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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ  
Буканов Г.М. 

докторант кафедри менеджменту та управління проектами  

Дніпропетровського регіонального інституту державного управління  

Національної Академії Державного Управління При Президентові  

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У 

СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

На сьогоднішній день в Україні сформувалися екологічна політика, екологічне законодавство, 

екологічне управління, покликане забезпечити відтворювальний розвиток суспільства, який, у свою 

чергу, завдяки економному використанню та відтворенню природних ресурсів дає змогу задовольнити 

потреби сучасного покоління, не піддаючи небезпеці життя і благополуччя поколінь. Реалізація державної 

екологічної політики передбачає екологічне управління, що забезпечується системою екологічного 

менеджменту на різних рівнях державного управління. Особливістю екологічного менеджменту виступає 

той факт, що він передбачає розробку екологічних завдань на основі відповідних стратегій і програм, а 

також їх реалізацію шляхом створення профільних структур, контроль за результатами на всіх рівнях.  

Екологічний менеджмент – це тип управління, принципово зорієнтований на формування й розвиток 

екологічного виробництва та нової екологічної якості життєдіяльності людей, з метою збереження 

природного середовища, забезпечення здоров’я населення та економного витрачання ресурсів у контексті 

вимог сталого розвитку, складова загальної системи екологічного управління та система ринкового 

управління довкіллям, функціонує на територіальному ієрархічному рівні в рамках глобальної 

екологічної політики, держави в цілому, регіону, окремої території (місто, селище, окрема природна зона), 

корпорації, підприємств в сферах з ринковими відносинами.  

В Україні екологічний стан регулюється за допомогою стандартизації та екологічного нормування. 

На державному рівні система управління екологічним  менеджментом  закріплена законодавчо і 

регулюється законодавством країни, в основі якого лежать Закон України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», Земельний та інші кодекси України, які забезпечують правову регламентацію 

переважно охоронних функцій, функцій державного дозволу і контролю.  

Ефективність функціонування системи екологічного менеджменту на всіх рівнях управління 

пов’язана із впровадження низки економічних, регуляторних і адміністративних інструментів реалізації 

екологічної політики. 

 Основою екологічного менеджменту як еколого-центристської системи управління є екологічні 

стандарти: міжнародного (ISO 14000) і національного, державного рівня (Державні стандарти та технічні 

умови (ДСТУ). 

Проблемами дослідження системи екологічного менеджменту займалися вчені, праці яких мали 

важливе: В.Аніщенко, О. Балацький, Т. Галькевич, К. Демяненко, Ю. Добуш, М. Ільїн, О. Потай, 

Т.Трифонов, А. Садєков, В. Шевчук та інші вчені. 

Незважаючи на багатозначність поняття «менеджмент», сьогодні воно означає управління на різних 

рівнях. Відповідно термін «екологічний менеджмент» розглядається переважно в таких значеннях [1, с.227]: 

а) як діяльність громадських екологічних організацій; б) як сукупність засад, методів і засобів управління 

природоохоронною діяльністю підприємства; в) як система управління окремим природним комплексом, що 

підлягає особливій охороні; г) як частина загальної системи управління, яка містить організаційну структуру, 

діяльність з планування, обов'язки, відповідальність, досвід, методи, методики, процеси і ресурси для 

формування, здійснення, аналізу та актуалізації екологічної політики конкретної організації. 

Найповніше трактування екологічного менеджменту наведене у міжнародному стандарті ISO 14000. 

«Система екологічного менеджменту – це частина загальної системи менеджменту, яка включає 

організаційну структуру, планування діяльності, розподіл відповідальності, практичну роботу, а також 

процедури, процеси та ресурси для розробки, впровадження, оцінки досягнутих результатів реалізації та 

вдосконалення екологічної політики, цілей і завдань» [2, с.2].  

Основними ознаками екологічного менеджменту є [3, с.9]: 1) він є складовою загальної системи 

екологічного управління, 2) він є системою ринкового управління довкіллям, 3) його дія обмежується на 
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територіальному ієрархічному рівні в рамках регіону, корпорації, підприємств в сферах з ринковими 

відносинами, насамперед, виробничій. 

Отже, у широкому розумінні – це тип управління, принципово зорієнтований на формування й 

розвиток екологічного виробництва та нової екологічної якості життєдіяльності людей, з метою 

збереження природного середовища, забезпечення здоров’я населення та економного витрачання 

ресурсів у контексті вимог сталого розвитку. 

Основою екологічного менеджменту як еколого-центристської системи управління є екологічні стандарти 

(міжнародного і національного, державного рівня). Відповідно екологічний менеджмент може здійснюватися 

на таких рівнях: міжнародний, національний, регіональний, локальний (рівень організації, підприємства)  

На національному рівні екологічний менеджмент регулюється Державними стандартами та технічними 

умовами (ДСТУ). В Україні міжнародні стандарти серії ISO 14000 прийняті як національні в 1997 р. У зв’язку з 

цим підприємства повинні дотримуватися певних чітких стандартів. Серед національних екологічних 

стандартів можна виділити наступні: 1) ДСТУ ISO 14004:2006 – Системи екологічного управління. Загальні 

настанови щодо принципів, систем та засобів забезпечення; 2) ДСТУ ISO 14015:2005 – Екологічне керування. 

Екологічне оцінювання виробничих об'єктів та організацій; 3) ДСТУ ISO 14020:2003 – Екологічні маркування 

та декларації. Загальні принципи; 4) ДСТУ ISO 14021:2002 – Екологічні маркування та декларації. Екологічні 

самодекларації (екологічне маркування типу II); 5) ДСТУ ISO 14024:2002 – Екологічні маркування та декларації. 

Екологічне маркування типу І. Принципи та методи; 6) ДСТУ ISO/TR 14025:2002 – Екологічні маркування та 

декларації. Екологічні декларації типу III; 7) ДСТУ ISO 14031:2004 – Екологічне керування. Настанови щодо 

оцінювання екологічної характеристики; 8) ДСТУ ISO/TR 14032:2004 – Екологічне керування. Оцінювання 

екологічної характеристики. Приклади; 9) ДСТУ ISO 14040:2004 – Екологічне керування. Оцінювання 

життєвого циклу. Принципи та структура; 10) ДСТУ ISO 14041:2004 – Екологічне керування. Оцінювання 

життєвого циклу. Визначення цілі та сфери застосування інвентаризації [4]. 

На державному рівні екологічна політика повинна визначати основні інструменти та важелі впливу на стан 

довкілля, які повинні бути як адміністративними, так і ринковими. Екологічний менеджмент регіону являє собою 

систему управління, що спрямована на реалізацію комплексних програм із екологічного менеджменту, створення 

переробних та утилізаційних станцій і заводів для зменшення рівня забрудненості регіону. Екологічний 

менеджмент на локальному рівні, тобто на рівні підприємства, передбачає створення системи управління, яка 

повинна розробляти та реалізовувати комплекс заходів щодо раціонального безвідходного використання ресурсів, 

зменшення рівня використання паливних та енергетичних ресурсів, вироблення екологічно чистої продукції, а 

також переробку відходів власного виробництва.З метою підвищення конкурентоспроможності підприємства 

повинні впроваджувати екологічний менеджмент, орієнтуючись не лише на власні нормативи, а й на державні, 

міжнародні стандарти на міжнародному, національному та локальному рівнях. 

Таким чином, визначено, що система екологічного менеджменту – це частина загальної системи 

менеджменту, яка включає організаційну структуру, планування діяльності, розподіл відповідальності, 

практичну роботу, а також процедури, процеси та ресурси для розробки, впровадження, оцінки 

досягнутих результатів реалізації та вдосконалення екологічної політики, цілей і завдань. При цьому, 

екологічний менеджмент є складовою загальної системи екологічного управління, системою ринкового 

управління довкіллям, функціонує на територіальному ієрархічному рівні в рамках глобальної 

екологічної політики, держави в цілому, регіону, окремої території (місто, селище, окрема природна зона), 

корпорації, підприємств в сферах з ринковими відносинами. Основою екологічного менеджменту як 

еколого-центристської системи управління є екологічні стандарти: міжнародного (ISO 14000) і 

національного, державного рівня (Державні стандарти та технічні умови (ДСТУ). 
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ПРИНЦИП ВІДКРИТОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ 
 

Успіх у кар’єрі публічного службовця значною мірою залежить від його особистісного потенціалу, 

який, у свою чергу, формується на основі тих внутрішніх якостей особи. Серед якостей особистості 

публічного службовця в контексті побудови успішної кар’єри варто виділити такі: енергійність; 

професіоналізм; працездатність; відповідальність; комунікабельність; ініціативність; креативність, а 

також відкритість публічного службовця. Великого значення у побудові кар’єри набувають рушійні 

мотиви кар’єри, цінності, установки, інтереси особистості, що впливають на вибір кар’єрних орієнтацій. 

Зазначимо, що одним із важливих принципів в організації та функціонуванні публічної служби, а 

також у діяльності публічних службовців є принцип відкритості. Як раніше зазначалось, принцип 

відкритості часто асоціюється із доступністю, прозорістю, публічністю та транспарентністю. Однак, якщо 

такі категорії більше стосуються забезпечення рівня доступу громадськості до інформації про діяльність 

органів публічної влади, створення постійних інформаційних потоків через які населення отримує повні 

та достовірні дані про те, чим займаються органи публічної влади, то відкритість є значно ширшим 

поняттям і більше вказує на двосторонній зв'язок між громадськістю та органами публічної влади. 

Принцип відкритості державної служби може проявлятись у п’яти основних аспектах: як 

інформаційна відкритість – створення умов та відповідних інформаційних каналів для надання повної, 

доступної та максимально необхідної інформації про діяльність публічних органів; сервісна відкритість – 

швидке реагування на потреби населення та відкритість органів публічної влади у процесі надання послуг 

для населення; кар’єрна відкритість – доступність для громадян проходження конкурсу на заміщення 

відповідних вакантних посад публічної служби, створення умов за яких такі конкурси будуть відкритими 

(максимальна поінформованість про проведення конкурсу, вимоги до кандидатів, доступність та легкість 

подання документів для проходження конкурсу, рівне ставлення до всіх кандидатів) [1, С. 143]; 

відкритість органів публічної влади в умовах дистанційної роботи (ефективне використання 

різноманітних інформаційних інтернет-ресурсів для висвітлення інформації про свою діяльність, 

дистанційна організація роботи, створення умов для цілодобового онлайн обслуговування та спілкування 

з громадянами), персональна відкритість – відкритість публічних службовців, їх відповідальність за 

виконання посадових обов’язків. Саме останній вид відкритості ми розглянемо більш детально. 

У Законі України «Про державну службу» не вказано основні характеристики публічних службовців, 

а серед основних принципів державної служби виокремлено, зокрема, принципи доброчесності та 

прозорості у діяльності посадових осіб [2]. Водночас, вважаємо, що відкритість – це той критерій 

діяльності посадової особи, що характеризує її як професіонала, а отже, обов’язково має регулюватись 

нормативно-правовими актами. 

Відкритість як властивість особистості має кілька різних проявів. По-перше, це готовність однієї людини 

бути відкритою як особистість для іншої людини. Міра відкритості повинна визначатися відчуттями 

співрозмовників: якщо вони вважають один одного відкритими людьми і не відчувають страху відкритися - 

отже, в плані відкритості все добре. По-друге, відкритість - це прагнення особи в особистому спілкуванні з 

іншою людиною залишатися самим собою, природно виявляючи не тільки свої достоїнства, але, можливо, й 

недоліки. Будучи цілком відкритою людиною, особистість демонструє свої недоліки не для того, щоб 

епатувати або шокувати, не для того, щоб викликати співчуття, а для того, щоб показати, що є звичайною 

живою людиною, яка, як і всі люди, має недоліки і не прагне грати не властиву їй в житті роль. По-третє, 

відкритість виявляється в тому, що особистість показує готовність обговорювати будь-які питання. Емпатія 

сприяє відкритості, одне без іншого існувати практично не може. Такі ознаки можна застосувати і щодо 

характеристики публічного службовця у процесі виконання ним посадових обов’язків. 

Персональна відкритість публічних службовців є важливою складовою у їх діяльності. Відкритість 

особи є ознакою її відвертості, готовності співпрацювати, отримувати нові знання та новий досвід.  

Відкритість являє собою якість великодушності особистості, яка не має наміру приховувати свої 

думки і дії. Це властивість характеру являє собою одну з форм відвертості і прямодушності, яка 
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спрямована в позитивне русло. Відкритість людини – це її прагнення поширювати на оточуючих своє 

душевне тепло і готовність поділитися з близькою чимось сокровенним. Причому це бажання не має під 

собою корисливих цілей. Дане прагнення лише передбачає відсутність шкоди для себе і привнесення 

користі оточуючим. Соціально відкрита людина відрізняється комунікабельністю і щирістю. При цьому 

хворобливі переживання така людина все ж воліє тримати в собі і робить їх потаємними. 

Отже, однією із важливих ознак публічного службовця має бути його персональна відкритість, 

готовність чесно та з дотриманням нормативно-правових актів дотримувати і виконувати свої посадові 

обов’язки. Саме тому, така ознака повинна бути нормативно визначена і урегульована та внесена до 

переліку вимог, які виставляються до публічних осіб різних органів влади. 
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ОСОБЛИВОСТІ   АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
 

Матеріально-технічною основою процесу виробництва на будь-якому підприємстві є основні засоби, 

які є важливим чинником успішного функціонування підприємства. Вони знаходяться в безперервному 

русі, зміні і й удосконалені. З урахуванням особливостей циклу вартісного кругообігу основних засобів 

здійснюється процес управління цим видом необоротних активів підприємства. Мета такого управління – 

забезпечити своєчасне їх оновлення і підвищити ефективність використання. Забезпеченість та 

раціональне використання основних засобів великою мірою визначає обсяг виробництва, можливості 

росту та отримання прибутку від своєї діяльності.[1,с.459]. 

