нейронних 
мережах для зображень (2D сигналу) до сигналу ЕКГ (1D сигналу). Ми застосуємо такий самий структурний 
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підхід до побудови архітектури – комбінації: згорткових шарів, шарів max pooling, повнозв’язних шарів, 
шарів зрізаних лінійних вузлів. Мережа складається із згорткового шару (Conv), за яким слідують чотири 
залишкові блоки з двома згортковими шарами на блок. Вихід останнього блоку подається у повністю 
зв’язний шар з сигмовидною функцією активації. Сигмоїд був використаний у якості активатора, оскільки 
два або більше класи можуть бути присутні під час процесу оцінки та класифікації запису.  

Одна з головних проблем, не передбачена на початковому етапі розробки була знайдена в процесі 
тестування проміжної версії НМ. Це проблема “зникаючого градієнта” [7]. 

Відомо, що при зворотному розповсюдженні для оновлення ваг у мережі використовуються т.з. 
градієнти. Але іноді трапляється так, що градієнт стає настільки наближеним до нуля, що фактично не 
впливає на зміну вагами їх значень. Це призводить до того, що мережа припиняє тренування, оскільки 
однакові значення поширюються знову і знову, і ніякої корисної роботи не робиться. Проявляє себе 
описаний дефект при великому нагромадженні згорткових шарів в згорткових нейронних мережах. 
Запропонованим виходом може бути спроба “пропустити з’єднання” між шарами мережі. Даний підхід 
дозволяє мережам навчитись пропускати сигнал, якщо наступний шар не має трансформувати вхідні дані. 
В якості точки відліку було вирішено взяти схему блока НМ представленного у статті [7]. 

На етапі попередньо обраних фільтрів виконується фільтрація кардіосигналу, з метою утворення 
високоякісних та низькочастотних шумів(перешкод), що призводять до похибок визначення. Для 
фільтрації було обрано HighPass та LowPass фільтри для згладжування сигналу та зменшення природних 
шумів, присутніх на ЕКГ[8]. 

РЕЗУЛЬТАТИ 
Для тестування було використано набір даних із 400 записів ЕКГ у різних пацієнтів, анотованих 

спеціалістами-кардіологами. У таб. 1. подано ефективність роботи розробленої мережі на наборі тестів. 
Були отримані показники для всіх відхилень від ЕКГ, показники специфічності - 99%.  

 

Таблиця 1. Основні показники отриманих результатів 

 Точність Чутливість Специфічність 

 НМ Кард. Реан. НМ Кард. Реан. НМ Кард. Реан. 

1dAVb 0.867 0.905 0.639 0.929 0.679 0.821 0.995 0.997 0.984 

RBBB 0.895 0.868 0.963 1.000 0.971 0.765 0.995 0.994 0.999 

LBBB 1.000 1.000 0.963 1.000 0.900 0.867 1.000 1.000 0.999 

SB 0.833 0.833 0.824 0.938 0.938 0.875 0.996 0.996 0.996 

AF 1.000 0.769 0.800 0.769 0.769 0.615 1.000 0.996 0.998 

ST 0.947 0.968 0.946 0.973 0.811 0.946 0.997 0.999 0.997 

Аналіз помилок показує, що більшість помилок НМ були пов'язані з вимірюванням інтервалів ЕКГ. 
Більшість із них були крайніми випадками, коли діагноз спирається на значення, які можна встановити 
лише тоді, коли вимірювання перевищує різку граничну точку. Помилки можна пояснити тим, що НМ не 
кодує ці дуже різкі пороги. Наприклад, мережа неправильно виявляє синусову брадикардію із частотою 
серцевих скорочень трохи вище 50 ударів на хвилину або синусоїдну тахікардію з частотою серцевих 
скорочень трохи нижче 100 ударів на хвилину. 
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ОГЛЯД ТЕХНОЛОГІЇ GORILLA PLAYER ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПРОЕКТУВАННЯ 

ДОДАТКІВ 
 

Анотація. У роботі розглядаються переваги використання технології Gorilla Player, її можливості 

щодо проектування інтерфейсів додатків написаних з використанням Xamarin.Forms. Розповідається про 

виникнення даного інструменту. Проводиться порівняльний аналіз із Xamarin Live Player. 

Ключові слова: Gorilla Player, Xamarin.Forms, проектування додатків, кросплатформенні додатки, 

Android, iOS, UWP додатки, дизайн 

Процес розробки кросплатформенних додатків ніколи не був легким і, навіть використовуючи 

Xamarin.Forms, більшість зусиль витрачалася на створення користувацького інтерфейсу для різних 

пристроїв. Цей процес полягав у безперервному циклі: запис у XAML, розгортання, перегляд результату, 

зупинка і все спочатку. На всі ці маніпуляції витрачалося багато сил, терпіння, а головне — часу. Лиш 

уявіть, щоб перемістити зображення на декілька міліметрів лівіше потрібно було чекати дві, а якщо 

комп’ютер не надто потужний, то й усі п’ять хвилин. А під час створення інтерфейсу таких маніпуляцій 

більше тисячі, а отже маємо півтори доби втраченого часу. Але тепер все змінилося… 

У грудні 2015 року, UXDrivers, компанія із Уругвая, анонсувала про наміри оприлюднення інструменту 

Gorilla Player, який мав забезпечити попередній перегляд XAML в реальному часі на будь-якому емуляторі / 

симуляторі, прискорюючи процес розробки. На початку UXDrivers була командою розробників та 

дизайнерів, які хотіли розвивати XAML інтерфейси, скоротити прірву між дизайном та розробкою у 

Xamarin.Forms. Під час створення шаблонів інтерфейсу потрібно було швидко відстежувати зміни в коді на 

реальних пристроях і з цією метою вони створили Gorilla Player, однак технологія настільки пришвидшила 

процес розробки, що з інструменту внутрішнього користування стала всесвітньовідомою. 

Серед переваг, які надає Gorilla Player, можна виокремити наступні: 

 створення макетів, стилів, підбір значень розмірів й координат, перегляд зображення і все це без 

довготривалої компіляції; 

 синхронізована навігація: можливість перегляду сторінки на декількох пристроях одночасно, 

навіть якщо у них різні операційні системи; 

 попередній перегляд користувацьких засобів візуалізації, елементів управління, похідних 

сторінок, зовнішніх збірок; 

 використання звичних IDE, таких як Visual Studio та Xamarin Studio Addin; 

 можливість використання тестових даних; 

 повідомлення щодо помилок в XAML. 

Іноді звичайних налаштувань інтерфейсу недостатньо і виникає потреба побачити як будуть 

відображатися реальні дані. У такому випадку технологія передбачає використання тестових даних, які 

дозволяють отримати вигляд сторінки, наближений до кінцевого результату. Існує цілих три способи 

зв’язати тестові дані з XAML. Gorilla Player дозволяє інтегрувати дані у будь-який момент процесу розробки. 

Технологія дозволяє працювати зі стилями, які спрощують управління зовнішнім виглядом, 

гарантують однотипність елементів та зменшують обсяг коду. Таким чином ви отримуєте можливість 

працювати із явними та неявними стилями, наслідуванням, задати кольори як прямими назвами так і за 

допомогою шістнадцяткового коду, попередньо проглядати локальні зображення та багато іншого. 

Gorilla також допоможе вам при розробці локалізованих застосунків. Можливо навіть протестувати 

макети на різних мовах одночасно, головне задати заздалегідь яку мову на якому приладі ви хочете бачити. 

“@GorillaPlayer – ти чудовий. Зберіг мені купу часу вчора й сьогодні!” – писав Меттю Сукуп,  

Codemill Technologies. 

Існує альтернативний інструмент, вбудований у Visual Studio — Xamarin Live Player, що відкриває 

багато можливостей, дозволяючи повністю взаємодіяти з додатком, а не тільки редагувати інтерфейс, 

однак у порівнянні з Gorilla Player він має суттєвий недолік: нестабільність. Часто, використовуючи 

Xamarin Live Player, система може видати помилку або може відбутися досить довготривала затримка. 

Gorilla Player дійсно стабільно працює, також він має набагато більше функцій, пов’язаних із 

відображенням візуалізованого XAML під час проектування. 
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Отже, Gorilla Player — це засіб попереднього перегляду XAML для розробки додатків з 

використанням Xamarin.Forms. Технологія значно скорочує час створення кросплатформенних 

користувацьких інтерфейсів. Gorilla Player не обмежує XAML та підтримує перегляд одночасно на 

декількох пристроях.  
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КОНФЛІКТНІ СИТУАЦІЇ МІЖ ВИКЛАДАЧЕМ ТА СТУДЕНТОМ НА ЗАНЯТТЯХ З 

ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

Актуальність дослідження. Актуальність цієї теми досить вагома в наш час. Це найпоширеніший 

тип конфлікту у  навчальних закладах, він може виникати серед співучасників учбового процесу різних 

статусів: педагог - учень вузу. Багато хто вважає,  що головними факторами даних инцидентів вважаються 

безпідставні вимоги або особливості характерів співучасників конфлікту. Дійсно, таке дуже часто 

зустрічається. Але є й багато інших загальних причин, такі як: відмінності в поглядах, манері поведінки. 

Проте більш глибокий аналіз показує, що в основі таких конфліктів, лежать об'єктивні причини. 

Мета і завдання дослідження. Всебічно і через призму сьогодення відтворити та  дослідити 

проблеми і вирішення,  конфліктних ситуацій на заняттях зі спеціальної фізичної підготовки.  

Спілкування у суспільстві - необхідна частка повнцінного існування будь-якої особи. Однак 

обмірковуючи спілкування ми згадуємо крім того про конфлікти, частиною яких є : брак взаєморозуміння, 

небезпека, неприязнь, образи, зусилля обґрунтувати свою правоту. 