Розглянемо особливості аналізу ефективності використання основних засобів.  

Проаналізувати та оцінити, як підприємство використовує основні засоби можна використовуючи 

інформацію яка міститься в статистичній та фінансовій звітності. Ефективність використання основних засобів 

оцінюють за системою натуральних і вартісних показників, основним серед яких називають фондовіддачу. 

Фондовіддача (коефіцієнт виробничої віддачі основних засобів) відображає дохідність використання 

основних засобів, що беруть участь у виробництві та реалізації продукції, характеризує обсяг виробленої 

(реалізованої) продукції в розрахунку на одиницю вартості основних засобів [2, с. 182]. 

Показник фондовіддачі ( Фв) розраховують за формулою: 

Фв= ОВП/ВОЗ      (1) 

Де, ОВП- обсяг виробленої (реалізованої) продукції; 

ВОЗ- середня вартість основних фондів. 

Особливістю даного показника є те, що його значення залежить від тривалості періоду, за який він 

розраховується, чим тривалішим є період, тим більшою буде фондовіддача. Здебільшого аналіз 

фондовіддачі здійснюють за двома напрямками: визначення впливу факторів на зміну цього показника і 

вивчення впливу фондовіддачі на обсяг виробництва продукції. Рівень фондовіддачі залежить від 

ефективності використання машин і устаткування частки їх в загальній вартості фондів. 

Також, для оцінки ефективності використання основних засобів послуговуються показником 

фондомісткості (Фм). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
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Фондомісткість (коефіцієнт виробничої місткості основних засобів)-величина, обернена до 

фондовіддачі. Вона характеризує середню вартість основних засобів, що припадає на одиницю обсягу 

виробленої продукції, або обсягу її реалізації [2, с. 183].  

Для розрахунку цього показника застосовують формулу: 

Фм= ВОЗ/ОВП       (2) 

Для аналізу ефективності використання основних засобів може застосовуватись також показник 

рентабельності основних засобів (відношення операційного прибутку підприємства до середньорічної 

вартості його основних засобів) і часткові показники, що характеризують використання окремих видів 

обладнання  та виробничих площ (середній випуск продукції на одиницю обладнання за зміну, випуск 

продукції на 1м2 виробничої площі тощо.) [3]. 

В процесі економічного аналізу порівнюють фактичні значення перелічених вище показників у 

звітному періоді з аналогічними показниками попередніх періодів, вивчають їх динаміку за декілька років, 

визначають фактори зміни їх величини.   Таким чином, розкривши і пізнавши причино-наслідкові зв’язки  

економічних показників використання основних засобів можна дати правильну оцінку досягнутим 

результатам, визначити за рахунок чого вони змінились, виявити резерви підвищення ефективності     

використання основних фондів, обґрунтувати будь-яке управлінське рішення.  
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УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
 

Діяльність підприємства нерозривно пов’язана з наявністю й використанням основних засобів, які 

повинні характеризуватися відповідним складом та структурою для здійснення процесу виробництва. Для 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства й отримання необхідної величини прибутку 

необхідно здійснювати постійний аналіз ефективності використання основних засобів та досліджувати 

фактори, які впливають на цю зміну.  

На сьогодні існує значна кількість показників ефективності використання основних засобів, методик 

оцінювання їх стану та моделей. Для розв’язання проблеми ефективного управління основними засобами 

пропонуємо модель управління ефективністю використання основних засобів. 

Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі 

виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам чи для виконання 

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання 

(експлуатації) яких становить більше одного року або одного оборотного періоду [1]. 

З метою оцінювання стану та ефективності використання основних засобів використовуються 

показники, які характеризують обсяг основних засобів, темпи їх зростання за відповідні періоди, 

співвідношення окремих груп у загальній вартості фондів (їх структуру), визначити активну частину 

фондів, причини зміни їх обсягів і структури, шляхи її поліпшення. До показників, котрі характеризують 

забезпеченість підприємства основними засобами, належать: фондомісткість, фондоозброєність, 

коефіцієнт реальної вартості основних виробничих засобів у майні підприємства [2]. 

Розрахуємо дані показники для досліджуваного підприємства ХКП «Спецкомунтранс» за 2017-2019 рр. 

(табл. 1). 
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Таблиця 1 

Аналіз показників ефективності використання основних засобів 

Показники 2017 р. 2018 р. 2019 р. 
Темп росту 2019 р.  

До 2017  р., % 

1 2 3 4 5 

1. Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн. 35305,5 48665 61682,5 174,71 

2. Середньорічна вартість виробничого 

обладнання, тис.грн. 
25294 37723 50198,5 198,46 

3. Питома вага активної частини основних фондів,% 71,64 77,52 81,38 113,59 

4. Середньооблікова чисельність працівників, осіб 177 177 209 118,08 

5. Валовий прибуток, тис. грн. 3116 6280 14776 474,20 

6. Фондовіддача, грн. 1,27 1,23 1,02 79,76 

7. Машиновіддача, грн. 1,78 1,59 1,25 70,21 

8. Фондомісткість, грн. 0,78 0,81 0,98 125,38 

9. Фондоозброєність, грн. 199,47 274,94 295,13 147,96 

10. Технічна озброєність, грн. 142,90 213,12 240,18 168,07 

11. Рентабельність/збитковість основних засобів,% 8,83 12,90 23,95 271,42 

Примітка: Розраховано автором. 
 

За даними таблиці 1 видно, що на ХКП «Спецкомунтранс» на кожну гривню, вкладену в основні 

засоби в 2017 році було отримано 1,27 грн., а в 2019 році 1,02 гривні доходу. У 2017 році 0,78 гривні витрат 

в основні засоби містяться в кожній гривні товарної продукції, і в аналогічному періоді 2019 року 0,98 

гривні. Що свідчить про збільшення фондомісткості на 0,20 грн. Фондоозброєність у 2019 році 

збільшилась на 147,96% по відношенні до 2017 року і склала 295,13 тис. гривні на людину. На кожну 

гривню, вкладену в основні засоби в 2017 році приходилося 0,08 гривні, а в 2019 році – 0,24 гривні 

прибутку. Таким чином, можна зробити висновок, що основні засоби на підприємстві використовуються 

не досить ефективно і потрібно шукати резерви покращення використання основних засобів. 

Алгоритм процесу прийняття рішення щодо управління ефективністю основних фондів підприємства 

передбачає, що процес являє собою рух від одного блоку до іншого. Після виявлення проблеми, встановлення 

умов і факторів, що сприяють її виникненню, розробляються рішення, з яких вибирається краще.  

І. Постановка проблеми: виникнення ситуації, прояв проблеми, збір необхідної інформації, опис 

проблемної ситуації.  

ІІ. Розроблення варіантів рішення: формування вимог-обмежень, збір необхідної інформації, 

розроблення можливих варіантів.  

ІІІ. Вибір рішення: визначення критеріїв вибору; вибір рішень, які відповідають критеріям; 

оцінювання можливих наслідків; вибір найкращого рішення щодо управління ефективністю основних 

фондів підприємства 

Отже, основні засоби – це матеріальні активи різного роду, що виступають невід’ємною частиною 

процесу виробництва і становлять основу для створення капіталу. Щоб визначити найбільш 

обґрунтований порядок прийняття управлінського рішення, розроблено алгоритм процесу щодо 

управління ефективністю основних фондів підприємства. Ця модель містить кілька послідовних етапів, 

які дозволять оцінити стан основних засобів, розробити стратегію щодо ситуації, яка склалася на 

підприємстві на момент аналізу, та проконтролювати і своєчасно скоригувати відповідну стратегію. 
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«ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ НА РИНКУ ПРАЦІ: ЧИ МОЖЛИВО ДЛЯ УКРАЇНИ 

ДОСЯГТИ РІВНЯ КРАЇН ЄС?» 
 

Нещодавно опублікований Звіт про гендерні розриви у 2019 році показує рейтинг гендерної рівності 

у країнах світу, в яких Україна посіла 59 місце із 153. Порівняно з попереднім роком показник значно 

покращився (у 2018 році він був 65 місцем). Однак Україна не досягає середнього рівня гендерної рівності 

в Європі. Що заважає Україні наближатися до європейських стандартів і які кроки можуть допомогти 

покращити ситуацію? 

Якщо порівнювати 

Підписання Угоди про асоціацію з ЄС вимагало узгодження окремих програм на національному рівні 

з програмними документами ЄС, такими як Директива 2000/43 / ЄС про імплементацію принципу рівного 

ставлення до людей незалежно від расового чи етнічного походження, 2000 / 78 / ЄС про встановлення 

спільних правил рівного ставлення до роботи та зайнятості, 2010/18 / ЄС про імплементацію переглянутої 

рамкової угоди про батьківські відпустки тощо. Досвід іншої країни, цивілізаційний шлях якої має ряд 

подібностей і Україною, може стати в нагоді - Литва. 

Литва приєдналася до ЄС у 2004 р. Із гендерною ситуацією на ринку праці, подібною до сучасної 

України. Однак за останні 15 років вона змогла значно покращити свій рейтинг і цьогорічний звіт про 

гендерний розрив у чотирьох основних сферах життя (Глобальний звіт про гендерні розриви (GGGR) 

поставив Литву на 33 місце із 153 країн за рівнем гендерної рівності. 

Рейтинг враховує показники політичної участі (кількість жінок на найвищих посадах у країні), рівень 

освіти та доступ до освіти, доступ до медичної допомоги та економічні можливості. Найуспішнішим для 

України з цих показників є показник доступності освіти (26 місце у рейтингу). Важливо розуміти, що цей 

рейтинг стосується не якості освіти, а скоріше того, що жінки та чоловіки в Україні мають рівний доступ 

до неї. Найгірший показник представляє участь у політичному житті (83 місце у рейтингу). 

Показові цифри (порівняння Литви та України) полягають у тому, що відсоток зайнятих жінок у Литві 

загалом на 14% вищий, ніж в Україні (74,2% до 60,4%). 

Ще в 2005 році в Україні набув чинності Закон про рівні права та можливості для жінок та чоловіків. Однак 

через 15 років середньомісячна зарплата жінок в Україні становить 75% від зарплати чоловіків. Іншими 

словами, в Україні жінки працюють в середньому 25 робочих днів із 100 безкоштовно. Хоча в Литві середній 

розрив у зарплаті жінок та чоловіків становить 16%, проте 10 років тому він був найвищим у ЄС на той час - 

22%. Національна програма рівних можливостей для жінок та чоловіків у Литві в 2010 р. Визначила 

пріоритетною метою зменшення різниці в зарплаті, і одним із кроків було суттєве підвищення рівня зарплат у 

галузях економіки, в основному зайнятих жінками - таких, як освіта, мистецтво і культура, соціальна робота. 

Результати опитувань: проблема не законодавча, а психологічна 

Тим часом, хоча НУО та органи державної влади зосереджувались на імплементації європейського 

законодавства, результати Національного обстеження гендерної рівності невтішні. Згідно з опитуванням, 

проведеним GFK Ukraine у 2018 році, лише половина українців (як жінок, так і чоловіків) підтримує 

рівність домашніх обов'язків, коли чоловік і дружина працюють, тоді як 43% респондентів сказали 

протилежне - жінка, у будь-якому випадку, повинна виконувати всі домашні справи і бути хорошою 

домогосподаркою, і дві третини опитаних вважають, що жінка повинна бути в першу чергу дружиною та 

матір’ю, і рівень підтримки цієї точки зору майже не змінився з 2009 року. Протилежна точка зору полягає 

в тому, що жінка повинна, в першу чергу, робити те, що вона хоче робити, і що вона вибирає, яким чином 

і коли підтримувати лише 31%. 

Цілком ймовірно, що програми та кампанії для активнішого залучення чоловіків до сімейного життя, 

догляду за дітьми та допомоги жінкам у побутових справах допоможуть якось звільнити жінок та дадуть 

їм змогу активніше брати участь у ринку праці. Однак інші стереотипні погляди, такі як перебільшення 

важливості зайнятості чоловіків, можуть перешкоджати прогресу у досягненні гендерної рівності. 

Інше загальнонаціональне опитування щодо гендерних стереотипів, проведене в липні 2018 року, 

показує ще менш обнадійливі результати з точки зору подолання стереотипів: 61% опитаних заявили, що 
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це чоловік, який повинен підтримувати сім'ю фінансово, тоді як лише третина (37%) зазначила виходячи 

з того, що це повинно бути відповідальністю обох або того, у кого зарплата більша. Такі результати 

частково можна пояснити різницею в зарплатах, а не на користь жінок. 

У той же час переважна більшість населення України вважає материнство головним способом 

досягнення жінкою чогось у житті - за результатами всеукраїнського опитування у 2018 році дві третини 

(65%) заявили, що "Кожна жінка повинна мати дитину з певною метою в житті", як жінки, так і чоловіки 

(69% чоловіків та 63% жінок погоджуються з цим твердженням); натомість лише третина (32%) сказала 

протилежне - що жінка має «право вибору, мати дитину чи ні». 

Отже, це породжує суперечливий тиск на жінок із оточення при поєднанні ролі матері та робітниці: 

очікування народження принаймні однієї дитини, з одного боку, та дискримінація з боку роботодавця 

щодо нижчої зарплати, гіршої за чоловічу в тих самих положеннях. Іншими словами, від жінок очікується 

виконання ролі матері, однак сама можливість виконання цієї ролі є приводом для позбавлення жінок 

рівних можливостей з чоловіками на ринку праці. 

Отже, основні прояви гендерної дискримінації на ринку праці як в Україні, так і в Литві можна 

спостерігати в різниці в оплаті праці, розподілі зайнятості на «жіночу» та «чоловічу» (горизонтальна 

сегрегація). Більше того, саме подвійне навантаження, з яким стикаються жінки-працівниці, як головна 

відповідальність за репродуктивну сферу (догляд за сім’єю, домашнє господарство тощо). 

В українському суспільстві існують гендерні стереотипи щодо поділу сфер життя як найбільш 

важливого для жінок (пологи, догляд за дітьми, безоплатна соціальна робота) та чоловіків (кар'єра, 

матеріальний добробут сім'ї) з ідеєю активних працюючих матерів які мають право на самореалізацію у 

професійній сфері. 

Що з цим робити? 

На додаток до законодавчих змін в Україні в попередні роки, можна було визначити різні ініціативи 

(переважно міжнародних та неурядових організацій) щодо боротьби з дискримінацією на ринку праці та інших 

сферах, наприклад, скасування «Списку заборонених жінок» у 2018 році. Професії », схвалене Міністерством 

охорони здоров’я, започаткування ініціативи GirlsSTEM, підтримка власників малого бізнесу шляхом 

проведення тренінгів та грантів, проведення конгресу HeForShe та проведення кампанії з підвищення 

обізнаності про щастя, що пояснює, чому гендерна рівність важлива як для чоловіків, так і для жінок. 

Можливою зміною як законодавчий крок було б запровадження можливості для тат брати батьківську 

відпустку, як, наприклад, у Литві. Такий крок може допомогти встановити більш збалансований розподіл 

сімейних обов’язків, більше залучення татів до роботи з догляду не тільки після народження дитини, а й 

у наступні роки. 

Можливість альтернативних форм зайнятості (частково гнучких, віддалених тощо) також допоможе 

зменшити диспропорцію у представництві жінок та чоловіків на ринку праці в Україні, щоб досягти рівня, 

близького до рівня в ЄС у наступні роки. Додатковим кроком може стати підтримка участі жінок на ринку 

праці за допомогою програм розвитку та підтримки - як через навчання, гранти та наставництво, обмін 

передовою практикою, так і створення мереж взаємної підтримки для жінок, які хочуть створити власну 

бізнесу або у кого це вже є. 

Взагалі кажучи, головним напрямком державної політики - у законодавчому полі та при здійсненні 

інформаційних кампаній - має бути подолання гендерних стереотипів, упереджень щодо прив'язки певної сфери 

діяльності до жінок чи чоловіків, створення умов для роботи вигідно поєднувати роботу та сімейне життя. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦIАЛЬНО-ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ 

РЕГIОНIВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛIЗАЦIЇ 
 

Державним регулюванням соцiально-економiчного розвитку регiонiв слiд вважати цiлеспрямований 

систематичний вплив з боку держави, спрямований на пiдтримання соцiально орiєнтованого, сталого й 

збалансованого розвитку регiонiв з метою забезпечення максимально високих i рiвних соцiальних 

стандартiв життя населення, незалежно вiд мiсця проживання, який полягає у створеннi необхiдної 

нормативно-правової бази, iнституцiйного, iнформацiйного та кадрового забезпечення з використанням 

програмно-цiльового методу та вiдповiдного фiнансово-економiчного iнструментарiю.  

Так, дотримання принципiв i вимог європейської регiональної полiтики може бути «рушiйною 

силою» удосконалення процесiв державного регулювання розвитку регiонiв України. Державне 

регулювання буде ефективним, якщо воно пiдкрiплене принципами субсидiарностi та децентралiзацiї 

регiонального управлiння. Для успiшного державного регулювання необхiдна результативна i ефективна 

система менеджменту на нацiональному i мiсцевих рiвнях. Ефективне державне регулювання процесу 

розвитку регiонiв потребує фiнансової пiдтримки, зокрема спецiальних iнструментiв, фiнансової 

координацiї та фiскальної децентралiзацiї, реформування мiжбюджетних вiдносин. 

Однак, не дивлячись на те, що за останнi роки напрацьовано значну законодавчу базу, яка забезпечує 

регiональний розвиток, задекларованi засади державної регiональної полiтики не завжди впроваджуються в 

практику. Дослiдження нормативно-правової бази як основи державної регiональної полiтики, проведене у 

роботi, дозволило дiйти висновку про те, що iснуюча на сьогоднi нормативно-правова база державної 

регiональної полiтики включає законодавчi акти, якi охоплюють не усi напрями та механiзми її формування 

i реалiзацiї, не узгодженi мiж собою, не складають систему нормативно-правових актiв з питань регулювання 

даної сфери. Все це вимагає впорядкування, наукового обґрунтування та застосування системного пiдходу 

щодо вдосконалення правового забезпечення державної регiональної полiтики. 

Дослiдження показало, що з метою покращення якостi державного управлiння, переходу на шлях 

прискореного iнтенсивного розвитку країни в цiлому, потребують удосконалення та ефективного 

використання iнструменти механiзму державного регулювання соцiально-економiчного розвитку. 

Проведений аналiз стану соцiально-економiчного стану регiонiв України виявив значнi диспропорцiї у 

таких сферах: зайнятiсть, безробiття, доходи населення, iнвестицiйно-iнновацiйна, зовнiшньоекономiчна 

та фiнансова дiяльнiсть, розвиток iнфраструктури регiонiв. 

Пропозицiї щодо внесення змiн до нормативно-правових актiв, що стосуються формування та 

реалiзацiї державної регiональної полiтики України, на основi конкретизацiї цiлей регiонального 

соцiально-економiчного розвитку, наведених у Стратегiї регiонального розвитку України на перiод до 

2020 р. Доведено, що правове поле формування та реалiзацiї державної регiональної полiтики потребує 

систематизацiї та упорядкування, оскiльки окремi питання, зокрема, управлiння комунальною власнiстю, 

участь громадян у виконаннi самоврядних функцiй через органи самоорганiзацiї населення, мiжбюджетнi 

вiдносини досi залишаються не остаточно врегульованими. 

Пiдходи до модернiзацiї механiзму державного регулювання та покращення сучасного стану 

соцiально-економiчного розвитку регiонiв України. В цiлому їх можна звести до таких: 

- удосконалення нормативно-правового забезпечення державної регiональної полiтики держави як 

основи державного регулювання даного процесу. Зокрема, забезпечення її системностi з метою 

ефективного використання потенцiалу кожного регiону; 

- запровадження нової якостi державної регiональної полiтики, що покликана поєднати завдання 

модернiзацiї економiки країни iз завданнями забезпечення комплексного збалансованого розвитку регiонiв; 

- пiдтримка фiнансової спроможностi Державного фонду регiонального розвитку (ДФРР) 

забезпечувати регiональний розвиток держави; 

- забезпечення самодостатностi регiональних бюджетiв, що має на метi скорочення дотацiй, за 

рахунок посилення тенденцiї децентралiзацiї в управлiння розвитком господарського потенцiалу регiонiв; 

- прискорення процедури укладання угод щодо регiонального розвитку та забезпечення її прозоростi; 
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- пiдтримка дiяльностi агенцiй регiонального розвитку, їх тiсна взаємодiя з усiма рiвнями 

регiональної влади, громадськiстю, представниками бiзнес-структур, пiдприємницького середовища, що 

дiють на регiональному рiвнi; 

- використання переваг транскордонного, прикордонного та мiжрегiонального спiвробiтництва, 

що стимулюватиме розвиток внутрiшнього ринку, посилить економiчну та соцiальну єднiсть країни, 

активiзує мiжнародне мiжрегiональне спiвробiтництво; 

- вирiшення низки проблем соцiально-економiчного розвитку регiонiв, що є важливим на 

сучасному етапi розвитку України. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ: СУТНІСТЬ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Важливість екологічного аудиту в системі функціонування сучасної економіки можна пояснити тим, 

що такий вид аудиту дозволяє організаціям, які мають негативний вплив на навколишнє середовище, 

самостійно контролювати свою діяльність, оцінювати екологічні та соціально-економічні наслідки і 

вносити корективи в технології й мінімізувати наслідки. 

Екологічний аудит характеризується комплексністю і розглядається як інструмент підвищення 

відповідальності бізнесу за екологічні наслідки. На сьогоднішній день існує безліч підходів до визначення 

поняття «екологічний аудит ». Так, Д. А. Гафурова вважає, що екологічний аудит - сукупність дій, спрямованих 

на здійснення оцінки дотримання економічним суб'єктом вимог нормативних актів в галузі охорони 

навколишнього середовища в процесі здійснення діяльності, контроль ведення обліку та надання звітності [1]. 

Правові засади проведення екологічного аудиту в Україні визначені Законом України "Про 

екологічний аудит". Відповідно до статті 1 цього Закону "екологічний аудит – це документально 

оформлений, системний, незалежний процес оцінювання об'єкта екологічного аудиту, що включає 

збирання і об'єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, 

заходів, умов, системи екологічного управління та інформації з цих питань вимогам законодавства 

України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту" [2].  

Таким чином, сутність екологічного аудиту полягає в проведенні незалежної перевірки діяльності 

суб'єктів господарювання щодо дотримання встановлених вимог щодо охорони навколишнього середовища.  

Нормативне регулювання екологічного аудиту як одного з видів аудиторської діяльності регулюється 

різними законами, постановами, виконавчої влади та посадових осіб. 

http://zakon.rada.gov.ua/
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Законом України «Про екологічний аудит» передбачено два види екологічного аудиту: добровільний 

і обов'язковий. 

 Добровільний - здійснюється за ініціативою керівництва об'єкту аудиту або за узгодженням з ним, якщо 

замовником аудиту виступає третя зацікавлена сторона (потенційний покупець, фінансова установа, або ін.). 

Обов'язковий - здійснюється за замовленням зацікавлених державних органів для об'єктів або видів 

діяльності, що представляють підвищену екологічну небезпеку. 

Обов'язковий екологічний аудит в Україні проводиться у випадках: 

 банкрутство; 

 приватизація; 

 передача в концесію об'єктів державної і комунальної власності; 

 передача або придбання в державну або комунальну власність; 

 передача в довгострокову оренду об'єктів державної або комунальної власності; 

 створення на основі об'єктів державної і комунальної власності спільних підприємств; 

 екологічне страхування об'єктів; 

 завершення дії угоди про розподіл продукції відповідно закону; 

 у інших випадках, передбачених законом. 

Безумовно, що для практичного здійснення екологічного аудиту слід знати систему нормативного 

регулювання відповідних відносин, що в Україні представлена наступним рівнями:  

1. Конституція України, що закладає принципи діяльності держави для стимулювання ефективного 

природокористування, охорони довкілля та утвердження екологічної безпеки та передбачає право 

громадян на вільний доступ до екологічної інформації. Згідно з Конституцією України кожен має право 

на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. 

Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових 

продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення» [3].  

2. Еколого-правове регулювання, що ґрунтується на нормах законів України, зокрема, законів «Про 

охорону навколишнього природного середовища» та «Про екологічний аудит» [4]. 

3. Міжнародно-правове регулювання, представлене, насамперед, міжнародними стандартами EMAS 

та ISO 14000 [5]. Можна констатувати, що у міжнародній практиці поняття екологічного аудиту вже 

реалізоване в практичні механізми діяльності зі своєю законодавчою, нормативно-методичною і 

навчальною базою, організаційною інфраструктурою і кваліфікованими екоаудиторами. Вимога щодо 

періодичного проведення аудиторських перевірок на сьогодні є однією з найважливіших умов самого 

функціонування компаній. 

Стандарти екологічного аудиту дозволяють підприємству зробити свою природоохоронну діяльність 

системною і, що головне, ефективною, передбачаючи здійснення екологічних заходів при дотриманні 

економічних інтересів підприємства.  

На сьогодні екологічний аудит отримує широке практичне застосування. У проведенні екологічного 

аудиту зацікавлені підприємства, інвестори, державні органи і громадські організації.  

Отже, впровадження екологічного аудиту в Україні сприятиме подальшій інтеграції України в 

європейське і світове економічне співтовариство, а для підприємств - це можливість значно поліпшити 

конкурентоспроможність на зовнішніх ринках. Перспективами подальших досліджень є наукові 

напрацювання  щодо організації та методики екологічного аудиту в Україні. 
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ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ‘Я В 

УКРАІНІ 
 

Медична реформа в Україні зазнає все більшого розмаху, яка загострила велику кількість проблем, 

що стосуються управління сферою охорони здоров’я, створення конкурентного ринку медичних послуг, 

автономізації медичних закладів та їх ресурсного забезпечення, запровадження нового механізму 

фінансування медичних закладів та установ, формування інноваційної моделі компетенцій для керівників 

некомерційних медичних установ, модернізації менеджменту закладів охорони здоров’я . 

Реформування застарілої та неефективної системи охорони здоров’я, успадкованої з часів входження 

України до Радянського Союзу, яка не здатна надавати високоякісні  послуги та потерпає від корупції, 

реалізується паралельно з впровадженням децентралізації влади в Україні. Показники здоров’я в Україні, 

такі як середня тривалість життя, залишаються одними з найгірших у Європі, у той же час витрати є 

порівняно високими. Медична реформа спрямована на переорієнтацію фінансової підтримки на надання 

послуг, а не на фінансування надмірно пропорційної та частково застарілої інфраструктури. 