Незважаючи на те, що  конфлікти несуть  негативний характер, з ними не треба боротися, як з якимись 

неминуючими явищами, ними треба управляти  Грамотно сформована конфліктних зв'язок - це точний, 

незважаючи на те, що  ніяк не простий підхід,  до згоди.  Конфлікти можуть виникати майже в усіх сферах 

людського життя. 

Але у своїй статті я хочу прояснити значення міжособового конфлікту на прикладі студента та викладача.  

У відносинах викладача та студентів найпоширеними є такі причини конфліктів: 

1. різниця у ціннісних орієнтаціях; 

2. нетактовність у спілкуванні; 

3. різниця у взаємних очікуваннях; 

4. рівень професіоналізму викладача та успішності студента. 

https://grialkit.com/gorilla-player/
https://marketplace.visualstudio.com/
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Заключна причина конфлікту вважається найбільш популярною, тому що розкриття невисокого 

ступеня майстерності педагогом розцінюється студентами так само як вираз недотримання вимог вищого 

навчального закладу перед ним. Крім цього, безлічі учнів ніяк не задовольняє відсторонення від уроку з 

реальних на те причин. 

Відповідно  сучасні дослідження  демонструють, те що істотна частина педагогічних конфліктів 

виникає  не стільки через недоліки  підготовки педагогів та студентів, скільки деформацією у сфері 

професійно-педагогічного спілкування. Так як викладацька робота - це процедура інтенсивної взаємодії 

викладачів та студентів. 

Педагог вищого навчального закладу зобов'язаний володіти знаннями згідно комунікативним бар'єрів - 

емоційних перешкод в дорозі неупередженої передачі інформації від одного партнера до іншого. Беручи під 

увага педагогічну взаємодію у концепції «викладач - студент» проаналізуємо сутність зазначених перешкод. 

Розумові перешкоди можуть виникати так само як підсумок невідповідності темпу мислення та 

мовлення комунікатора і реципієнта. Однак не потрібно показувати найбільш великий ступінь розумових 

здібностей, а загальмованість учня - так само як недолік його інтелектуального формування. Існує 

соціальний темп інтелекту (М. Таллент). Педагог, який ним володіє, здатний до осмислення рівня своїх 

учнів. Соціальний темп інтелекту виражається у відчутті такту, здатності зацікавлювати, також 

формувати належну атмосферу спілкування. 

Розбіжність ступенів розумових здібностей педагогів та учнів, але крім того суспільно-політичні, 

культові, висококласні відмінності можуть бути ключем до появи соціально-культурних бар'єрів у 

спілкуванні. Їх різновидами вважаються моральні, рольові, світоглядні перешкоди також перешкоди 

неавторитетності. Якщо педагог регулярно акцентує увагу на існування функціонально-рольових 

відмінностей між ними, в такому випадку саме розуміння студентом науково-педагогічного працівника 

як особи з певною посадою, повноваженнями  

Вікові перешкоди складаються у нездатності суб'єктів різного віку також зз різним науковим і 

життєвим досвідом (якими вважаються педагог та студент вузу) помітити обстановку очима напарника. 

Таким чином, педагог зобов'язаний бути ввічливим з студентами також брати до уваги комунікативні 

перешкоди, які можуть виникнути під час спілкування, так як вони часто становлять з себе фактори появи 

конфліктних ситуацій. 

Поведінка викладача та студента при виникненні конфліктної ситуації з метою її вирішення. 

'Справжня система налагодження звичайних взаємин полягає у попередженні инцидентів,  внаслідок 

вірною емоційної стратегії у спілкуванні з студентами. 

1. Конкурентна Боротьба. З цієї точки зору, потреби інших співучасників ситуації не приймаються 

як важливі. Кожен захищає власне судження, дії так само як виключно вірне, нехтуючи судження інших. 

2. Спільна робота. Вона виражається у бажанні спільно наблизитися до результативного висновку 

конфлікту з урахуванням інтересів обох сторін.  

3. Компромісне рішення. Воно виявляється у спробі ніяк не посилювати умови в конфлікті, взаємно 

поступаючись захопленнями. Це щось подібне на спільну роботу, проте його досягнення відбувається на 

поверхневому рівні стосунків. 

4. Адаптацію. Дана стратегічна дія полягає в обопільній адаптації партнерів, при якому індивід 

функціонує, але ніяк не захищаючи свої інтереси. 

5. Виключення. Виявляється у спробі відкласти конфліктну обстановку настільки, наскільки це 

можливо, розраховуючи, що все вирішиться саме собою. Подібна політика ніяк не говорить про намір 

ухилитися від труднощів.  

Таким чином, педагог повинен володіти здатністю благополучно застосовувати всі без винятку стилі 

вирішення конфлікту, беручи до уваги певні умови: мати здатність йти на поступки, вміти йти на 

компроміс, встановити партнерські взаємини, також в той же час захищати свою позицію, але ніяк не 

функціонувати відповідно до загальних стандартів. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ  УРОКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЗА 

ПРИНЦИПАМИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
 
У вересні 2017 року було ухвалено новий Закон “Про освіту”, який регулює основні засади нової 

освітньої системи, а у лютому 2018 року Кабінет Міністрів затвердив новий  Державний стандарт 
початкової освіти.  З цього часу в освітній системі ропочалися зміни. З'ясуємо, що являє собою нова 
українська школа та, які зміни вона внесла у викладання фізичного виховання [1;3]. 

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити 
школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а 
й уміння застосовувати їх у повсякденному житті. Згідно з концепцією, це школа без нудьги, вимоглива і 
водночас творча, де існує допитливість та наполегливість, де цінують інтереси та потреби дитини. 
Шкільний урок нагадує швидше цікаву гру, ніж навчання. Одна з головних задач Нової української школі 
щодня користуватися здобутими знаннями в реальному житті.  

З урахуванням підходів НУШ змінилися традиційна модель фізичного виховання. Основним засобом 
навчання виступають ситуативні завдання, які використовуються з урахуванням теми, змісту, етапу уроку 
та, підготовленості класу. Для проведення уроків рекомендований комунікативно – діяльнісний  підхід, 
який з одного боку, створює умови для взаємодії, засвоєння теоретичних і практичних умінь та навичок; 
а з іншого - формує вміння орієнтуватися у різних видах діяльності [2]. 

Вчитель повинен виховувати особистість, дати змогу дитині розкрити свої здібності і таланти, 
прищеплювати інтерес до фізичних вправ та вчити самостійно займатися спортом. Нові елементи робити 
з пояснюваннями: для чого і навіщо ми робимо ту, чи іншу вправу,  що вона розвиває і яку користь 
принесе.  Дитину потрібно готувати до життя в сучасному світі. Також ні в якому разі вчитель не можемо 
спілкуватися з дитиною частками «не», забороняти щось. Наприклад, не можна сказати «не ходи туди», 
треба — «будь ласка, піді йди до мене».  

З реформою загальної освіти насамперед змінилися методи навчання. Змінилась роль вчителя, нова 
роль –партнерство та наставництво. Підтримка дітей та розвиток в них критичного незалежного 
мислення, самоповаги та впевненості в собі. Нова Українська школа - це школа нових можливостей, це 
територія позитиву та розуміння. Змінилася філософія навчання Сьогодні ми ставимо за мету не 
напоювати учнів великою кількістю знань, а вчити застосовувати їх на практиці. Навчання повинно 
приносити радість дитині. Вивільнилося більше часу для досліджень, творчості та рухової діяльності. 
Першокласники навчаються по новому. Опановують знання та навички через ігрову діяльність. Вчаться 
висловлювати свої думки та слухати інших. Педагогіка-партнерства. Співпраця між вчителем, учнем і 
батьками які мають стати рівноправними учасниками освітнього процесу. Все це в дружній, 
демократичній навчальній атмосфері. А вчитель має велику академічну свободу для творчості та обрання 
способу для досягнення бажаних результатів. У фокусі уваги є спрямування занять на вирішення реальних 
проблем і питань, на розуміння реального застосування тих знать що пропонує школа. 

З’явилося більше ігрової практики.  Ігри для активного відпочинку (рухливі й народні ігри) 
систематизовані за відповідними видами рухової діяльності. Водночас, враховуючи різнобічну 
спрямованість ігрового матеріалу й комплексний підхід у розвитку фізичних здібностей, його можна 
вводити в уроки, на яких формуються навички з різних видів рухової діяльності. Усі компоненти цього 
розділу спрямовані на формування в учнів умінь і навичок, які вони можуть використовувати під час 
активного відпочинку. 

На уроці вчитель має розширювати функціональні можливості організму дитини, цілеспрямований 
розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей, формувати практичні навички для 
самостійних занять фізичними вправами, формувати вміння для активного відпочинку, збереження та 
зміцнення здоров’я молодших школярів [1;2]. 

Головними вимогами до сучасного уроку фізичної культури є: 
• забезпечення підходу до учнів з урахуванням стану їхнього здоров’я, статі, рівня фізичного 

розвитку та підготовленості; 
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• забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із застосуванням елементів 
інноваційних методів навчання і виховання та здійснення міжпредметних зв’язків; 

• забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої, розвивальної та інструктивної спрямованості; 
• формування в учнів умінь і навичок самостійних занять фізичними вправами. 
У  програмі навчальний матеріал розподілений не за видами спорту, а за способами рухової 

діяльності, що дає змогу школярам опанувати основами рухових дій, які у подальшому можуть 
удосконалюватися у будь-якому виді спорту, обраному учнем.  

До вправ для формування культури рухів з елементами гімнастики увійшли вправи основної 
гімнастики, організуючі вправи, елементи акробатики, вправи корегувальної спрямованості та ті, що 
пов’язані із незвичним положенням тіла у просторі.  