Зважаючи на нинішню ситуацію Україна виявилась не готовою до пандемії. Вона значно відстає у 

боротьбі з коронавірусною інфекцією, порівняно з іншими країнами. Для прикладу, США випробовують 

десятки ліків для боротьби з Covid-19. Також активні клінічні випробування в країні проходять дві 

потенційні вакцини від коронавірусу.  Аналіз дій провідних країн світу щодо пандемії коронавірусу 

засвідчив, що першопочатковими заходами мають бути масові тестування населення різного віку для 

визначення зон небезпеки та їх швидкої ізоляції, аби вводити карантин не по всій країні, а саме в 

небезпечних районах. Важливим є визначення та інформування тих людей, які перехворіли й мають 

відповідний імунітет  і не потребують ізоляції та зможуть проводити звичайну повсякденну діяльність. 

Корисним став досвід використання інноваційних технологій для відстеження здоров’я громадян різного 

віку, як приклад тих, які використовує Китай та Південна Корея (спеціальне програмне забезпечення).  

З наявних даних вже очевидно, що економічний занепад буде значно глибший, а наслідки - гірші, ніж 

це прогнозували аналітики. З огляду на таку ситуацію, влади провідних країн світу розробляють 

масштабні пакети допомоги економічним сферам. Якщо розглядати ЄС, яке виділяє на допомогу 1% ВВП, 

то з Україною ситуація значно інакша, обсяг коштів має бути 1,3 млр. дол., - тобто більше 30 млрд. грн., 

що є абсолютно реальним показником. Однак, навіть наявність таких пакетів допомоги не 

гарантуєзначних та позитивних результатів. Просте зниження відсоткової ставки не зможе активізувати 

економічну діяльність в умовах тривалого чи повторюваного карантину. А збільшення публічних 

закупівель без зміни моделі виробничих процесів та організації праці в умовах інфікування 

коронавірусною інфекцією лише витрачатиме «в нікуди» кошти з державних бюджетів. Прямі виплати 

громадянам лише на певний час відкладуть момент зустрічі з новими жорсткими соціально-економічними 

реаліями. Лише запровадження нових «віртуальних» чи чітко організованих державою економічних 

моделей може відновити економічне зростання – у нових формах, з новою організацією діяльності і 

трудових відносин. В Україні проблема ускладнюється тим, що наразі у правовому вакуумі опинились 

відносини щодо дистанційної діяльності, що ставить під загрозу належне здійснення та захист прав 

працівників та роботодавців під час карантину, і це не лише закладів охорони здоров’я, а усіх в цілому. 

Верховна Рада розглядає низку законопроектів про працю, жодним з яким не було запропоновано 

комплексного вирішення існуючої проблеми.  

Без уваги не варто залишати і фармацевтичні підприємства та заклади, які теж потребують суттєвого 

удосконалення у своїй діяльності. Зокрема можливо запровадження найсучасніших моделей 

менеджменту для аптечних закладів: управління товарними залишками та асортиментом, використання 

BalancedScorecard – BSC (це система стратегічного управління компанією на основі вимірювання та 

оцінки її ефективності за набором оптимально подібних показників, що відображає всі аспекти діяльності 

організацій, як фінансові, так і не фінансові. Назва системи відображає рівномірність, яка зберігається між 

короткочасними та довгостроковими цінами, фінансовими та не фінансовими показниками, основними 

та допоміжними параметрами, а також зовнішніми та внутрішніми факторами діяльності); запровадження 
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міжнародних стандартів( для прикладу, GoodpharmacypracticeGPP й ISO 9001); створення баз даних 

клієнтів; управління трудовим потенціалом підприємства та постійний контроль.   

У загальному, система реформування закладів охорони здоров’я має безліч проблем: відсутність 

використання сучасних стратегій менеджменту, недостатній рівень освіти персоналу медичних закладів, 

використання в недостатній мірі медико-технологічних стандартів; невдало вибудувана кадрова політика, 

яка гальмує процес реформації. Незважаючи на це, запропоновано такі вирішення проблем: побудова 

ефективності кадрової політики, використання сучасних технологій у сфері менеджменту, розроблення 

професійних стандартів з урахуванням європейських вимог. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ПЕДАГОГІЧНИМ 

ПЕРСОНАЛОМ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

На цей час сучасна дошкільна освіта знаходиться в непростій  соціально – економічній ситуації, що 

спонукає шукати нові підходи до управління дошкільними закладами. Система освітнього управління 

зараз спрямована на педагогічний процес, а не на розвиток педагогічного колективу, тому потребує змін 

і удосконалення. Для того, щоб освіті перейти на  сучасний рівень перш за все потрібно шукати нові 

моделі управління персоналом. Залишається актуальною проблема забезпечення навчальних закладів  

професійними працівниками, які мають  досвід роботи в управлінні колективом, розуміються на новітніх 

механізмах впровадження змін у педагогічну діяльність. Дуже важко в наш час знайти фахівця дошкільної 

освіти, який би зміг взяти на себе відповідальність  керівника. Крім функцій керівника він повинен 

розумітися у сфері управління дошкільним закладом, прогнозувати ступень відповідних цілей і 

результатів освіти дітей і всього закладу. Для підвищення рівня працездатності колективу треба вміло 

направляти та координувати спільні цілі та шляхи для їх досягнення. У цьому можуть допомогти новітні 

технології управління персоналом. 

Управлінська діяльність завідувача ЗДО, методиста, зображена у різних роботах науковців. Так І.І. Драч (1) 

вважає, що  в управлінській команді навчального закладу має бути визнаний лідер, який зможе забезпечити 

ефективну комунікацію та швидко реагувати на процеси, що відбуваються у суспільстві. Набока О.Г.(2) вважає, 

http://www.uiph.kiev.ua/dawnload/Vidavnictvo/Ukraina
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що управління навчальним закладом передбачає впровадження сукупності професійних знань, умінь і навичок 

у процес здійснення ефективної управлінської діяльності на засадах постійного самовдосконалення, 

застосування творчої самореалізації особистості під час управлінської освітньої діяльності. 

Основні види технологій управління персоналом застосовують для будування цілісної системи. В 

арсеналі менеджера є кейс – технології, ділові ігри, коучинг. На нашу думку, керівникам дошкільних 

закладів доцільно застосовувати сучасні технології відбору персоналу, підвищену увагу приділяти 

діловим та особистісним якостям кандидатів на посади та впроваджувати ефективні системи їх адаптації 

в новому колективі. 

Як відомо, в практиці менеджера застосовуються технології: управління (підбір, розставлення та 

оцінка кадрів),  управління і розвитку (підвищення кваліфікації педагогів, атестація, введення інновацій), 

управління поведінкою (система мотивацій, швидке вирішення конфліктів, організаційна, корпоративна 

культура, етика ділових відношень). 

Тенденцією розвитку сучасних технологій управління персоналом можна вважати їх постійний 

взаємний перетин. Наявні концепції та теорії рідко застосовуються в чистому вигляді. На практиці 

використовуються їх поєднання. Що стосується вибору технології управління персоналом, більшість 

компаній робить спроби збалансувати запозичення закордонного досвіду і розробку власних рішень. 

Прийняти однозначне рішення, яке з напрямків найбільш ефективний зараз, досить складно. На наш 

погляд, забезпечити розвиток закладу допомагають критерії ефективності: простота та надійність 

управління, економічність, зручність застосування та практичність. 

Використання методик в чистому вигляді, без урахування особливостей конкретного закладу рідко 

призводить до позитивних результатів. На цей час організаціям залишається поєднувати кращі й 

застосовні в кожному конкретному випадку особливості сучасних технологій управління персоналом. 

Виходячи з наших досліджень, ми вважаємо, що у сучасних закладах дошкільної освіти доцільно 

використовувати ті нововведення, які відповідають формуванню індивідуального стилю управлінської 

діяльності завідувача і забезпечують реалізацію успішної стратегії розвитку закладу. 

Керівник впливає на мотиваційну сферу, використовуючи заохочення і покарання, моральні та 

матеріальні стимули, створює психологічний клімат, викликає прагнення працювати краще, підбирає 

завдання з урахуванням інтересів і здібностей працівників. Головним доданком рис є вміння підтримати 

добре ім'я педагога в очах колективу шляхом доброзичливої оцінки його роботи, спиратися на колектив 

при стимулюванні активності особистості. 

Управління персоналом на засадах новітніх технологій базується на принципах самовиховання і 

саморозвитку, які є вищими формами вдосконалення та професійного зростання. Інструментами 

управління є педагогічні ради, дискусії, мозкові штурми, проєктна діяльність педагога, аналіз конкретних 

ситуацій, майстер – класи. Раціонально періодично аналізувати застосовувані методики та інструменти й 

шукати шляхи адаптації до нових умов. Доцільно  приділяти увагу формуванню кадрового резерву 

управлінського складу. При розширенні організації це дозволить не витрачати додаткові ресурси й 

швидко укомплектувати повноцінний штат співробітників. 

Інноваційні технології засновані на дотриманні основних законів, правил і норм, які слід враховувати 

керівникам і менеджерам при вдосконаленні всієї системи. Виділивши ключові індикатори підвищення 

ефективності праці, вдасться внести зміни в дієву технологію, не змінюючи основних принципів всієї системи.  
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ПРОБЛЕМИ І НЕДОЛІКИ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ НЕПРЯМОГО  

ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

Українська система оподаткування страждає, насамперед, від відсутності можливості «вирішувати 

питання» на власний розсуд, а також є структурно викривленою, з надмірним непрямим оподаткуванням. 

Це призводить до особливо великих зловживань та викривлень, особливо у поєднанні національної 

специфіки ведення бізнесу з інституційними особливостями України. 

Враховуючи навіть те, як законодавство намагається пристосуватися до норм ЄС, все одно наш досвід 

адміністрування ПДВ має багато недоліків.  

Можна виокремити наступні важливі проблеми процедури стягнення ПДВ в Україні:  

– недосконалість законодавства. Наприклад, ПКУ ухвалений у 2011 р. не вирішує всіх проблемних 

питань попереднього законодавства щодо адміністрування ПДВ [1];  

– зниження фіскальної достатності ПДВ. Так, ПДВ забезпечує суттєву частину податкових 

надходжень бюджету, але він є меншим від допустимо можливого; 

– високий рівень ставки податку. Саме вона стримує економічну активність, а не стимулює її;  

– вади діючого механізму відшкодування ПДВ із бюджету. Те, що чинний уряд в облігації 

внутрішньої державної позики використовує механізм конвертації заборгованості з ПДВ не є рішенням 

проблеми, адже викликає складнощі, пов’язані з процедурою адміністрування; 

– існування необґрунтовано великої кількості пільг із ПДВ, цільове призначення яких є непрозорим, 

а процес контролю – складним;  

– потреба ведення платниками ПДВ бухгалтерського та податкового обліку;  

– виникнення тіньових схем ухилення від ПДВ [2]. 

Ураховуючи досвід ЄС, можна запропонувати наступні напрями модернізації ПДВ: 

1. Подальша оптимізація законодавства у сфері ПДВ та остаточна його адаптація до вимог ЄС. 

Забезпечуючи при цьому стабільність правового поля і його систематизацію в єдиному законодавчому 

акті, а саме ПКУ [3]. 

2. Ліквідація неефективних пільг із ПДВ. Застосовуючи досвід наших європейських сусідів, можна 

знизити ставки ПДВ з одночасною ліквідацією більшості пільг.  

3. Запровадження диференційованих ставок ПДВ. Це допоможе зменшити негативний вплив високої 

стандартної ставки на рівень добробуту незаможних. А також допоможе державі принести гроші у формі 

податків (зокрема, ПДВ) із приватного сектору найефективнішим, соціально справедливим і 

необтяжливим способом.  

4. Забезпечення своєчасного відшкодування ПДВ і створення умов для недопущення нових боргів. 

Наприклад, створення урядом спеціального фонду, кошти якого враховувалися б під час складання 

бюджету, могли б спрямовуватися на виконання зобов’язань із відшкодування лише в разі невиконання 

плану надходжень ПДВ або перевищення фактичного обсягу вимог на відшкодування їхнього 

прогнозного значення.  

5. Вдосконалення процесів адміністрування ПДВ. Налагодження автоматизованої системи обміну 

інформацією про ПДВ, метою якої є контроль над фінансовими потоками в межах нашої країни. Це 

допоможе органам Державної фіскальної служби України підвищити ефективність та швидкість 

контролю перевірки достовірності даних щодо товарних потоків і нарахування ПДВ. 

Застосування всіх вищеперерахованих заходів дасть можливість поєднати фіскальну ефективність з  

одночасним забезпеченням належного регулюючого впливу на соціально-економічні явища та процеси у 

сфері непрямого оподаткування.  
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МОНІТОРИНГ СТАНУ ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ 

МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Ринкова економіка потребує нових підходів до формування інноваційного забезпечення стійкого 

розвитку машинобудівних підприємств. Оскільки саме моніторинг повинен стати тим інструментом у 

системі управління підприємствами, який би дав можливість більш якісно оцінити результати їх діяльності. 

В цілому під системою слід розуміти  об’єднання елементів в одне ціле, де кожен елемент системи повинен 

бути найкращим сам по собі, незалежно від стану окремих елементів та системи в цілому. Моніторинг має 

всі особливості системності, звідси використання його у вигляді системи дає цілий комплекс переваг у 

формуванні інноваційного забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств, а саме [1-2]: 

паралельно з процесом нагляду за одним об’єктом, можливо формувати та уточнювати цілі, задачі нагляду 

за не менш важливим об’єктом; гнучкість системи моніторингу дає можливість використовувати її у всіх 

етапах життєвого циклу, при цьому можливе доповнення об’єктів нагляду та навпаки, виокремлення 

найбільш головних показників, які мають вагоме значення з точки зору майбутнього інноваційного 

забезпечення стійкого розвитку підприємств; комплексність системи моніторингу пропонує взаємодію всіх 

структурних підрозділів для прийняття оперативних рішень по усуненню відхилень отриманих результатів. 