Вправи для оволодіння навичками пересувань забезпечують формування життєво необхідних ходьби, 
бігу, танцювальних кроків, способів лазіння та перелізання, пересування на лижах та ковзанах, плавання.  

Вправи для опанування навичками володіння м’ячем включають елементи володіння малим і 
великим м’ячем, які в подальшому дозволять оволодіти навичками метань та основами спортивних ігор: 
волейболу, гандболу, баскетболу, футболу. 

Стрибкові вправи об’єднують види стрибків: зі скакалкою, стрибки у глибину, у висоту, у довжину, 
опорні стрибки. 

Ігри для активного відпочинку (рухливі й народні ігри) систематизовані за відповідними видами 
рухової діяльності. Водночас, враховуючи різнобічну спрямованість ігрового матеріалу й комплексний 
підхід у розвитку фізичних здібностей, його можна вводити в уроки, на яких формуються навички з різних 
видів рухової діяльності. Крім того, цей розділ містить основи туризму (4 клас). Усі компоненти цього 
розділу спрямовані на формування в учнів умінь і навичок, які вони можуть використовувати під час 
активного відпочинку. 

Вправи для розвитку фізичних якостей систематизовані за ознаками функціональної дії для розвитку 
певних фізичних здібностей. Це дозволить вчителю підбирати необхідні вправи, розробляти на їхній 
основі різноманітні комплекси, використання  яких дозволить планувати навантаження і забезпечувати 
наступність у розвитку основних фізичних якостей. 

Навчати молодших школярів руховим діям доцільно, застосовуючи переважно ігровий метод. Це 
сприятиме створенню позитивного емоційного клімату і формуванню стійкого інтересу до занять 
фізичною культурою. 

Теоретичний матеріал  пов’язаний із практичним. Він передбачає формування в учнів знань про 
особисту гігієну, загартування, самоконтроль, організацію найпростіших форм самостійних занять 
фізичними вправами, історію та сьогодення олімпійського руху. Надання теоретичних знань здійснюється 
у процесі уроків фізичної культури. 

Щоб урок пройшов ефективно та увага молодшого школяра була максимально сконцентрованою, 
вчителю за урок треба змінити 3-4 методики подачі матеріалу. Наприклад після розминки перервати урок 
на 2-5 хвилин, показати відео по темі, перерватись на гру, або розказати щось з теорії, згадати та задати 
питання по пройденому матеріалу. Дітям, які впоралися із завданнями швидше, запропонувати 
додатковий виклик, наприклад ускладнити вправу та спитати: «- А так ти зможеш, спробуй?», це дасть 
можливість не занудьгували і не втратили темп та мотивацію пізнавати. Погодьтеся, це потребує 
майстерності і навичок, а головне – чіткого відчуття і розуміння дітей. 

Отож, враховуючи психологічні особливості молодших школярів, уроки фізичної культури повинні 
викликати в учнів позитивні емоції, з цією метою необхідно творчо використовувати ігрові методи, 
музичний супровід, сучасні комп’ютерні технології, теоретичний матеріал подавати лише під час 
проведення уроку фізичної культури. 

Література: 
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N. M. (Ed.). (2018). Nova ukrayinsʹka shkola : poradnyk dlya vchytelya [New Ukrainian School : teacher’s 
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Shyyan, B. M.(2001) Teoriya i metodyka fizychnoho vykhovannya shkolyariv [Theory and method of 
schoolchildren physical education]. сh. 1. Ternopilʹ. 272 [in Ukrainian]. 

3.Фізична культура навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класів. 
4. Особливості викладання фізичної культури у 1-4 класах в умовах нових державних стандартів. 
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КЗОЗ «Красноградський  медичний фаховий коледж» 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ  ЗІ СТУДЕНТАМИ 

СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ КЗОЗ «КРАСНОГРАДСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ 

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ» 
 

Протягом останнього десятиріччя в Україні склалася тривожна ситуація: різко погіршилося здоров’я 

і фізична підготовленість студентської молоді. Часті хвороби серед молоді є наслідком фізичної 

нетренованості, котра розвивається внаслідок обмеженої рухової активності. Це насамперед пов’язано з 

кризою у національній системі фізичного виховання населення, яка не відповідає сучасним вимогам і 

міжнародним стандартам фізичної підготовленості людини. Основними причинами кризи є: знецінення 

соціального престижу здоров’я, фізичної культури і спорту; відставання від сучасних вимог усіх ланок 

підготовки і перед підготовки фізкультурних кадрів; залишковий принцип фінансування. 

Значне зниження тривалості життя, порушення екологічної рівноваги та гіподинамія, що 

спостерігається за останні роки, призвели до значного погіршення фізичного розвитку людей і рівня їх 

здоров’я. В останні роки спостерігається тенденція до зниження середньої тривалості життя у чоловіків  з 

66 до 63, у жінок  з 75 до 73 років, а середня тривалість життя в Україні значно нижча світових показників. 

За цей же час збільшилася захворюваність на гіпертонію - в 3 рази, стенокардію - в 2,4 рази, на інфаркт 

міокарду - на 30 відсотків. Майже 90% студентів мають відхилення у здоров’ї,  понад 50%-незадовільну 

фізичну підготовку. У віці 16-19 років-61%, 20-29 років-67,2%. 

Стан здоров’я молоді України, в останні роки показав, що медицині не вдається зробити людей 

здоровими тільки за допомогою збільшення капіталовкладень в охорону здоров’я. Отже необхідно 

озброїти молодь знаннями про людську природу, причини виникнення патологій здоров'я і шляхах 

відновлення і підтримки нормальної діяльності всіх органів і систем організму. 

У нашому коледжі з кожним роком кількість студентів збільшується, віднесених за станом здоров’я 

до спеціальної медичної групи. Молодому поколінню особливо необхідна рухова активність : для 

повноцінного розвитку та оволодіння майбутньої професією, в лікувально-профілактичних цілях, для 

збереження та зміцнення здоров’я . 

Студентам спеціальної медичної групи в силу перенесених захворювань, більше, ніж їх одноліткам 

загрожує знижена працездатність. Тому підготовка студентів з послабленим здоров’ям викликає особливу 

турботу фахівців у галузі фізичного виховання. Реформування системи  освіти вимагає використання усіх 

можливостей для зміцнення здоров’я. Фізична культура є ефективним, економічно вигідним засобом 

покращення здоров’я. Фахівці стверджують, що зниження показників фізичного стану студентів з 

послабленим здоров’ям частіше відбувається не за рахунок погіршення стану всіх систем організму, а в 

результаті зниження їх фізичної активності. 

 В спеціальну медичну групу для занять фізичним вихованням зараховуються особи,які допущені до 

виконання навчальної програми, але в них є потреба в обмеженні фізичних навантажень через відхилення 

у стані здоров’я. Тому заняття з ними проводяться за спеціальними програмами з урахуванням характеру 

патології,ступеню відхилення у фізичному розвитку. 

У спеціальній медичній групі заняття спрямовані на зміцнення здоров’я, покращення фізичного 

розвитку і загартування, усунення або зменшення наслідків захворювань чи травм, попередження 

патологічних процесів, покрашення функціонування органів і систем, фізичної і розумової 

працездатності, зміцнення організму, адаптація організму до навантажень, сприяння фізичному розвитку, 

формування правильної постави  

 Заняття у спеціальних медичних групах справляють лікувальний ефект лише при правильному, 

регулярному, тривалому використанні фізичних вправ. Для цього розроблені методика проведення 

занять,показання та протипоказання щодо їх використання, врахування ефективності, гігієнічні вимоги 

до місць занять. Організація навчального процесу в спеціальній медичній групі передбачає правила 

проведення занять, класифікацію фізичних вправ, дозування фізичного навантаження, схему проведення 
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занять у різні періоди проходження курсу фізичного виховання, правила побудови окремого заняття, 

схеми режимів рухів. 

 Для студентів спеціальної медичної групи рекомендуємо дихальні вправи та засоби правильної 

постави: зменшення кількості максимально далеких і максимально високих стрибків, обмежену кількість 

вправ на прудкість, максимальну силу, витривалість, зменшення дистанції для ходьби і бігу, виключені 

силові вправи.  

На початку навчального року проводяться медичні обстеження студентів і розподіл їх за групами для 

занять фізичною культурою(основна, підготовча і спеціальна). Критерії розподілу-стан здоров’я, рівень 

фізичного розвитку і ступінь пристосовності організму до фізичного навантаження. Студенти з 

відхиленнями в стані здоров’я, що вимагають істотного обмеження фізичних навантажень, об’єднуються 

в спеціальну медичну групу(СМГ).  

Ознайомившись з результатами медичного огляду студентів нашого коледжу,що за станом здоров’я 

були віднесені до груп СМГ,можна зробити таку розбивку за видами захворювань: 

-захворювання хребта(остеохондроз і сколіоз)-27%; 

-захворювання нервової системи-13%; 

-гінекологічні захворювання-5%; 

-хронічний бронхит-5%; 

-захворювання нирок-4%; 

-захворювання серцево-судинної системи -10%; 

-захворювання органів зору-8%. 

Ця статистика вносить свої складності в комплектацію груп лікувальна фізична культура, крім того, 

необхідно враховувати розклад занять студентів. Такий підхід до комплектування груп вимагає 

застосування на заняттях (СМГ)  методик, що не мають протипоказань для більшості студентів. 

Підбирається комплекси вправ, що охоплюють великі групи м’язів, знімають статичну напругу, 

активізують подих, підсилюють кровообіг і лімфообіг. 

Також на початку навчального року всі студенти СМГ навчаються елементарним методам 

самоконтролю(підрахунок ЧСС(частота серцевих скорочень),ЧП(частота подиху),визначення зовнішніх 

ознак надмірного фізичного навантаження. ЧСС для занять у групі ЛФК відрізняється від рекомендованої 

ЧСС для студентів основної групи. Не можна допускати стомлення студентів на заняттях. Навантаження 

може викликати лише почуття приємної втоми. Відновлення пульсу після занять не повинне затягуватися 

більш ніж на 15-20 хвилин. 