Моніторинг – один із методів превентивного контролю, який потребує значного теоретико-методичного 

осмислення. Він представляє систему взаємозв’язаних елементів, до яких відноситься непереривний аналіз 

додержання економічними агентами встановлених параметрів діяльності, діагностика стану інноваційного 

забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств та оцінка отриманих результатів. На основі 

такого комплексного використання кількісних та якісних методів дослідження з’являється можливість у 

превентивних цілях своєчасно приймати виважені управлінські рішення. 

Дослідження підходів до кількісних методів моніторингу виявило детальну їх розробку у зарубіжній 

науці. Більшість авторів, описуючи кількісні методи аналізу, спираються на практики аудиту. 

Незважаючи на відсутність у науковому обороті та практиці чіткої структуризації ознак по видам та 

розрахунку впливу кожного фактору на величину кризи, дані показники використовуються у 

моніторингу, хоч використані прийоми дослідження не позбавлені значних недоліків. В них відсутній 

системний підхід до використання кількісних та якісних методів спостереження; основну увагу 

приділяється способам виявлення кризи у інноваційному забезпеченні стійкого розвитку 

машинобудівних підприємств, а не її недопущення. Запобігання цього недоліку можливо за допомогою 

комплексного підходу до моніторингу як методу превентивного контролю. Щодо моніторингу 

прибуткового стану інноваційного забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств, то в 

основному пропонується виявлення такої «хворої» статті, як збитки; не приділяється уваги формуванню 

операційних та позареалізаційних прибутків та збитків. Найбільш типовий підхід – на основі аналізу 

індексів зміни об’єму виробництва та реалізації продукції та порівняння їх з індексом інфляції по періоду 

минулого року робляться висновки про динаміку стану інноваційного забезпечення стійкого розвитку 

машинобудівних підприємств.  
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 

У сучасній освіті Україні надзвичайно важливе постає питання пошуку нових підходів до професійної 

підготовки студентів, в якій значне місце посідає проблема формування професійної культури майбутніх 

фахівців, що передбачає збереження національної і світової освітньої культури. Педагогічна професія 

ставить підвищені вимоги до особистісних і професійних якостей сучасного вчителя. Сукупність цих 

вимог виражається в необхідності оволодіння фахівцем високою професійною культурою, що 

визначається як вищий ступінь відповідності рівня розвитку особистості й професійної підготовленості 

майбутніх учителів початкової школи до специфіки педагогічної діяльності. Прояв професійної культури 

спостерігається у вмінні саморегуляції поведінки, емпатійності, розвитку ціннісної сфери, професійних 

знань, практичних вмінь і навичок, розвиток професійної комунікації, моралізації тощо, тому важливою 

складовою професійної культури майбутнього вчителя початкової школи є організаційна культура. 

Дослідження В.В. Борщенко показзали, що концептуальні засади розгляду організаційної культури як 

фактора забезпечення діяльності організації заклали Т. Пітерс, Р. Уотермен, Т. Діл, А. Кеннеді, П. Друкер, 

Р. Кілманн, Р. Пейскел, Е. Етос, В. Сате). Зауважимо, що проблема організаційної культури знайшла досить 

широке відображення у психолого-управлінській літературі (Т. Діл, А. Кеннеді, У. Оучі, Т. Пітерс, 

Р. Уотерман, Е. Шейн та ін.), її роль у діяльності організацій досліджували А. Агеєв, Т. Базаров, Б. Гаєвський, 

М. Грачов, Дж. Грейсон, В. Кнорінг, М. Мескон, Я. Радченко, Р. Рютінгер, В. Томілов, Л. Фаткін та ін.; 

методам її діагностики та формування присвячено праці таких науковців, як Р. Ален, Р. Гласер, К. Камерон, 

Р. Кілман, Р. Куінн, К. Лаферті, Г. Марасанов, М. Сакстон, П. Харіс, Дж. Хофштеде та інші [1].  

Як зазначають більшість авторів, за дослідженнями В.В. Борщенко, організаційна культура – це нова 

галузь знань, що входить до серії управлінських наук. Організаційна культура – це система суспільно 

прогресивних формальних і неформальних правил і норм діяльності, обрядів і традицій, індивідуальних і 

групових інтересів, особливостей поведінки персоналу певної організаційної структури, стиля 

керівництва, показників задоволеності працівників умовами праці, рівня взаємного співробітництва і 

сумісності працівників між собою і з організацією, перспектив розвитку. На організаційну культуру 

людини впливають звички і схильності, потреби і інтереси, політичні погляди, професійні інтереси, 

моральні цінності, темперамент [1].  

Особливості організаційної культури закладів освіти вивчали А. Моїсеєв, М. Поташнік, С. Рус, 

К. Ушаков, Р. Хувейк та ін. На їхню думку, організаційна культура школи як психологічне явище є 

сукупністю і складною взаємодію різноманітних психологічних конструктів, таких, як професійні 

цінності, переконання, норми членів педагогічного колективу, які формують мотиви й моделі 

організаційної трудової поведінки, що відображуються та передаються традиціями школи [1].  

Інші науковці (І. Абакумов, Б. Гершунський, І. Демченко, Л. Ільченко, М. Кузьмін, А. Миронов, 

З. Рахматуліна, С. Смирнов, П. Щедровицький) пропонують вивчати організаційну культуру навчальних 

закладів шляхом аналізу правил та норм поведінки, індивідуальних і групових інтересів суб’єктів освіти, 
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стилю керівництва, очікування вчителів та учнів, міри володіння умінням слухати, рівня готовності до 

взаєморозуміння, довіри. При цьому обов’язково досліджується морально-психологічний клімат школи, 

класу. Функціональні характеристики організаційної культури визначаються кінцевою метою її 

вдосконалення – адаптація до середовища, що швидко змінюється, набуття мобільності, гнучкості, 

конкурентоспроможності особистості та установи, де здійснюється професійна діяльність [4]. 

Важливе визначення запропонував Е. Шейна, який розуміє організаційну культуру як набір прийомів і 

правил вирішення проблем зовнішньої адаптації і внутрішньої інтеграції фахівців правил, що виправдали себе 

в минулому і підтвердили свою актуальність. При цьому науковцем запропоновано модель організаційної 

культури, що складається з трьох рівнів, яку цілком можливо застосувати в аспекті нашого дослідження [1]. 

В умовах сучасної школи актуально значущим стає поняття «організаційна культура вчителя» 

(А. Бетуганов, Е. Дроздовский, А. Єгоршин, В. Єршов, Е. Захарченко, В. Катков, С. Кульневич, 

А. Мудрик, А. Мурашов, В. Спивак, І. Тюріна, Н. Щуркова), наукове знання про процеси формування й 

розвитку організаційної культури вчителів загальноосвітньої школи, насамперед учителів початкових 

класів (Ш. Амонашвілі, Н. Асташова, Л. Байкова, Н. Кузьмина, А. Маркова, Л. Редько, Ю. Сокольников, 

Е. Тесля, P. Чумичева) [2].  

Як зазначають науковці (Б. Ананьев, Н. Бордовська, В. Давидов, В. Краевский, М. Поташнік, А. Реан, 

В. Симонов), організаційна культура вчителя, декларує наявність у вчителя здібності і приймати і чинити 

опір впливам зовнішнього світу. Кінцевою метою розвитку організаційної культури вчителя початкових 

класів є його адаптація до швидко змінюваного освітнього середовища, набуття мобільності, гнучкості, 

конкурентоспроможності. Організаційна культура вчителя – потужний стратегічний механізм, що дозволяє 

орієнтувати керівників і вчителів школи на загальні цілі доступної якісної освіти [2]. Організаційна культура 

вчителя початкових класів, на думку О. Рябової, передбачає наявність готовності особистості покращувати 

соціальну атмосферу, в якій здійснюється процес навчання, виховання, розвитку школяра [3]. 

Володіння організаційною культурою вчителями початкової школи є обов’язковою умовою їхньої 

соціальної адаптації до реалій сучасної цивілізації, освітнього середовища школи, що функціонує в 

режимі ефективного розвитку. При цьому спостерігається професійне зростання вчителя як 

конкурентоспроможного і мобільного спеціаліста, потенційного учасника професійних конкурсів 

учителів, лідерів в освіті [2].  

В.В. Борщенко зауважує, що організаційна культура вчителів початкової школи дещо відрізняється 

від організаційної культури інших учителів. Зумовлено це насамперед тим, що вчитель початкової школи 

працює з дітьми, які вперше прийшли до школи. Отже, одним із основних завдань учителя початкової 

школи є навчання дітей молодшого шкільного віку правил поведінки у школі, набуття ними вмінь 

підпорядковуватися вимогам і дотримуватися цінностей, що в ній існують. Також учитель початкової 

школи викладає майже всі навчальні предмети, що вимагає від нього вмінь чітко планувати свою 

діяльність, організовувати діяльність учнів на уроці й у групі подовженого дня. Окрім навчальної 

діяльності вчитель початкової школи є організатором рухливих ігор на перервах, виховних годин, 

різноманітних свят, які є традиційними саме для початкової школи («Свято першого дзвоника», 

«Прощання з Букварем», «Новорічні ранки», «Зустріч весни» та ін.), оскільки в основній школі такі свята 

не проводяться, або значно відрізняються за формою і змістом [1]. 

Як зазначає В.В. Борщенко, учитель початкової школи впродовж чотирьох років працює з одним і 

тим самим класом, що передбачає наявність знань щодо особливостей вікових, індивідуальних 

особливостей дітей молодшого шкільного віку, особливостей їхнього фізичного, психічного розвитку 

тощо. Значною мірою від першого вчителя залежить становлення особистості дитини, її ставлення до 

навчання, формування моральних якостей, умінь адаптуватися до умов, що їх оточують, жити й 

працювати в колективі тощо. Також слід пам’ятати, що початкова школа має свою власну організаційну 

культуру, яка є складовою загальної організаційної культури навчального закладу [1].  

Під організаційною культурою вчителя початкової школи В.В. Борщенко розуміє складне 

особистісне інтегральне утворення, що передбачає наявність знань, умінь і навичок наукової організації 

праці своєї і дітей молодшого шкільного віку; характеризується сформованістю професійних та 

особистісних якостей, наявністю педагогічних цінностей, умінь організації міжособистісної взаємодії з 

молодшими школярами, їхніми батьками та адміністрацією, виробленим стилем поведінки, що 

підпорядкований загальним цілям навчального закладу, чинним у ньому нормам, звичаям та традиціям [1].  

Відповідно на думку, В.В. Борщенко: формування організаційної культури майбутніх учителів 
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початкової школи розуміємо як процес набуття студентами необхідних професійних знань, умінь та 

навичок організаційної діяльності, усвідомлення й привласнення педагогічних цінностей, вироблення 

індивідуального стилю поведінки, що сприятиме виконанню професійної діяльності на високому рівні 

відповідно до норм і правил навчального закладу. У структурі організаційної культури майбутніх учителів 

початкової школи нами виокремлено організаційний, компетентний і особистісний рівні [1]. 
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МОБІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАТИВНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ 
 

Сьогодні основним пріоритетом розвитку будь-якої країни є покращення якості освіти, що включає в 

себе запровадження новітніх технологій, які дадуть змогу організувати безперервний процес навчання, в 

якому здобувачі освіти отримають якісні знання, необхідні для розвитку та соціалізації особистості. 

Концепція Нової української школи ставить перед учителем чітку вимогу: сприяти формуванню 

національно-мовної особистості, яка характеризується свідомим ставленням до мови, розвинутим 

мовлення,  мисленням,  інтелектом. Тобто, важливе місце як в  покращені якості освіти, так і в розвитку 

особистості учнів початкової школи посідає комунікативна компетентність [2]. 

Сучасний рівень розвитку інформаційних технологій дає змогу навчатися незалежно від місця і часу, 

тим самим забезпечуючи неперервність і максимальну гнучкість навчального процесу. 

На даному етапі освіти, для комунікативного розвитку учнів початкових класів актуальним є 

застосування мобільних технологій. 

Мобільні технології – це широкий спектр цифрових і повністю портативних мобільних пристроїв 

(смартфонів, планшетних комп’ютерів, електронних книг тощо), що дозволяють здійснювати операції з 

отримання, обробки та поширення інформації[1]. 

Мобільні технології мають ряд переваг: 

 Мобільність. Мобільні пристрої дозволяють організувати навчальний процес незалежно від місця і часу. 

 Безперервність освіти. У порівнянні з минулим, коли використання інформаційних технологій 

було орієнтоване на стаціонарні комп’ютери, проекти у сфері мобільної освіти передбачають 

безперервний і необмежений доступ учнів до технології. 

 Персоналізація навчання. Мобільні пристрої дозволяють учням самостійно вибирати рівень 

складності завдань і контент, просуваючись у навчанні у своєму власному ритмі. 

 Підвищення якості комунікації. Мобільні пристрої дозволяють вибудовувати швидку і якісну 

комунікацію між вчителями, учнями та установами освіти [3]. 

Основне завдання вчителя, на уроках мовно-літературної галузі, створити умови для позитивного розвитку, 

психологічного комфорту, творчої реалізації учнів. Також вчитель  має розвивати в учнів мовленнєву пам'ять, 
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мовне чуття, тобто вміння наслідувати традиції використання мовних одиниць, створювати умови свідомого 

засвоєння учнями понять  світоглядного характеру : мова і мислення; мова і дійсність; мова і мовлення, а з 

допомогою мобільних технологій цей процес стає зручнішим та ефективнішим [5]. 