При виставленні заліків до студентів СМГ є наступні вимоги: 

- Студенти повинні знати і уміти виконувати вправи,що рекомендуються і дозволені при їхньому 

захворюванні. Знати протипоказання. 

- Знати способи дозування,уміти виконувати вправи в основному і полегшеному варіанті. Уміти 

вибрати вихідні положення, оптимальні при їх діагнозі. 

- Знати прийоми самоконтролю при заняттях фізичною культурою. 

- Уміти виконувати дихальну розминку. 

- Студентки повинні знати вправи для вагітних і в післяпологовий період. 

Особливий фізіологічний і психологічний стан студентів, що займаються у СМГ, жадає від викладача 

доброзичливого відношення до них, підвищеної чуйності, такту, уваги. Необхідно, щоб на заняттях 

студенти забували про свої не дуги і відчули себе здоровими.  
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РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИКИ 
 

Рівень комп'ютеризації суспільства XXI століття робить безкрайнє інформаційне поле доступним кожному. 

Без перебільшення можна сказати, що вміння своєчасно отримувати необхідну інформацію для прийняття після 

її обробки та аналізу відповідного рішення - ключ до успіху в кар'єрі та житті сучасної людини. 

На перший план виходить завдання розвитку критичного мислення. Зараз необхідно не тільки 

оволодіти інформацією, а й критично її оцінити, осмислити, застосувати. Зіштовхуючись із новою 

інформацією, студенти повинні вміти розглядати нові ідеї вдумливо, критично, з різних точок зору, 

робити висновки щодо точності й цінності інформації. 

На перший план виходить завдання інтелектуального розвитку, і перш за все таких його компонентів, 

як інтелектуальна сприйнятливість, тобто здатність до засвоєння нової інформації, та інтелектуальна 

рухливість, гнучкість мислення, що є в сучасному суспільстві істотною умовою безболісної адаптації 

людини до мінливих життєвих обставин [1]. 

Мета конкретної людини полягає, по суті, у тому, щоб посісти в суспільстві становище, яке дає людині 

змогу максимально розкрити свої творчі можливості й забезпечує одночасно адекватну оцінку її внеску в 

розвиток суспільства, належну повагу з боку суспільства до її особистості як до самостійної цінності. 

Оскільки суспільство все більше стає на шлях переходу до ринкової економіки й демократичного 

суспільства, перед педагогами постає запитання: «Як найкраще підготувати студентів до демократичного 

й економічно продуктивного життя?» 

Для студентів  центральним завданням є навчитися ефективно знаходити знання та критично 

мислити. Вони повинні вміти сприймати нову інформацію, ретельно й критично її досліджувати, а також 

уміти врівноважувати у своїй свідомості різні точки зору, уміти піддавати ідею м'якому скепсису, 

перевіряти окремі ідеї на можливість їх використання. 

Окрім того, науковці вважають, що понад двадцять п'ять відсотків тих видів діяльності, які будуть 

затребувані в XXI ст., сьогодні ще не існують, а ті, які зараз є, суттєво зміняться. Тому людям будуть 

потрібні абсолютно нові знання та навички. Першопричиною цих проблем став інформаційний і 

технологічний вибухи у сфері інформаційного забезпечення, які спровокували екстраординарне 

виробництво інформації. 

У процесі навчання в арсенал прийомів і методів людського мислення природним чином традиційно 

включаються індукція і дедукція, узагальнення й конкретизація, аналіз і синтез, класифікація й 

систематизація, абстрагування, аналогія. 

Об'єкти фізичних умовиводів і правила їх конструювання розкривають механізм логічних побудов, 

виробляють уміння формулювати, обґрунтовувати й доводити судження, тим самим розвивати мислення. 

Фізика володіє величезними можливостями для розумового розвитку студентів завдяки всій своїй 

системі, винятковій ясності й точності понять, висновків і формулювань. 

Фізика - це велика країна, кордони якої відкриті для будь-кого. Хто по справжньому полюбляє думати. 

Вона відображає в людській свідомості захопливу гармонію природи. Варто відзначити, що не можна 

оволодіти фізичною наукою шляхом лише заучування, зубріння. Вона вимагає зосередження, старанності й 

терпіння. Необхідно повірити в те, що виховання розуму, культури мислення студентів, незважаючи на 

складність цього, здавалося б, непрямого шляху, забезпечує більш високі результати в навчанні фізики. 

Фізика здавна перебуває в тісному взаємозв'язку з математикою, тому під час розв'язання фізичних 

задач необхідно володіти математичним стилем мислення. 

Під математичним стилем мислення розуміють цілий комплекс умінь: класифікувати об'єкти, 

відкривати закономірності, встановлювати зв'язки між різнорідними на перший погляд явищами, 

ухвалювати рішення. Такий стиль мислення приділяє увагу й поведінці людини, дозволяючи їй 

розпочинати вирішувати проблеми, не чекаючи сторонньої допомоги, аргументувати свою думку, 

критично оцінювати себе й інших. 
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Навчання фізики сприяє становленню та розвитку моральних рис особистості - наполегливості й 

цілеспрямованості, пізнавальної активності й самостійності, критичного мислення. 

Одне з відповідальних завдань навчання фізики полягає в тому, щоб розвивати критичне мислення 

студентів, яке тісно пов'язане з математичним; удосконалювати вміння мислити, робити висновки, тобто 

формувати розумову культуру, що характеризуються певним рівнем розвитку мислення, оволодінням 

узагальненими прийомами міркувань, прагненням здобувати знання й умінням застосовувати їх у 

незнайомих ситуаціях. 

Фізика, поряд з іншими предметами, розв'язує завдання всебічного гармонійного розвитку й 

формування особистості. Здобуті за навчання фізики знання, вміння й навички, досягнутий розумовий 

розвиток повинні допомогти студентам в їхній адаптації до швидко мінливих умов життя. Усе це 

обумовлює необхідність вирішення завдання розвитку критичного мислення на сучасному етапі. 

Критичне мислення - це використання когнітивних технік або стратегій, які збільшують імовірність 

отримання бажаного кінцевого результату. Це визначення характеризує мислення як щось, що 

відзначається контролем, обґрунтованістю й цілеспрямованістю, - такий тип мислення, до якого вдаються 

під час вирішення завдань, формулювання висновків, імовірнісної оцінки та прийняття рішень. 

Слово «критичний» припускає оцінний компонент. Але оцінка може й повинна бути конструктивним 

вираженням і позивного, і негативного ставлення. Коли ми мислимо критично, то оцінюємо результати 

своїх розумових процесів - наскільки правильно ухвалене рішення або наскільки вдало ми впоралися з 

поставленим завданням [3]. 

Критичне мислення також містить оцінку самого розумового процесу -ходу міркувань, які привели 

до наших висновків, або тих чинників, які ми врахували під час ухвалення рішення. 

Критичне мислення іноді також називають направленим, оскільки воно націлене на отримання 

бажаного результату. Це ретельно обдумане, зважене рішення щодо якогось судження: чи повинні ми 

прийняти, відкинути або відкласти його, і ступінь упевненості, з якою ми це робимо. 

Надзвичайно важливо те, що критичне мислення означає не негативність суджень і критику, як може 

здатися на перший погляд, а розумний розгляд різноманітності підходів і філософій для того, щоб 

виносити обґрунтовані судження й рішення. «Критичне» в цьому контексті означає «аналітичне». Це 

здатність аналізувати інформацію з позиції логіки й особистісно-психологічного підходу з тим, щоб 

застосувати отримані результати як до стандартних, так і нестандартних ситуацій, питань і проблем. 

Критичне мислення - це здатність ставити нові, повні сенсу запитання, виробляти різноманітні 

висновки, підкріплювати аргументами, приймати незалежні продумані рішення. 

На думку психологів, необхідно розвивати шість видів розумової діяльності, потрібних для того, щоб 

навчитися критично мислити: 

1.  Згадування: відновлення в пам'яті фактів, уявлень і понять. 

2.  Відтворення: проходження зразку чи алгоритму. 

3.   Обґрунтування: підведення окремого випадку під загальний принцип чи поняття. 

4.  Реорганізація: перетворення вихідних умов задачі на нову проблемну ситуацію, яка дозволить 

знайти оригінальний розв'язок. 

5.   Співвіднесення: пов'язування знову набутих знань із засвоєним раніше або особистим досвідом. 

6.  Рефлексія: дослідження самої думки й причин її появи [2].. 

Існує безліч прийомів і способів для формування критичного мислення, усі вони залежать від фантазії 

і творчого підходу педагога. Формувати критичне мислення можна як цілеспрямовано (на спецкурсах, під 

час додаткових занять і позаурочних заходів), так і протягом кожного заняття. Прикладом у цьому 

випадку може слугувати те, що викладач цілеспрямовано робить помилки в записах на дошці, про що 

студенти заздалегідь поінформовані. Зокрема, стосовно фізики спробами формування критичного 

мислення можуть бути фізичні задачі-помилки, різні слайд-шоу й демонстрації. Наявні способи настільки 

ж багатогранні, наскільки багатогранна наука фізика. 
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ІННОВАЦІЙНІ УРОКИ СЛОВЕСНОСТІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ 
 
Світ сповнений таємниць. Розкривати їх стало для людини цікавим обов’язком, одним із безумовних 

рефлексів. З кожним кроком на шляху прогресивного розвитку людство додає до свого пізнавального 
активу чимало нового. Проте кожна відгадана загадка тягла за собою ланцюжок ще складніших. Немає 
жодної галузі, якої б це не стосувалося. Мовознавство, літературознавство, певна річ, теж не виняток. 
Учитель вже не може претендувати на роль трансформатора інформації; його функції змінюються у бік 
провідника учнів інформаційним, пізнавальним лабіринтом[1].  