Дослідження ЮНЕСКО показали, що за допомогою мобільних пристроїв учителі можуть 

ефективніше використовувати час на уроках мовно-літературної галузі. Одним із варіантів використання 

мобільних технологій є модель навчання «перевернутий клас». Суть полягає в тому, що учням 

пропонують прослуховувати лекції на мобільних пристроях за межами школи. Ознайомлення учнів з 

новим матеріалом та пошук нової інформації відбувається вдома, під час прогулянки. Таким чином, 

більше часу звільняється для застосування отриманих таким способом знань під час практичних дій [4]. 

Також, актуальність даної проблеми зумовлена тим, що у зв’язку з пандемією коронавірусу 

впроваджуються карантині дії, що обмежують можливість прямого спілкування вчителя й учнів. 

Однак, слід зазначити, що ефективним застосування мобільних технологій буде лише тоді, коли вони 

поєднуються з традиційними методами та включають в себе розробку нових способів донесення інформації 

з допомогою інтегрування мобільного навчання з іншими компетентнісно орієнтованими технологіями. 
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STORYTELLING ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ УЧНІВ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ (НА МАТЕРІАЛІ ВИВЧЕННЯ ДІЄСЛОВА) 
 

На сьогоднішній день основним пріоритетом розвитку будь-якої країни є покращення якості освіти 

за допомогою новітніх технологій, які дадуть змогу зробити навчальний процес продуктивнішим. 

Покращення якості освіти в першу чергу включає в себе формування соціальної активної і духовної 

особистості,  яка володіє мовою як засобом спілкування. Основна мета курсу української мови полягає у 

формуванні ключової комунікативної компетентності молодшого школяра, яка виявляється у здатності 

успішно користуватися мовою (всіма видами мовленнєвої діяльності) в процесі спілкування, пізнання 

навколишнього світу, вирішення життєво важливих завдань [5]. 

Останнім часом все більшої актуальності набуває дослідження граматичного поняття дієслово та процес 

текстотворення. Це пов’язано з тим, що у сучасній українській мові дієслово є однією з найпоширеніших 

груп слів, що описують різні процеси, які молодші школярі можуть спостерігати в навколишньому 

середовищі, відношення між особами, і зокрема їхню діяльність. Знання державної мови та вміння нею 

користуватися у різних життєвих ситуаціях завжди було і буде основою міцної та освіченої нації [3]. 

Мова – це складний психологічний процес, який неможливо оцінювати, розвивати окремо від 

мислення або сприймання. Навчальний матеріал, поданий у вигляді цікавої захоплюючої історії, сприяє 

розвитку особистісних якостей, демонструє унікальність уяви кожної дитини, дозволяє проявити 

активність та творчість. Оскільки сучасні діти багато часу проводять онлайн, реальне спілкування стає 

мистецтвом, якому потрібно навчати. Для цього чудово підходить метод Storytelling. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/


25 

Storytelling (у перекладі з англійської story означає історія, а telling – розповідати; отже, сторітеллінг – це 

розповідь історій) – це мистецтво захоплюючої розповіді та передачі за її допомогою необхідної 

інформації з метою впливу на емоційну, мотиваційну, когнітивну сфери слухача [1]. 

Методом Storytelling зацікавлені педагоги та психологи у всьому світі, оскільки пояснення матеріалу 

у формі розповіді історій розвиває в учнів уяву, логіку та підвищує рівень культурної освіти. Storytelling 

може бути застосований у будь якому місці та у будь який час. Історії дозволяють розповісти про те, як 

приймаються рішення та будуються стосунки. Через обмін історіями, вибудовуючи емоційні зв’язки, учні 

та вчителі створюють правильні й більш якісні взаємостосунки [2]. 

За допомогою цього методу можна отримати два важливі результати: 

пожвавлення атмосфери у класі, зняття напруженості, створення невимушеної обстановки; він є 

одним із найбільш простих та швидких шляхів встановлення контакту між вчителем та учнями, засобом 

привернення та утримання їх уваги. 

Використовуючи даний метод на уроках української мови, вчитель зможе зацікавити учнів вивчати 

певну тему та у цікавій формі доступно подати матеріал [4].  

Діти ХХІ століття мислять по-новому, тому використання одноманітних та застарілих форм та 

методів навчання не є ефективним. Вчитель повинен іти в ногу з часом, і щоразу вносити в урок щось 

нове та пізнавальне, пов’язуючи його із практичним використанням в майбутньому. 

Найважливіше завдання вчителя, як і школи в цілому, створити сприятливі умови для формування 

точного, чіткого та лаконічного мовлення учнів, навчити їх використовувати мову як засіб для  передачі 

думок та переживань, для відстоювання власної думки. 

Отже, основою для формування соціально-активної і духовної особистості є оволодіння мовою як 

засобом спілкування, а також формування умінь вдосконалювати власний текст, доповнювати художні 

образи за допомогою різних мовних засобів, зокрема дієслів, які підсилюють, увиразнюють створені 

словесні образи додатковими ознаками та емоційно-експресивними відтінками.  
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 

Одним із актуальних завдань вищої педагогічної школи є підготовка компетентного, гнучкого, 

конкурентоспроможного фахівця для роботи в умовах сучасної школи. У контексті сучасних потреб у 

педагогічних кадрах, які забезпечують на високому рівні іншомовну освіту школярів, проблема 

формування професійної, зокрема методичної компетентності вчителів англійської мови початкової 

школи, набуває особливої важливості. Так, вища педагогічна освіта покликана, насамперед, забезпечити 

освітні заклади фахівцями, компетентними у своїй сфері та здатними до вирішення педагогічних завдань 

будь-якого рівня складності. Зовнішні зв’язки орієнтують фахову підготовку на «високотехнологічний та 
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інноваційний розвиток країни, самореалізацію особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці 

та держави у кваліфікованих фахівцях». [4, с. 68 ] 

Актуальним , при підготовці майбутніх вчителів англійської мови є формування стійкої мотивації до 

професійної педагогічної діяльності. До особистості майбутнього вчителя англійської мови підвищено 

вимоги і вони передбачають, насамперед, ґрунтовну теоретичну, виконавську та методичну підготовку. 

[1, с. 111]. Адже, інтеграційні процеси вимагають від сучасного фахівця не тільки професійних знань, а й 

володіння іноземною мовою як засобом професійної комунікації для повноцінного обміну науковою 

інформацією, ознайомлення з новими технологіями та ділового спілкування.  

Основними складниками компетентності вчителя англійської мови є:  

 соціально-психологічна компетентність (пов’язана з готовністю до вирішення професійних завдань);  

 іншомовна комунікативна і професійно-комунікативна компетентнісь;  

 філологічна компетентність;  

 загально-педагогічна професійна компетентність (психолого-педагогічна і методична);  

 загальнокультурна компетентність;  

 компетентність у професійній самореалізації. 

Іноземна мова сьогодні є не просто частиною культури пе, впершу чергу, необхідність вдовольняти 

сучасні потреби суспільства, що зумовлює пошук науковцями та викладачами нових ефективних форм і 

засобів навчання, зокрема у вищих освітніх закладах. Суспільству потрібна освіта, що постійно оновлюється – 

знаннями, технологіями, засобами навчання, організаційними та управлінськими підходами. Таку освіту 

сучасні фахівці називають «інноваційною». Суть інноваційної освіти можна виразити фразою « не 

наздоганяти минуле, а створювати майбутнє»,  це і є запорука успіху, майбутньої вдалої кар‘єри студентів. [8] 

Серед найновіших підходів навчання іноземних мов, все більшого поширення набувають підходи, які 

об’єднують комунікативні та пізнавальні (академічні) цілі. У процесі навчання за комунікативним методом 

учні набувають комунікативної компетенції - здатності користуватись мовою залежно від конкретної 

ситуації. Сучасна комунікативна методика пропонує  широке впровадження в освітній процес активних 

нестандартних методів і форм роботи для кращого свідомого засвоєння матеріалу. Серед новітніх методів, 

які найбільш вдало поєднують в собі комунікативні та пізнавальні задачі є інтерактивний метод.  

Метою інтерактивного навчання є створення комфортних умов навчання, за яких студент відчує свою 

успішність, інтелектуальну досконалість. 

Основними завданнями вивчення іноземної мови є:  

 створити у студентів широку теоретичну базу, що розкриває загальні та спеціальні закономірності 

процесу навчання як засобу спілкування, освіти, виховання й розвитку, яка включає, крім методичних 

знань, також знання із суміжних з методикою наук психолого-педагогічного, філологічного й 

культурологічного циклів, і на цій основі сформувати уявлення про зміст і структуру педагогічної 

діяльності вчителя;  

 ознайомити студентів з найбільш відомими сучасними методичними напрямами, системами і 

методами, формами та засобами навчання іноземних мов, а також сформувати у них уміння творчо 

застосовувати свої знання на практиці з урахуванням конкретних умов;  

 на базі одержаних теоретичних знань розвивати у студентів творче та критичне методичне 

мислення, яке допоможе їм у розв’язанні різноманітних методичних задач, що виникають у навчально-

виховному процесі з англійської мови у школі. 

Практичною метою вивчення англійської мови є формування у студентів вміння, якими він повинен 

володіти, а саме: 

 вільно спілкуватися як на побутовому, так і на професійному рівні; 

 інтерпретувати аутентичні фахові тексти та розуміти на слух до 90% мовлення носія у рамках 

заданої теми;  

 демонструвати ґрунтовні навички ділового та електронного листування; 

 робити українсько-англійський і англо-українські  переклади текстів із заданої теми; 

 обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, щоб досягти порозуміння зі 

співрозмовником;  

 готувати публічні виступи з великої кількості галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби 

вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій і дебатів;  
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 знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію, що міститься в англомовних 

галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними 

пошуковими методами і термінологією;  

  аналізувати англомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для 

виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень. 

Метою навчання іноземних мов в вищій школі на сучасному етапі є оволодіння студентами 

комунікативними компетенціями, що дозволять реалізувати їхні знання, уміння, навички для розв‘язання 

конкретних комунікативних завдань в реальних життєвих ситуаціях. Якісна мовна підготовка студентів 

не можлива без використання сучасних освітніх технологій.  

Особливо актуальною в сучасній методиці стає проблема навчання іноземної мови як засобу 

спілкування. Однак, традиційні методи навчання за комунікативною методикою не дають вагомих 

позитивних результатів. Саме когнітивний підхід у навчанні зможе зробити комунікативну методику 

більш динамічною і надасть новий імпульс для оновлення методичної думки. Проблемою когнітивного 

підходу у навчанні іноземної мови займалися багато методистів та лінгвістів.  

Отже, високий рівень англомовної компетентності майбутнього вчителя не набувається автоматично; 

це відбувається разом із збагаченням теоретико-фахової обізнаності та розширенням методичного 

арсеналу студента протягом його професійної підготовки. Сьогодні діяльність учителя іноземної мови 

початкових класів – це не тільки володіння знаннями, вміннями та досвідом з предмета, але й уміння 

сформувати внутрішню мотивацію пізнавальної діяльності, чітко, логічно і доступно викласти свої думки, 

організувати співпрацю на уроці, використовуючи знання психологічних особливостей дітей початкової 

ланки школи, знайти шляхи оптимального спілкування на уроці, вміти стимулювати мислення учнів 

молодшого шкільного віку. 
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з поглибленим вивченням російської мови 

 

ГОТОВНІСТЬ УЧИТЕЛІВ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДО 

КЕРІВНИЦТВА УЧНІВСЬКИМ КОЛЕКТИВОМ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ 
 

Сучасний стан соціально-економічного розвитку України характеризується значними змістовими та 

структурно-організаційними змінами, які спрямовані на формування національної системи освіти та її 

інтеграцію в міжнародний освітній простір.  

За таких обставин надзвичайно зростає роль керівництва учнівським колективом. 

http://erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/483/1
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У початковій школі, згідно Закону України “Про освіту” від 05 вересня 2017 року № 2145-VIIІ та 

“Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти” 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 вересня 2000 року №434, загальне 

керівництво учнівським колективом здійснює класний керівник. Щодня, класним керівникам доводиться 

самостійно розв’язувати різноманітні педагогічні завдання, приймати науково обґрунтовані рішення. А 

отже, вчитель нової української школи, має бути підготовленим до здійснення якісного та ефективного 

керівництва учнівським колективом [3; 4]. 

Проте, досвід роботи керівником закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО) засвідчив, що на 

сучасному етапі реформування та розвитку освіти, ЗЗСО стикаються з великою кількістю проблем, 

пов’язаних з готовністю учителів до керівництва учнівським колективом. А саме, значний відсоток 

учителів (класних керівників) у своїй педагогічній діяльності спираються лише на власний попередній 

досвід та досвід своїх колег, а також, використовують лише опубліковані у педагогічній пресі методичні 

поради та розроблені сценарії заходів. І тільки незначна кількість вчителів вміють враховувати та 

використовувати на практиці результати психолого-педагогічних досліджень.  

Саме тому, метою цієї статті і є розгляд теоретичних засад готовності учителів до керівництва 

учнівським колективом. 

Виступаючи в ролі організатора навчального та виховного процесу, класний керівник діє скоріше як 

керівник і партнер, чим як джерело готових знань і директив для учнів. А тому, в процесі підготовки до 

керівництва учнівським колективом учитель повинен сам набути досвіду, що дасть йому змогу: уміти 

ставити перед учнівським колективом навчальні завдання в зрозумілій для дітей формі; виконувати 

функцію координатора і партнера, допомагати окремим учням і класу в цілому; намагатися стимулювати 

творче мислення учнів класу; виявляти терпимість до помилок учнів у процесі пошуку власного рішення; 

проводити виховну роботу з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів, їх 

нахилів, інтересів, задатків тощо. 