Тому-то, педагог часто ставить собі запитання: «Як досягти поставлених цілей?», «Що для цього 
треба зробити?», «Яким чином?», «Які технології, форми, методи будуть результативними?», «Що 
матимемо в кінцевому очікуваному результаті?». Потреба досягти освітньої мети спонукає нас шукати 
ефективні педагогічні технології, котрі дали б змогу створити нову українську школу, яка сприятиме 
інтелектуальному, духовному розвиткові компетентної, конкурентоспроможної особистості. В цьому і 
заключається сутність гуманістичної, національно спрямованої сучасної педагогічної думки[2]. 

Мета даної статті – знайти шляхи вирішення окреслених запитань у нелегкому поступі до 
ефективного якісного уроку. Сучасна наука, практика використовують термін «інноваційна діяльність», 
який означає оновлення технології навчання та перебудову особистісних установок учителя. Такою 
засадою є розуміння освітнього процесу як діалогу двох особистостей – учителя й учня. 

За такого підходу учень є співавтором уроку, а завдання вчителя полягає в тому, щоб виявити 
індивідуальні здібності й нахили дітей, створити сприятливі умови для подальшого розвитку їх. 
Досягненню окресленої мети сприяє використання на уроках української мови, української літератури 
інтерактивних технологій. Слово «інтерактив» означає взаємодіючий. Наголос на толерантному ставленні 
до особистості учня є важливим складником інтерактивних технологій[3]. 

У виборі інтерактивної технології мають бути додержані відповідні правила організації такого 
навчання: 

- до роботи залучають (тією чи іншою мірою) всіх учасників освітнього процесу; 
- вони повинні мати певну психологічну підготовку (скутість, неконтактність, самозаглибленість заважають); 
- клас ділиться на підгрупи; 
- до заняття відповідно готується приміщення (наприклад, столи ставляться «ялинкою», щоб кожен 

учень сидів боком до ведучого і мав змогу спілкуватися у малій групі); 
- учитель розробляє необхідні для творчої роботи матеріали; 
- учні налаштовуються на неухильне додержання процедури і регламенту; 
- створюється атмосфера довіри, природності, невимушеності, приємної бесіди. 
Прикладом для цього може слугувати урок-тренінгіз розвитку мовлення на тему «Невербальні засоби 

ділового спілкування»в 10-11 класі. Його етапи наступні: 
І. Організаційна хвилина. Мотиваційне ядро уроку. Визначення самомети уроку. 
Вступне слово. 
Нині вивчають ділове мовлення, риторику, тож цілком логічно буде вказати, що життя 

швидкоплинне, і чим далі, тим воно набирає обертів, темпів. Тому, опанувавши практику вербальних і 
невербальних засобів, можна сподіватися на перевагу перед партнером, точне уявлення про людину, 
можна уникнути небажаних вчинків, слів. Отже, без сумніву, сучасній діловій людині конче потрібно 
опанувати науку з такою незвичною назвою – боді-ленґвідж. 

ІІ. Робота із семантичним словником у формі бліц-запитань (в парах). 
Хвилинка самозаглиблення (релаксація). 
ІІІ. Підготовка до сприймання матеріалу. 
Самотест «Діловий етикет». 
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IV.Засвоєння теми уроку: самостійне опрацювання та складання плану фактичного матеріалу (із 
додаткової літератури) 

V. Спостерігач і аналітик займають місця перед учнями, їхнє завдання: 
-визначити правильність виконання вправ-тренінгів і виставити бали кожному в спеціальну таблицю. 
Тренінг 1: «Візуальний контакт – очі». 
Введення в тренінг. Відомо, що в очі один одному партери дивляться не більше10 секунд перед 

початком розмови, а потім лише при нагоді, бо затримка погляду на очах співрозмовника може 
розцінитися як намагання домінувати. 

Розрізняють 85 відтінків виразу очей. 
Розминка. Усні тренуються в моделюванні різних відтінків виразу очей: 
а) почуття провини; 
б) обман – «біг»; 
в) ніяковість. 
Вправа на оцінку. Прикривши обличчя аркушем А-4, виразити: 
а) здивування; 
б) страх; 
в) захоплення. 
Тренінг 2: «Контакт через усмішку». 
Уведення. Учені описали 90 видів усмішок, у створенні яких берутьучасть 17м’язів обличчя. Усім 

добре відома американська «гумова» усмішка – незамінна у спілкуванні. Підчас зустрічі знімає 
напруженість. Вона супроводить вітання, прощання, може біти радісна, іронічна, глузлива, дружня. 

Вправа на оцінку:  
а) радість; 
б) іронія; 
в) зневага. 
Тренінг 3: «Контакт через вираз обличчя». 
Уведення. Психологи твердять, що тільки духовно багата людина вміє «читати» обличчя. Словами 

відтворена думка, створена мозком, а на обличчі відображається думка природи, що сформувала 
конкретний психологічний тип. 

Вираз людського обличчя має безліч відтінків. До речі, сердитим роблять обличчя 43 м’язи. 
 Вправа на оцінку:  
а) сум; 
б) презирство; 
в) зацікавленість. 
Хвилинка релаксації. 
Розгляд виразів обличчя, зображених на світлині, з коментуванням. 
Тренінг 4: «Жест і поза». 
Уведення: Ми говоримо ще й мовою тіла. Цю проблему почали досліджувати ще з 1872 року, коли 

Дарвін опублікував свою працю «Вираження емоцій у людей і тварин». 
Вправа на оцінку: за допомогоюінструктора –демонструються оцінні жести та пози (2-3 учні 

повторюють), колективно їх розшифровують. 
Аналітик + спостерігач оцінюють. 
Тренінг 5:«Знаки захисту». 
Уведення: Ці жести свідчать про неприйняття позиції партнера, про намаганняуникнутирозмови, 

приховати інформацію. Найчастіше при цьому у співрозмовника можна побачити насуплені брови, 
стиснуті губи, холодний погляд. Спостереження: інструктор моделює, учень коментує жести, знаки. 

Руки схрещені на грудях, пальці вп’ялися в біцепси – йде полеміка, людина «замкнулась». 
Голова схилена, підняті плечі, малює щось невизначене на папері – не йде на контакт, приниження, 

ображення через нетактовність. Підборіддя підперте великим пальцем, а вказівний палець біля скроні – 
критичне ставлення до почутого. Холодний, жорстокий погляд,силувана посмішка, людина ледве 
стримується від емоційного вибуху – співрозмовник «замкнеться». 

Хвилина релаксації. 
Навести приклад прислів’їв, приказок, ідіом, які б ілюстрували виявлення мови тіла із тлумаченням. 
VІ. Підсумок уроку. Інтелектуальна рефлексія[4]. 
Ще одна вимога до сучасного уроку-словесності – інтеграція знань з різних предметів, яка передбачає, 

що вчитель літератури вводить літературознавчі знання в історичний і світовий літературний та 
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загальномистецький контексти. А ще на кожному уроці потрібно давати учням час для роздуму, 
переживання, вибору позиції і обов’язково словесного озвучення своїх думок під час діалогів: читача з 
текстом, учителя і учня, однокласників між собою. Отже, на перший план ставлять потреби дитини в 
пізнанні, самоствердженні, творчості, емоційній насолоді, спілкуванні, праці, самостійності, теоретичній 
і практичній озброєності, грі, тобто самореалізації. Таким чином, одним із шляхів забезпечення 
ефективного якісного уроку є чітке дотримання технологічності та інноваційності освітнього процесу[5]. 
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ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПШЕНИЧНОГО 

ХЛІБА РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ 
 
Головним завданням сучасного хлібопечення є створення хлібопекарської продукції, яка буде 

смачною, досить дешевою для населення. Основною сировиною для її створення є пшениця з різними 
смаковими добавками, житне борошно тощо. 

Якість хліба забезпечує якість сировини, споживання виробів (якість виробництва; якість існування 
продукції після виробничих умов), зберігання продукції. Якщо порушити хоча б один з цих показників, 
тоді ця продукція, не буде відповідати міжнародним стандартам. Для перевірки оцінки якості 
хлібобулочних виробів використовують органолептичні та фізико-хімічні показники. 

Актуальність роботи полягає в аналізі показників хлібобулочних виробів різних виробників, що впливають 
на якість продукції, на здоров’я людей. Цією темою цікавилися такі дослідники як: Навальська Н.В., 
Анісімова Л.В. та ін. [1-3] і зважаючи на це, метою і завданням даного дослідження є порівняння якості 
хлібобулочних виробів різних виробників у Запорізькій і Дніпропетровській областях. 

Показниками якості хліба є стан м’якушки, стан поверхні, форма хліба, колір хліба, характер 
пористості, свіжість, запах, смак хліба. Отже, органолептичні показники якості характеризували 
наступним чином:  

− колір («блідий», «світло-коричневий», «темно-коричневий»); 
− стан скоринки («нерівний», «з тріщинами», «гладка», «з підривами»); 
− колір м’якушки («білий», «сірий», «темний»); 
− пористість («мілка», «рівномірна», «нерівномірна», «крупна», «середня», «товстостінна»); 
− еластичність м’якушки («добра», «погана», «середня»; м’якушка нееластична, еластична, 

недостатньо еластична) [4]. 
Фізико-хімічними методами визначають вологість, пористість, кислотність хліба, вміст жиру, цукру 

у виробах, у рецептуру яких входить ця сировина. Для штучних виробів нормується маса одного виробу. 
Фізико-хімічні показники хліба визначають в певних годинах, а саме:  

не раніше ніж через три години після виходу продукції з печі та не пізніше ніж через 48 годин, якщо хліб 
виготовлений з обойних сортів борошна, або через 24 години, якщо з сортового; для булочних виробів не 
раніше 1 години і не пізніше 16 годин [5]. 
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Об’єктами дослідження були різні види пшеничного хліба таких виробників: як Василівська пекарня 
«Алі» (м. Василівка), хлібозавод №5 (м. Запоріжжя), хлібозавод №10 (м. Дніпро), Оріхівський 
хлібокомбінат (м. Оріхів), Мелітопольський хлібокомбінат (м. Мелітополь). 

Всі зразки хліба відповідали нормі за органолептичними показниками, але окрім поверхні, форми та 
кольору у деяких зразках. 

Масову частку вологи визначали паралельно у 2-ох наважках, кінцевий результат визначали як 
середнє арифметичне. Розбіжність між двома визначеннями не повинна перевищувати 1%. Масову частку 
вологи обчислюють з точністю до 0,5%. Вологість хліба відображають у ДСГУ-П 4585:2006 [6]. Згідно 
ДСТУ вона у пшеничному хлібі складає від 42,00±0,27% до 48,00±0,34%. Так, у батонах «Дорожньому», 
«Європейському», «Печерському» вологість cкладає 48,00±0,34%, у хлібі «Гірчичному» − 51,00±0,40%, 
батоні «Молочний» − 53,00±0,41%, хлібі «Олександрівський» − 52,40±0,39%, що не відповідає ДСТУ-П 
4583:2006. Всі інші сорта, які досліджувалися у даній роботі відповідають вимогам ДСТУ-П4583:2006 [6]. 

Визначення кислотності хліба. Сорти хлібу такий як: «Заварний з цибулею», «Красносільський», 
«Гірчичний», «Чорноморський», «Козацький» згідно ДСТУ 7517:2004 мають кислотність 7,00±0,05 0Т. За 
нашими розрахунками сорти хлібу «Олександрівський», «Тостовий», батон «Дорожній» мають 4,00±0,05 
0Т кислотності. Сорти хліба «Приазовський» та «Орільський» мають кислотність 3,00±0,04 0Т. Хліб сірий 
(різаний) (виробник ПП Алієв Р.В., м. Василівка) має кислотність 7,00±0,06 0Т. У батоні «Європейському» 
та «Печерському» кислотність така ж сама. У хлібі «Ізюминка», «Солодовий з паприкою» кислотність 
дорівнює 3,00±0,04 0Т. У хлібі «Дніпровському» та хлібі «Венському різаному» кислотність дорівнює 
4,00±0,03 0Т. У батоні «Молочному» дорівнює кислотність 7,00±0,07 0Т. 

Отже, хлібопекарські підприємства, щоб витримати гідну конкуренцію між собою повинні 
дотримуватись при виготовленні хліба загальної технології виготовлення хліба, яка б відповідала б 
певним ДСТУ; ТУУ тощо. в умовах сьогодення на ринку хліба і хлібобулочних виробів України для 
створення високої конкуренції. 
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ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АСПЕКТ ЗАСТОСУВАННЯ ВОДНИХ ВИЛУЧЕНЬ З 

ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН, ЩО МІСТЯТЬ ДУБИЛЬНІ РЕЧОВИНИ 
 

У сучасному світі актуальною проблемою є створення нових лікарських засобів нa основі лікарської 

рослинної сировини. Фітопрепарати володіють різноманітною фармакологічною дією для лікування і 

профілактики різноманітних хронічних тa гострих захворювань. 

Дубильні речовини проявляють в’яжучу, протизапальну, жовчогінну, антигемoрaгічну, протимікробну та 

прoтипронoсну дію. Широко застосовуються при лікуванні кровотеч різної етіології, захворювань дихальної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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й сечостатевої системи, розладів функції шлунково-кишкового тракту, в стоматології, при надмірних 

менструаціях, різних захворюваннях печінки, бронхітах, туберкульозі, емфіземі легень та ін. 

Найвідоміші лікарські рослини, що містять дубильні речовини, це дуб звичайний (Quercus robur L.), 

перстач прямостоячий або калган (Potentilla erecta (L.) Raeusch), родовик лікарський (Sanguisorba 

officinalis L.), сумах дубильний  (Rhus coriaria L.), звіробій звичайний (Hypericum perforatum L.), та 

чорниця звичайна (Vaccinium myrtillus L.) [1]. 

Під час збору лікарських рослин, потрібно враховувати не лише правила збирання, але й екологічний 

стaн території, нa якій рослини ростуть, адже склад діючих речовин напряму залежить від умов, у яких вони 

розвиваються (передусім від ґрунту та ґрунтових вод, від антропогенного впливу на біосферу). Також 

серйозним джерелом забруднення для рослин є важкі метали, які мають здатність накопичуватись в ґрунтах.  

Водні вилучення з лікарської сировини – це одна з найстаріших лікарських форм, яка забезпечує 

біодоступність біологічно активних речовин, що містяться у рослинах. Відповідно, важливого та актуального 

значення набуває контроль фізико-хімічних параметрів сировини та водних вилучень з лікарських рослин. 

Оскільки, саме від їхньої якості та фізико-хімічних показників буде залежати лікувальний ефект.  

Головним параметром, який є важливим для прояву терапевтичного ефекту, є вміст діючих речовин 

у водних вилученнях, в даному випадку – дубильних речовин. Для їх кількісного визначення 

застосовують гравіметричний, титриметричний, фотоелектроколориметричний, спектрофотометричний 

або хроматографічний методи [2]. Сировину попередньо необхідно перевірити на вміст вологи, наявність 

залишкових кількостей пестицидів та важких металів. Саме ретельний контроль фізико-хімічних 

параметрів якості лікарської рослинної сировини дозволить отримати бажаний терапевтичний ефект та 

сприятиме збереженню й підтриманню здоров’я населення нашої планети. 
 

Література: 
 

1. Гречаний І. Великий ілюстрований довідник лікарських трав і рослин. Харків, 2015. 544 с. 

2. Хохленкова Н.В., Ярних Т.Г., Чушенко В.М., Буряк М.В. Спектрофотометричне визначення 

дубильних речовин у корі дуба. Фармацевтичний часопис. 2008. № 3. С. 10-12. 

 

 

Слюсар І.В., 

студентка 2-го курсу магістратури спеціальності «Хімія», 

Петруша Ю.Ю., 

 доцент кафедри хімії. 
 

Запорізький національний університет  

 

ВАЖЛИВІСТЬ КОНТРОЛЮ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ТУШІ 

ДЛЯ ВІЙ ДЛЯ ЖІНОЧОГО ЗДОРОВ’Я 
 
Туш для  вій – це виріб декоративної косметики, що призначений для короткочасного фарбування, 

потовщення та подовження вій, а також додання їм об’єму і чіткості форми. Туш для вій наявна в 
косметичці будь-якої жінки. Це універсальний і найпростіший засіб для додавання виразності очам.  

Безпечність косметичних товарів залежить від складу, якості початкових компонентів, 
технологічного процесу, умов зберігання і продажу, умов споживання. На кожному етапі «життєвого 
циклу» в косметичних товарах можуть відбуватися ті, або інші процеси, які викликають зміни, небезпечні 
для здоров’я людини. Безпечність – один із найважливіших показників косметичних виробів.  

За хімічним складом розрізняють звичайну (просту) туш і водостійку (важкозмивну). Звичайна туш 
складається з декстрину, мила та сажі. Водостійка створена на основі мила, парафіну, воску, касторової 
олії й фарб різних кольорів. В деякі види туші для надання їй протизапальних властивостей вводять 
корисні рослинні добавки: екстракти ромашки, деревію та ін. Також виробляють туш  для чутливих очей 
зі спеціально розробленим  складом. Найчастіше застосовують лікувальну або поживну туш. У поживній 
туші міститься касторова олія, ланолін і вітамін F. Лікувальна туш представляє собою прозору рідку масу, 
що містить речовини, які сприяють відновленню та росту вій [1]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Туш для вій може викликати алергічну реакцію, при цьому наявність у складі консервантів не є 
обов’язковою. Особлива чутливість у людини може з’явитися і на смоли або органічні добавки. На жаль, 
алергічні реакції зустрічаються набагато частіше, ніж здається. Проявами алергії можуть бути 
почервоніння, свербіж та лущення. 

Часто до складу туші для вій входять парабени, які істотно знижують собівартість продукту, тому й 
використовуються у виробництві косметики. Ці речовини сприймаються організмом як похідні 
естрогенів, високий рівень яких підвищує ризик розвитку ракових пухлин. 

У туші для вій можуть міститися важкі метали, зокрема, свинець, ртуть, кадмій або нікель. Ртуть не 
дозволяє різним бактеріям, грибків і іншим патогенних мікроорганізмів розмножуватися в тюбику з тушшю 
для вій.  Згідно з директивами Євросоюзу ртуть може бути присутньою в складі туші для вій, але в 
концентрації, що не перевищує 0,007%. Ртуть є нейротоксином, тому може нашкодити здоров’ю нервової 
системи, негативно вплинути на роботу нирок, а також спровокувати розвиток серйозних захворювань очей. 

       Тому, завжди актуальним та важливим є завдання контролю фізико-хімічних параметрів якості 
туші для вій. Контролю підлягають такі показники: рН, стійкість у воді, масова частка води і летких 
речовин, колоїдна стабільність, термостабільність, вміст важких металів [2]. Якісна косметична продукція 
є запорукою жіночого здоров’я. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ КИЛИМІВ І КИЛИМОВИХ ВИРОБІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 

ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
 
Продукція текстильної промисловості, в тому числі килими і килимові вироби, часто виступають 

об’єктами дослідження в товарознавчій експертній діяльності, килимова продукція має широкий асортимент 
від килимів до текстильних підлогових покриттів з різноманітною сировиною та способами виготовлення. 