А тому, доречним буде розпочати науковий пошук із визначення сутності поняття педагогічного керівництва.  

На превеликий жаль український педагогічний словник не дає чіткого розуміння поняття 

“керівництво”,“педагогічне керівництво” тощо [6]. Тому, з метою визначення сутності даного питання 

звернемося до інших підходів та тлумачень цього поняття. 

Так, у політології, під керівництвом розуміється процес впливу на людей щодо спрямування їх зусиль 

на досягнення певної мети. 

У менеджменті, керівництво розглядається, як право особи давати офіційні доручення підлеглим і 

вимагати їх виконання [2].  

У психології, під керівництвом розуміється – офіційно регламентована, персоніфікована форма 

соціальної взаємодії та інтеграції механізмів і способів соціально-психологічного впливу, спрямована на 

досягнення успіхів у груповій діяльності [5]. 

Звідси, “керівник” – той, хто керує ким-, чим- небудь, очолює когось, щось. А керувати, значить 

спрямовувати діяльність кого-, чого- небудь [1].  

У ході аналізу психолого-педагогічної літератури було уточнено, що керівництво є: однією з функцій 

управління, яка характеризується впливом керівників структурних підрозділів та працівників з метою 

забезпечення їх розвитку в обраному напрямі; однією з характеристик визначення закономірних 

взаємозалежностей структурних підсистем, які мають суб’єктний характер; одним із видів діяльності 

будь-якого керівника в управлінській ієрархії. 

Загалом, поняття “керівництво” має декілька значень. Під педагогічним керівництвом ми розуміємо:  

У широкому розумінні – цілеспрямований та науково організований навчально-виховний процес (у 

закладі вищої освіти, школі тощо). 

У більш вузькому – (це встановлення суб’єкт-суб’єктнивної взаємодії) офіційно регламентована 

організаційна навчальна та виховна діяльність вчителя, спрямована на забезпечення необхідних умов 

інтелектуального, соціального, морального, фізичного тощо розвитку учнів. 

Це повсякденна творча праця вчителів, яка базується одночасно на досвіді і на глибокій науковій основі.  

Звідси, під педагогічним керівництвом слід розуміти специфічний вид діяльності вчителя, який 

реалізується через його вміння цілеспрямовано впливати на об’єкт (об’єкти) навчально-виховної діяльності 

шляхом умілого застосування на практиці найраціональніших форм і методів навчальної та виховної роботи, 

що забезпечують високі результати навчання і виховання учнів, досягнення мети керівництва.  



29 

Загальні критерії готовності вчителя до керівництва учнівським колективом викладені у “Положенні 

про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти”. Де зазначено, що 

класний керівник повинен знати: сутність і закономірності розвитку особистості, анатомо-фізіологічні, 

психологічні та вікові особливості вихованців; діагностику і методи визначення рівнів вихованості дітей; 

методи аналізу ефективності педагогічного управління процесом усебічного формування особистості; 

теорію і методику національного виховання, специфіку роботи класного керівника, вихователя групи 

подовженого дня, вихователя школи-інтернату та дитячого будинку, громадських дитячих організацій, 

виховної роботи у дитячих клубах за інтересами та позашкільних виховних закладах; принципи, форми 

та методи організації виховного впливу на дітей різних вікових груп; принципи організації різних дитячих 

обʼєднань учнівських та студентських колективів і керівництва ними [3]. 

Поряд з цим керівник учнівського колективу повинен уміти: визначити конкретні завдання виховного 

впливу, виходячи із загальної мети національного виховання, рівнів вихованості дитячого колективу і умов 

навколишнього середовища; реалізувати принципи національного, неперервного виховання, народознавчого, 

людинознавчого й особистісного підходів; володіти методами і формами педагогічної діагностики та 

педагогічного прогнозування рівня вихованості учнів, колективу й особистості в їхній єдності; визначити мету 

виховання у відповідності з рівнем вихованості дітей, будувати виховний процес на основі глибокого й 

систематичного вивчення учнів, їхніх інтересів, запитів, можливостей на принципах добровільності та 

співпраці; регулювати й коригувати міжособистісні стосунки в дитячих та юнацьких колективах, проводити в 

них профілактику розмежування та конфронтації; на практиці застосовувати принципи наукової організації 

праці, володіти методами управління дитячим колективом; робити учнівське самоврядування 

найефективнішим виховним засобом, звертаючись до громадської думки, бути обережним, не викликати 

відчуженості й замкнутості учня; формувати гуманні стосунки з учнями на рівні співпраці й співтворчості з 

урахуванням національних традицій, соціального оточення; об’єднувати виховні зусилля вчителів і вихователів, 

що працюють у класі; налагоджувати постійні педагогічні стосунки з батьками вихованців, знаходити розумні 

методи впливу, нести батькам радість, попереджуючи такі заходи впливу з боку батьків, які заважатимуть 

добрим взаєминам; вести педагогічну пропаганду, домагаючись єдності виховної діяльності школи, 

позашкільних заходів, сімʼї та громадськості; організовувати з дітьми, підлітками, молоддю різні види виховної 

роботи: навчальну, трудову, ігрову, природоохоронну, дозвілля дітей, гуртки художньої діяльності, спортивні 

секції, попереджувати дитячий травматизм, працювати з дітьми, які потребують підвищеної педагогічної уваги; 

сприяти самовихованню учнів, саморозвитку їх суспільно-цінних якостей і створенню умов для самореалізації 

дитини як неповторної індивідуальності; уміло використовувати у виховній роботі духовні надбання рідного 

народу, усну народну творчість, культурно-історичні національні традиції української етнопедагогіки; 

аналізувати, узагальнювати й використовувати передовий педагогічний досвід. Систематично підвищувати 

свою професійну кваліфікацію. Застосовувати раціональні прийоми пошуку, відбору й використання 

педагогічної інформації [3]. 

Таким чином, здійснений аналіз сутність поняття готовність учителів закладу загальної середньої 

освіти до керівництва учнівським колективом дозволяє зробити висновки, що: 

1. Колектив ‒ це соціально значима група людей об’єднана спільною метою. Поряд з цим, колектив 

є соціальною системою, яка виконує ряд функції: організаторську, виховну, стимулюючу.  

Універсальне поняття “колектив” охоплює різні його види, до яких належать учнівський колектив, 

керівництво якими покладається на класного керівника. 

2. Керівництво учнівським колективом – це офіційно регламентована організаційна, навчальна та 

виховна діяльність вчителя, спрямована на забезпечення необхідних умов для інтелектуального, 

соціального, морального і фізичного розвитку учнів початкової школи. 

3. Готовність до керівництва учнівським колективом забезпечується теоретичною, практичною і 

морально-етичною готовністю вчителя, наявністю професійних та особистісних якостей, знань, умінь і 

навичок виховної роботи для виконання функцій класного керівника. 
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ГРУПОВА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ  

НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ 
 

Об’єктивне прискорення науково-технічного і соціального прогресу, кризові економічні, екологічні, 

демографічні, політичні та інші явища, що виникли у сучасному світі, неминуче позначаються на системі 

освіти, загострюють суперечності й труднощі формування молодого покоління. Традиційні педагогічні 

засоби виховання, змісту й організації навчально-виховного процесу все частіше не спрацьовують. Через 

невідповідність темпів і характеру соціальних та педагогічних процесів виникають кризові явища в 

педагогіці. Одним із засобів підвищення ефективності навчально-виховного процесу сучасні методисти 

називають використання групових форм роботи [3]. 

Групова (фронтальна) форма організації навчальної діяльності учнів передбачає навчання однією 

людиною (здебільшого вчителем) групи учнів чи цілого класу. За такої організації навчальної діяльності 

кількість слухачів завжди більша, ніж тих, хто говорить. Усі учні в кожен момент часу працюють разом 

чи індивідуально над одним завданням із наступним контролем результатів [4]. 

Групова форма навчальної діяльності виникла як альтернатива існуючим традиційним формам 

навчання. В їх основу покладено ідеї Ж.-Ж.Руссо, Й.Г.Песталоцці, Дж.Дьюї про вільний розвиток і 

виховання дитини. Й.Г.Песталоцці стверджував, що вміле поєднання індивідуальної і групової навчальної 

діяльності допомагає успішному навчанню дітей, а їх активність і самодіяльність підвищують ефективність 

уроку. З цим пов’язана ідея взаємного навчання, висловлена Я.А.Коменським, Й.Песталоцці [3]. 

Перед груповою формою роботи стоїть три основні завдання: конкретно-пізнавальне, яке пов’язане з 

безпосередньою навчальною ситуацією; комунікативно-розвивальне, в процесі якого виробляються 

основні навички спілкування в середині та за межами даної групи; соціально орієнтоване, що виховує 

громадянські якості, необхідні для адекватної соціалізації індивіда в суспільстві [1]. 

Групова навчальна діяльність сприяє активізації й результативності навчання школярів, вихованню 

гуманних стосунків між ними, самостійності, уміння доводити і відстоювати свою точку зору, а також 

прислуховуватися до думки товаришів, культури ведення діалогу, відповідальності за результати своєї 

праці. Групова навчальна діяльність на занятті створює певні умови для формування позитивної мотивації 

учіння школярів [3]. 

Методом групового навчання є взаємне навчання, яке передбачає, що кожен із тих, хто навчається, є 

одночасно вчителем стосовно до інших членів групи, допомагає їм засвоїти ті знання та вміння, якими 

вони володіють найбільш успішно, що сприяє вирівнюванню загального рівня засвоєння учнями 

навчального матеріалу. Взаємне навчання передбачає спільне засвоєння теоретичного матеріалу, спільне 

набуття вмінь та навичок, спільний контроль здобутих знань та умінь. В умовах взаємного навчання учень 

стає суб’єктом пізнавальної діяльності, її організатором та учасником [3]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0659-00.
https://www.osvita-konotop.gov.ua/zakon-ukraїni-vid-05-09-2017-2145-viii-pro-osvitu.html
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Вчені виділяють ряд інтерактивних технологій групових форм навчання. Серед них: „Акваріум”, 

«Кругли стіл», «Географічний футбол», «Квест» „Синтез думок”, „Спільний проект”, „Конференція”, 

„Диспут”, «Коло ідей», „Конкурс”, „Мозковий штурм”, «Аукціон», «Телеміст», «Пресконференція» [1]. 

Значну частину вільного часу учні проводять спілкуючись у мережі Інтернет, тому передбачається, 

що поєднання групових форм із сучасними засобами електронних комунікацій сприятиме формуванню 

позитивної мотивації до навчання. Пожар Н.В. визначила особливості групової роботи старшокласників 

в умовах інформатизації навчання, серед яких важливими для нашого дослідження є такі: заміна прямих 

контактів між членами групи опосередкованими за допомогою електронних комунікацій; залучення до 

групової роботи учнів з інших шкіл, міст і країн; створення за допомогою мережевих технологій умов 

однакового доступу кожного учасника групи до електронного об’єкта спільної діяльності у будь-який 

момент часу; наявність комплексу різноманітних засобів і способів виконання завдання, які надають 

інформаційно-комунікаційні технології [5].  

Розглянемо основні інтернет-технології, котрі дають змогу ефективно організувати групове навчання 

учнів. Перш за все, це соціальні сервіси мережі Інтернет, які останнім часом викликають значну 

зацікавленість педагогів. Цінність цих сервісів, на думку Е.Д. Патаракіна, полягає в тому, що вони 

розроблені з урахуванням психолого-педагогічних основ групової роботи і забезпечують взаємодію 

всередині груп [5]. 

Отже, групова форма роботи як успішна інтерактивна система дійсно формує  стійкі знання, вміння і 

навички учнів, гартує в них активну життєву позицію, виховує рефлексивні компоненти навчальної 

діяльності (цілеспрямованість, планування, контроль, оцінку), вчить набувати комунікативний досвід 

активного спілкування, взаємного навчання, висунення і захисту власної думки, вияву своєї сутності [2].  
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INFORMATION TECHNOLOGIES AS A MEANS OF INTENSIFICATION OF  

LEARNING ENGLISH LANGUAGE 
 

This material is devoted to one of the current problems of learning English among schoolchildren and students 

of Ukraine – the use of information technology in learning English is acceptable or it is better to use only standard 

methods of learning the language such as textbooks. In particular, the essence of such concepts as information 

technologies, distance learning, self-organized activity is revealed. The main attention is focused on the theoretical 

and methodological principles of information technology development during the study of English among students 

and pupils. The thesis emphasizes the need for a successful and adequate combination of traditional educational 

methods and modern information and communication technologies (ICT). Examples of ICT use in the educational 

process in comparison with traditional methods are given. The need for automated control of students' knowledge 

is emphasized. Thanks to the use of ICT in the study of English, the creation of an individual way of learning 
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becomes possible. The authors explore the potential use of e-mail, e-learning resources, Internet information sites, 

online tests, and Internet projects in the learning process. Emphasis is placed on the significant advantages of 

technology during distance learning (constant access to information, much lower learning costs, the ability to 

consult with the teacher at a convenient time for each, strengthening the role and increasing the share of 

independent student work, etc.). The problems that may be faced by the university, school, student, teacher, pupils 

during the educational process in the form of distance learning are also covered. The advantages and disadvantages 

of educational platforms are described, a comparative analysis is conducted and a list of the best programs 

(platforms) for motivating students to learn a foreign language is determined. In the future, it is planned to hold a 

series of training seminars for teachers on “How to use the latest educational technologies?” and “Why information 

and communication technologies are better than traditional methods of education”. 

Nowadays, students cannot imagine their lives without gadgets, new devices, and the Internet. That is why it 

is necessary to introduce ICT in learning. After all, children use the Internet every day, they understand its benefits. 