Виробництво килимів досить важлива галузь національної текстильної промисловості, її потужності 
здатні наситити як внутрішній ринок, так і здійснювати експортні поставки. Специфічною особливістю 
даного роду товарів є національні традиції і матеріали виробництва, сировина, підбір кольорової гами та 
видів малюнка. При цьому технологія виробництва килимів та килимової продукції еволюціонує у 
відповідності до промислового розвитку. На сучасному етапі постійно вдосконалюється, розширюється 
асортимент текстильних волокон для ворсового покриття, отже необхідно постійно доповнювати і 
вдосконалювати існуючі методичні розробки вартості килимів та килимових виробів, так як вони мають 
властивість застарівати та втрачати актуальність [1]. 

За ствердженням Берновського Ю. Н.: «Ідентифікація – це ототожнення, прирівнювання, 
уподібнення, розпізнавання іншої системи або об'єкта за наперед завданими критеріями. Ідентифікація 
товару проводиться з метою встановлення належності даного об’єкту до тієї чи іншої однорідної товарної 
групи, чи до певного переліку на основі характерних ідентифікаційних ознак, приведених у нормативно-
технічних чи інших документах» [2]. Цей перелік можна доповнити технічною документацією, а саме 
нормативні документи (ДСТУ, ТУ), паспорти, товаросупровідні документи, рахунки-фактури, накладні, 
сертифікати, якісні посвідчення.  

Додам, що в ДСТУ 1982-97 «Килими і килимові вироби українські. Загальні технічні умови», 
найважливішим засобом ідентифікації килимів є марковання, що містить інформацію, необхідну для 
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цілей ідентифікації [5]. Проте варто відзначити, що основні типи марковання проводяться шляхом 
приклеювання, штампування, пришивання  чи спеціальними марковальними машинами для ярликів з 
інформацією наступного змісту: найменування підприємства-виробника, його місцезнаходження, 
товарний знак, найменування виробу, номери малюнка, розміру і площі, сорти, стійкості забарвлення, 
відповідності нормативним документом, щільність тканини, дата виготовлення. 

В процесі ідентифікації необхідно з’ясувати наступні питання 
- встановлення відповідності килимового виробу якісним характеристикам і його опису; 
- чи відноситься даний об’єкт до переліку заборонених до реалізації товарів, чи до товарів, що мають 

певні обмеження. 
З метою здійснення ідентифікації килимів та килимових виробів можуть бути застосовані наступні її види: 
- асортиментна, що передбачає необхідне підтвердження належності килимів до конкретного виду 

(вузликові, ручної роботи, тафтингові, нетафтингові тощо); 
- якісна, про відповідность вимогам якості, зазначеним в нормативних і технічних документах; 
- товарно-партіонна, завданням якої є встановлення приналежності одиничного екземпляру або 

середній пробі конкретній товарній партії.  
Також виділяють наступні методи ідентифікації килимів та килимових виробів, а саме:  
- цифровий, який полягає у привласненні товарам індивідуального коду; 
- метод умовних позначень, який застосовується поряд з найменуванням товару або сировини; 
- метод автоматичної ідентифікації, який використовується за допомогою електроніки та забезпечує 

сприйняття, розпізнавання і обробку інформації про килимові вироби; 
- органолептичні і вимірювальні (інструментальні) методи досліджень [3]. 
При ідентифікації виділяють наступні основні ознаки: 
- найменування об’єкту; 
- товарні характеристики; 
 - документи, що визначають характеристику даного товару. 
Необхідність формування науково-методичних основ ідентифікації товарів удосконалення засобів і 

методів її проведення, не гарантують того, що під час проектування, розроблення, виробництва, 
зберігання та реалізації килимової продукції фактично досягнутий рівень якості буде відповідати 
встановленим вимога, оскільки розроблені національні стандарти, мають загальний характер і не 
конкретизують показників та критеріїв якості. 

Одним з видів експертизи товарів є асортиментна (видова) – встановлення відповідності 
найменування товару його асортиментній характеристиці, що обумовлює вимоги, яким цей товар повинен 
відповідати. Цей вид ідентифікації застосовується для підтвердження відповідності товару при усіх видах 
оцінної діяльності, але особливе значення він має під час товарознавчої експертизи [4].  

 

Критерії, методи та засоби ідентифікації килимів 
Критерії ідентифікації Засоби ідентифікації Методи ідентифікації 

Вид, призначення Товаросупровідні документи, паспорт Органолептичний 

Виробник, торгова марка 
Товаросупровідні документи, паспорт, бирки, 
ярлики 

Органолептичний 

Волокнистий склад 
ДСТУ 1982-97 Килими і килимові вироби 
українські. Загальні технічні умови 

Органолептичний 

Тип ворсу 
ДСТУ 1982-97 Килими і килимові вироби 
українські. Загальні технічні умови 

Органолептичний 

Висота ворсу 
ДСТУ 1982-97 Килими і килимові вироби 
українські. Загальні технічні умови 

Вимірювальний 

Спосіб закріплення ворсу 
ДСТУ 1982-97 Килими і килимові вироби 

українські. Загальні технічні умови 
Органолептичний 

Спосіб вироблення килима 
ДСТУ 1982-97 Килими і килимові вироби 
українські. Загальні технічні умови 

Органолептичний 

Кількість кольорів, малюнків 
ДСТУ 1982-97 Килими і килимові вироби 
українські. Загальні технічні умови 

Органолептичний 

Характеристика зворотного боку 
ДСТУ 1982-97 Килими і килимові вироби 
українські. Загальні технічні умови 

Органолептичний 

  

Ціна товару залежить від багатьох ознак серед яких відзначимо: художню цінність, наявність ручної 
роботи у виробі, висока вузлова щільність, якість матеріалів, бренд, нетривіальне виконання 
(нестандартний дизайн), зносостійкість, пружність, електризування. 
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Експертиза килима – це спеціальне дослідження якості товару, яке в основному проводиться з метою 
визначення наявності будь-яких дефектів і причин їх виникнення. 

В експертній практиці килими, як об'єкт експертизи, бувають не так часто, як, наприклад, інші 
текстильні вироби, але з періодичністю на експертизу надходять килими після хімчистки або після 
тривалого зберігання споживачем. В процесі ідентифікації з’являються потреба в отриманні нової 
інформації яку генерують фахові працівники, це може відбуватися в ситуації коли необхідно 
ідентифікувати певний товар або коли товар має художню цінність, ось тоді потрібно залучати фахівців в 
даній галузі знань. Поодинокими випадками є проведення експертиз килимових виробів із залученням 
технологів по хімчистці, біологів, фахівців акредитованих лабораторій. Саме комплексність дослідження 
дає можливість об'єктивно оцінити і виявити початкові ознаки якості килимового виробу. 

Експертиза якості килима здійснюється органолептичними і вимірювальним методами, з 
використанням вимірювальних інструментів (масштабна стрічка, лінійка, штангенциркуль, товщиномір і 
т.д.), а також лупи або мікроскопа [3]. 

Отже, центральною ланкою характеристики товару, його класифікації і оцінки якості є ідентифікація, 
мета якої виявити і підтвердити справжність конкретного виду і найменування товару згідно з відомостями, 
що містяться в товарно-супровідних документах і на маркуванні. Перелік властивостей, діагностичних і 
ідентифікаційних ознак окремого килимового виробу може включити десятки найменувань, тому визначити 
номінально необхідне їх кількість для ідентифікації непросте завдання в товарознавчій експертизі. 
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ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS DURING ARMED CONFLICTS 
 
During emergency situations, such as armed conflicts, the protection of economic, social and cultural 

rights(hereafter-ESC rights) is crucial. Displacement and destruction of social infrastructure caused by conflicts 
often significantly undermines access to education, work, health care or other services necessary for livelihood.  

One of the important aspects of ESC rights protection is the application of relevant law. International human 
rights law(hereafter-IHRL) and International humanitarian law(hereafter-IHL) are traditionally seen to be two 
distinct bodies of law. While the first deals with the inherent rights of the person to be protected at all times against 
abusive power, the other regulates the conduct of parties to an armed conflict. Today there can no longer be any 
doubt: IHL and IHRL are near relations.[1] 

Both IHL and IHRL should be applied in situations of armed conflicts but it is necessary to take into account 
that for some situation only provisions of IHL or IHRL may be used.  Therefore, this paper will expand on the 
question how in situations of international and non-international armed conflicts, IHRL and IHL must interact in 
the most effective way to protect ESC Rights.[2] 

Limitation and derogability of ESCR 
The applicability of treaty-based rules of ESCR is closely intertwined with the question whether or not the 

rights guaranteed under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights(hereafter-ICESCR) 
are derogable in extraodinary circumstances.[3] 

First of all, textually, the general limitations clause in ICESCR Article 4 requires the simultaneous concurrence 
of three elements for any State’s proposed limitation on ICESCR rights to be upheld:  
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1) it must be “determined by law”; 
2) “compatible with the nature of ICESCR rights”; and  
3) “solely for the purpose of promoting the general welfare in a democratic society”. 
Thus, ICESCR Article 4 by its terms contemplates elements that invite legal scrutiny into the justifications 

asserted for any State’s limitation of ICESCR rights.[4] 
However, there is no derogation clause written into the ICESCR, which makes it even doubtful if limitations 

– much more actual derogations – could be placed on the aforementioned cross-cutting obligations.  
It may be argued that the lack of the derogation clause under ICESCR suggests continuing applicability of the 

ESC rights in time of war and occupation, which can be subject only to the general limitation clause under Article 
4 ICESCR. Derogation is considered intrinsically different from limitations in terms of their scope of application 
ratione materiae, ratione personae, ratione loci and ratione temporis. While generally indicate measures of one-off 
restrictions, derogation means measures of total suspension or exclusion of the operation of certain rights.[3] 

Certainly, the CESCR has already emphasized that the minimum core obligations pertaining to the ICESCR right to 
the highest attainable standard of physical and mental health are “non-derogable” [General Comment No. 14, para. 47], 
again reaching the same finding that the minimum core obligations right to water in relation to the ICESCR Article 
11 right to an adequate standard of living are also “non-derogable” [General Comment No. 15, para. 40].  This lends 
force to the view that the social protection baseline in the ICESCR – minimum core, non-discrimination, and non-
retrogression – cannot be subjected to derogations.  This contrasts with the few provisions in the ICESCR that allow 
for certain restrictions, such as ICESCR Article 8(1)(a) rights to join and form trade unions that contain a clause on 
restrictions to an individual ICESCR right (e.g. “No restrictions may be placed on the exercise of this right other than 
those prescribed by law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public 
order or for the protection of the rights and freedoms of others.”) and ICESCR Article 8(1)(c) rights of trade unions to 
function freely which has a clause on limitations to this group right (e.g. “subject to no limitations other than those 
prescribed by law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public order 
or for the protection of the rights and freedoms of others.”).[4] 

In order to comprehend the whole set of obligations derived from the Covenant, one must remember that the 
minimum core obligations and the obligations of immediate effect are the very minimum requirements set up in the 
Covenant. Even in time of emergency, such as armed conflict, no State can fall below this minimum threshold.[5] 

Lex specialis 
Drafters of the European Convention on Human Rights, the American Convention on Human Rights and the 

International Covenant on Civil and Political Rights were aware of the exceptional circumstances generated in 
conflict and, therefore, established some minimum standards for the protection of human rights in that eventuality.  

In return, IHL also acknowledges the proximity of IHRL. The ICRC Commentary to Common Article 3 of 
the 1949 Geneva Conventions affirms that this minimum standard “merely ensures respect for the few essential 
rules of humanity which all civilized nations consider as valid everywhere and under all circumstances and as 
being above and outside war itself”. Furthermore, the 1977 Protocol II contains a preamble which notes that 
“international instruments relating to human rights offer a basic protection to the human person”. And Article 72 
of the 1977 Protocol I, which delineates the field of application of the Treaty, reads as follows:  

“The provisions of this Section are additional to the rules concerning humanitarian protection of civilians and 
civilian objects in the power of a Party to the conflict contained in the Fourth Convention(...)Frequently, the 
relation between IHL and IHRL is formulated as if the former was a sort of specialized version of the latter. In the 
Nuclear Weapons case, of 1996, the ICJ formulated that “the test of what is an arbitrary deprivation of life (…) 
falls to be determined by the applicable lex specialis, namely, the law applicable in armed conflict which is 
designed to regulate the conduct of hostilities”. 

 The problem arises when commentators attempt to define the outline of the principle of lex specialis, as there 
is not agreement about the exact meaning of it. The Study Group of the UN International Law Commission on 
Fragmentation of International Law distinguishes two core meanings of this principle:  

1. A special rule could be considered to be an application, elaboration or updating of a general standard.  
2. A special rule is taken, instead, as a modification, overruling or setting aside of the general standard (i.e. 

lex specialis is an exception to the general rule). (…)  
It was often impossible to say whether a rule should be seen as an “application” or “setting aside” of another 

rule. Article 31(3)(c) of the 1969 Vienna Convention states that treaty obligations must be interpreted in 
accordance with the whole of International law as a system. Considering the dichotomy presented by the 
International Law Commission, the interpretation of the principle of lex specialis that is the most consistent with 
the Vienna Convention is to consider the special rule as the application of the general rule in a given setting, and 
not as an exemption to it. Lex specialis should be seen as a “contextual principle”, and therefore, in the 

https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf
https://www.refworld.org/docid/4538838d11.html
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determination of the specialized norm, “the most important indicators are the precision and clarity of a rule and its 
adaptation to the particular circumstances of the case”. Thus, in time of war IHL does not replace IHRL; the 
relationship between the two sets of rules is of complementarity, and the application of the relevant norm must be 
determined on a case-by-case basis.[5]  

To sum up, the protection of core ESCR is crucial in a way to support the non-derogable rights during armed 
conflicts, therefore, if there is a derogation claimed by the state the basics of ECSR is still applicable. Nowadays, 
there is yet no unilateral approach concerning application of lex specialis to both norms of IHL and IHRL that 
could result in misundersanding of how correctly act in a way to protect ESCR. Thus, the need to clarify it and 
expand the meaning by international organisations, courts and lawyers still exist. 
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Національна академія Державної прикордонної служби України 

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД  ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ 
 
Як зазначає Гусаров К.О. нелегальна міграція — це надзвичайно важливий соціально-економічний 

процес, що впливає на велику кількість аспектів життя країни, насамперед — на національну безпеку і 
економічний розвиток [1].  

Відповідно до  ст. 3 Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів сушею, повітрям та морем, який 
доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р. ― незаконне 
ввезення мігрантів – це забезпечення, з метою отримання, прямо чи опосередковано, будь-якої фінансової 
або іншої матеріальної користі, незаконного в'їзду до будь-якої держави будь-якої особи, яка не її 
громадянином або не мешкає постійно на її території.  

Незаконний в'їзд – це перетинання кордону без дотримання необхідних вимог для законного в'їзду до 
приймаючої країни‖ [2, 3]. 

Можна виділити такі ознаки нелегальної міграції є: а) залишення суб'єктами території країни свого 
постійного місця перебування; б) проникнення на територію іншої країни будь-яким способом з певною 
метою; в) відсутність дозволу у такого суб'єкта на перебування на території країни, в яку він потрапив. Серед 
причин нелегальної міграції можна виділити одну основну — бажання суб'єкта змінити країну свого місця 
перебування у пошуках країни, з кращими умовами перебування. Глава 2 Договору про функціонування 
Європейського Союзу містить норми, що регулюють прикордонні перевірки, притулок та імміграцію, де 
визначає основу своєї політики щодо міграційних процесів всередині Європейського Союзу, та виражає 
прагнення країн-членів ЄС до уніфікації митного законодавства не втручаючись в питання демаркації 
кордонів [4]. Проявляється подвійна природа міграційного регулювання в межах Європейського союзу — 
захист від нелегальної міграції та демократизація при наданні особам права на вільне переміщення.  

https://www.icrc.org/en/doc/%20resources/documents/article/other/57jpg2.htm
https://www.icrc.org/en/doc/%20resources/documents/article/other/57jpg2.htm
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/ESCR/E-2015-59.pdf
https://books.google.com.ua/books?id=iu5iRm3OcNQC&pg
https://www.ejiltalk.org/calibrating-human-rights-and-necessity-in-a-global-public-health-emergency-revive-the-un-ohchrs-icescr-compliance-criteria/
https://www.ejiltalk.org/calibrating-human-rights-and-necessity-in-a-global-public-health-emergency-revive-the-un-ohchrs-icescr-compliance-criteria/
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Таким чином, країни учасниці Європейського Союзу підкреслюють необхідність спільної діяльності 
щодо пропуску осіб через кордони своєї держав та кордони самого Європейського Союзу з подальшим 
розмежуванням причин міграційних процесів — чи це вимушені процеси чи добровільні. У зв'язку з цим 
постала необхідність вироблення єдиних підходів і певного типу стандартів щодо ключових понять і норм 
міграційного права. Ці стандарти передбачаються в основних нормативних актах, які визначають 
міграційну політику ЄС – Шенгенських угодах 1985 та 1990 року, Дублінській конвенції 1990 року, 
Амстердамському договорі 1997 року [5, 6].  

До органів Європейського Союзу, що займаються розробкою засобів та способів протидії нелегальній 
міграції слід віднести такі органи загальної компетенції як Європейську Раду, Європейський парламент, 
Європейську комісія, а також спеціалізований орган — Європейське агентство з управління оперативним 
співробітництвом на зовнішньому кордоні FRONTEX.  

FRONTEX реалізує ряд завдань, серед яких проведення спільних операцій, навчання та підготовка 
особового складу, аналіз інформації на зовнішніх кордонах, забезпечення швидкого реагування [7]. Окрім 
Frontex, з метою підвищення ефективності роботи національних служб і їх співробітництва у запобіганні 
та боротьбі з проявами міжнародної організованої злочинності, зокрема протидії нелегальній міграції, в 
ЄС було створено спеціальне агентство Європейської поліції – Європол (Europol), повноцінна робота 
якого почалась 1 липня 1999 р [8].  

Як зазначає Чулаєвська М.Є. досліджуючи Угоду про асоціацію України та Європейського Союзу, 
співробітництво в митній сфері можна розглянути як: по-перше — питання, пов'язані із запобіганням і 
боротьбою з нелегальною міграцією, поліпшенням управлінням кордонами, наданням притулку тощо; 
по-друге, — питання регулювання руху безпосередньо трудових мігрантів [9].  

Підсумовуючи вищезазначене  можна виділити, що Європейський Союз має два фронти боротьби з 
нелегальною міграцією — de jure та de facto. Їх особливістю є взаємозв'язок між органами, що приймають 
нормативне забезпечення та потреби органів, що безпосередньо протидіють нелегальній міграції. Хоча 
Європейський Союз — це складний багаторівневий інститут, що містить органічне поєднання законодавств 
різних країн з їх особливостями, проте вони досягнули необхідного рівня, що забезпечують зниження 
нелегальної міграції. В цьому контексті очевидно вигідна співпраця України саме з Європейським Союзом 
не лише в наявних межах, а і в перспективі їх збільшення, поглиблення, розширення. Крім того, вважаємо 
необхідним звертати увагу на ті аспекти функціонування митної системи Європейського Союзу, що 
забезпечують її координацію та взаєморозуміння з іншими органами різних держав. 
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