We should show the benefits of the Internet in learning.  

For pupils/students it is recommended to use not only textbooks, introductory materials of printed type, but 

also to use video and photo materials. For example, today, children will be much more interested in looking at a 

tablet on the screen, in a photo or video than in a textbook. Unfortunately, children already perceive the textbook 

as a negative object and the Internet as a positive. 

The use of Internet technologies provides an increase in contacts, gives the opportunity to exchange socio-cultural 

values, intensively study a foreign language, overcome the communication barrier, develop creative potential. 

Therefore, Internet resources can be used: 

 for searching the necessary information by students within the project activities; 

 for independent study of a foreign language; 

 for developing the creative potential of students; 

 for distance learning of a foreign language under the guidance of a teacher; 

 for finding the necessary material during the preparation for the lesson, extracurricular activities. 

While learning grammar, for example, it is very effective to use diagrams, tables, graphs, charts, figures, and 

various ways of their projection (interactive whiteboard, personal computer screens, printouts). The use of 

computer technology is possible in the study of almost any topic. With a successful design, the use of charts and 

tables, voice, the material will be perceived easier and faster, as it will involve most of the receptors.  

The computer can be effectively used to get acquainted with new lexical material, new patterns of utterances. 

At the stage of consolidation and application of the formed knowledge, skills and abilities, the computer can be 

used in the most various communicative tasks and situations taking into account personal features of pupils. It can 

create optimal conditions for the successful development of program material while providing a sufficient and 

feasible workload for all students. 

What are the most popular educational sites and platforms for learning English? Everyone knows the Moodle 

educational platform, but not everyone knows about Google Classroom. So Google Classroom is a free web 

service for educational institutions to simplify the creation, distribution and classification of tasks without paper. 

The main purpose of the service is to speed up the process of file distribution between teachers and students. It can 

be used by teachers and students in schools or in higher education institutions [12]. Google Classroom has an app 

that is easy to use for both students and teachers. 

The site https://test-english.com/  is perfect for testing students' knowledge through testing. Has units for 

testing skills: reading, writing, listening, and grammar. 

The use of ICT is not only an aid to students, an additional motivation for them but also a way to make it easier for 

teachers to check tasks because most educational platforms are automated and scores can be calculated automatically. 

Conclusions. A common mistake while using computer technology in the learning process is the constant 

sitting of students in front of the computer. Various forms of educational activity are required. This is a frontal 

work on the actualization of knowledge, and group or pair work of students to master specific learning skills, and 

didactic games, oral and written tasks. All of them should be arranged in such a way that the computer becomes 

not an end in itself, but only a logical and very effective addition to the learning process. 

The need to use new information technologies throughout the education system and during foreign language learning, 

in particular, is an urgent requirement today. We mean not only modern technical means, and new forms, and methods of 

teaching, but also a completely new approach to the learning process, which helps to implement the principle of 

interactive, communicative-oriented learning, provides individualization and differentiation based on students. 

https://test-english.com/
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ФОРМУВАННЯ  ПРЕДМЕТНИХ УМІНЬ  УЧНІВ 1-2 КЛАСІВ ЗАСОБАМИ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Сучасний період розвитку загальної середньої освіти характеризується глибокими і різнобічними 

пошуками шляхів удосконалення початкової освіти. Пріоритетними напрямами її реформування є 

досягнення якісного нового рівня у вивченні базових навчальних предметів, які включають систему 

інтегрованих знань. Їх зміст, як зазначено в положенні Концепції розвитку загальної середньої освіти, 

закладає підвалини формування наукового світогляду та предметних умінь, стилю мислення, розвитку [4]. 

Теорія й практика навчання учнів 1-2 класів класів доводить, що основним фактором розвитку учня є 

його практична діяльність. Ефективність процесу навчання базується не тільки на тому, щоб дати школярам 

глибокі й міцні знання, але й в організації самостійного їх набуття, творчого підходу до навчання й 

практичного застосування знань, формування предметних умінь і навичок. Виконання цих завдань потребує 

розвитку особистісних якостей і творчих здібностей учнів, умінь самостійно здобувати нові знання [1, с. 79]. 

Означене питання стало важливим аспектом для  дидактів, психологів і методистів таких як: Б.Г. Ананьєв, 

Л.С. Виготський, М.В. Гамезов, П.Я. Гальперін, В.В. Давидов, І.А. Домашенко Л.В. Занков, А.Н. Леонтьєв 

, С.Л. Рубінштейн, Б.М. Тєплов. Вченими доведено, що знання повинні засвоюватись різними методами 

та засобами інформаційних технологій, тобто прийомами пошуку, зберігання, опрацювання, подання і 

передавання графічної, текстової, цифрової, аудіо і відеоінформації на основі електронних засобів 

http://www.jurnal.org/articles/2010/ped43.html
https://moluch.ru/conf/ped/archive/18/672/
http://www.eidos.ru/journal/2008/0516-4.html
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комп'ютерної техніки і зв'язку. Вони дають можливість учням сприяти  розвитку самостійності й 

активізації розумової діяльності.  

О.Я. Герд зазначив, що предметність – це здатність відображати об'єкти та явища реального світу не 

у вигляді набору не зв'язаних один з одним відчуттів, а у формі окремих предметів. При предметному 

відображенні дійсності різні за якостями відчуття поєднуються і об'єкт відтворюється у багатстві його 

властивостей. А, уміння – це готовність суб’єкта на основі за засвоєних знань і навичок виконувати 

діяльність, що складається з визначеної послідовності розумових і практичних дій [2,  с. 83]. 

Предметні уміння –– це застосовувати знання про об’єкти природи, їх взаємозв’язки й залежності; 

використовувати спеціальні методи пізнання природи (виконувати спостереження, проводити досліди, 

практичні роботи); виконувати всі етапи пізнання об’єктів природи [2, с. 84].  

В шкільній практиці поширені різноманітні методи й засоби, що сприяють активізації та формуванню 

предметних умінь учнів. Заслуговують на увагу ті з них, які допомагають розвитку умінь систематизувати знання, 

самостійно їх набувати, використовувати на практиці , а саме: засоби інформаційних технологій [5, с. 19]. 

Ефективність впровадження засобів інформаційних технологій сприяє дослідницька робота учнів, під 

час якої вони  використовують прийоми пошуку, зберігання, опрацювання, подання і передавання графічної, 

текстової, цифрової, аудіо і відеоінформації на основі електронних засобів комп'ютерної техніки і зв'язку, 

розширюють свій  світогляд, оволодівають методами дослідження природи, нагромаджують певний досвід 

та формують предметні уміння. Не можна лишати поза увагою прищеплення учням навичок естетичного 

сприймання природи, формування гуманістичних ідеалів [3, с. 20]. 

Отже, дуже складно передбачити, у якому світі житимуть сьогоднішні школярі, адже він так швидко 

змінюється. Проте із впевненістю можна сказати, що їм потрібно буде вміти працювати над формуванням 

практичних умінь, співпрацювати та постійно вчитися. Уміння вчитися – це саме та навичка, яка стає у 

пригоді кожній людині. Адже у світі, який швидко змінюється, потрібно не відставати, а значить, уміти 

самостійно вчитися та розвивати себе та свої практичні вміння. Саме тому навчання у НУШ побудоване 

на дослідженнях з використанням різних засобів інформаційних технологій (прийоми пошуку, зберігання, 

опрацювання, подання і передавання графічної, текстової, цифрової, аудіо і відеоінформації на основі 

електронних засобів комп'ютерної техніки і зв'язку і т. д.): дитина самостійно шукає відповіді  на 

запитання, осмислює вивчене, а вчитель їй допомагає їй у цьому. 
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Учні, в яких розвинена навчальна автономія, мають сформовані рефлексивні вміння, вміють 

самостійно організовувати та контролювати свою роботу. Навчальна автономія дозволяє їм бути більш 

успішними у вивченні іноземних мов.  

Розвиток лексичної компетенції є одним з складових оволодіння іноземною мовою. Лексичну 

компетенцію досліджували такі науковці: С.Р. Перрі, Д. Марконі, А.А. Фетисова, А.В. Щепілова та ін. 
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 А.А. Фетисова розглядає лексичну компетенцію як «здатність і готовність учня на основі сукупності 

придбаних лексичних знань, навичок і умінь, мовного і мовленнєвого досвіду здійснювати коректне 

міжособистісне і міжкультурне іншомовне спілкування з мовними, стилістичними і соціокультурними 

нормами мови» [1, c.3].  

Неможливо для учнів засвоїти весь об’єм необхідної лексики в класі, а отже, процес вивчення лексики 

вимагає їх самостійної організації для досягнення навчальних цілей поза межами шкільної аудиторії. 

Автономне навчання досліджувалося такими вченими як Г. Холек, Д. Літтл, П. Бенсон, Р.Л. Оксфорд, 

К. Кандлін, Д. Нунан. 

Загалом, поняття «автономія» означає значну міру незалежності від контролю інших. Г. Холек описує 

поняття «автономія учня» як «здатність брати на себе відповідальність за власне навчання», що означає 

мати і нести відповідальність за всі рішення, що стосуються всіх аспектів навчання, тобто «визначення 

цілей; планування змісту навчання; вибору методів і прийомів, які будуть використовуватися; оцінки того, 

що було виконано» [ 2, c.50]. 

Наведемо приклад вправ формування лексичної компетенції, використовуючи автономні навчальні 

стратегії. 

Вправа 1.  

Мета: розвивати в учнів вміння на слух сприймати інформацію; удосконалювати вміння вживати лексику 

на тему «Choosing the Career»; розвивати здібності учнів до комунікації; виховувати в учнів самостійність. 

Режим роботи: учень – учень, учень – клас 

Вид вправи: умовно-комунікативна 

Опис завдання: Частина 1. Учні беруть інтерв'ю у 3 своїх однокласників, щоб дізнатися, які професії 

їм подобаються та які б вони хотіли спробувати. Учні мають використовувати назви різних професій. 

Частина 2. Учні повідомляють про результати свого інтерв’ю. 

Завдання: Your first task is to interview 3 of your classmates to learn professions they are fond of  and would 

like to try. Use names of different professions.  

After it you have to report the results to the class: name professions your classmates are fond of or would like to try.  

For example: Ann is fond of singing so she would like to be a singer. 

Вправа 2.  

Мета: розширити знання учнів на тему «Choosing the Carеer»; виховувати в учнів самостійність, 

мислення; розвивати вміння працювати в парах. 

 
Режим роботи: учень - учень 

Вид вправи: умовно-комунікативна вправа 

Опис завдання:Учні працюють в парах, ділять професії на 4 групи (медичні професії, професії 

пов’язані з освітою, творчі професії, юридичні професії) та обґрунтовують по черзі свій вибір. 

Medical 
professions

nurse

doctor

surgeondentist

psychiatrist



36 

Завдання: Work in pairs. Divide the professions into groups (medical professions, professions connected with 

education, creative professions, and legal professions) giving your arguments for that. 

For example: 

Режим роботи: учень - учень 

Вид вправи: умовно-комунікативна вправа 

Опис завдання:Учні працюють в парах, ділять професії на 4 групи (медичні професії, професії 

пов’язані з освітою, творчі професії, юридичні професії) та обґрунтовують по черзі свій вибір. 

Завдання: Work in pairs. Divide the professions into groups (medical professions, professions connected with 

education, creative professions, and legal professions) giving your arguments for that. 

For example: 

Застосування навчальних автономних стратегій сприяє розвитку самостійності, відповідальності, 

організованості учнів, допомагає ефективному оволодінню іншомовним мовленням, і зокрема 

формуванню іншомовної лексичної компетенції. 
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 

Толерантність як явище науки і мистецтва зазнає багато досліджень у сучасному суспільстві так як має 

низку важливих питань і розробок для впровадження у навчально-виховні процеси освітнього навчання. 

Сучасна педагогічка вимагає відповідної підготовки сучасного вчителя до формування толерантних 

відносин між усіма суб’єктами освітнього процесу, що не суперечать розвитку в освітньому середовищі 

конструктивного прагматизму як основи майбутнього кар’єрного зростання підростаючого покоління та 

формування його самодостатності. 

Як зазначає Н.М. Бирко, професійної підготовки майбутніх учителів до формування толерантності учнів 

початкової школи викликана, з одного боку, розробкою теоретичних і технологічних засад особистісно-

орієнтованої гуманістичної педагогіки, побудованої з урахуванням толерантного ставлення до особистості учня, 

з іншого – необхідністю якісної професійної підготовки майбутнього педагога до формування толерантних 

відносин у класі та позакласному середовищі, а також необхідністю вирішення низки суперечностей [1]. 

У контексті значущості провідних принципів виховання толерантність як важлива педагогічна категорія 

знайшла своє відображення в педагогічній спадщині Я. Коменського, А. Макаренка, К. Ушинського, 

В. Сухомлинського. На ідеях добра, людяності, миролюбства ґрунтується літературно-педагогічна творчість 

Г. Сковороди, Л. Українки, І. Франка, Т. Шевченка та інших видатних вітчизняних просвітників. 

Особливу увагу на розробку нових технологій професійної підготовки педагогів, які забезпечували б 

формування достатнього рівня професійних знань та вмінь, а також особистісно-професійних якостей, що 

сприятимуть розвитку толерантного середовища навчально-виховних інституцій, звертають у своїх 

працях такі науковці, як О. Антонова, С. Вітвицька, О. Дубасенюк, М. Лещенко, Н. Ничкало, О. Пєхота, 

Л. Пуховська, Л. Хомич та ін. У професійній діяльності вчителя початкових класів, підготовці якого 

присвячено досить багато наукових праць (О. Абдулліна, Н. Боритко, С. Вашуленко, І. Гавриш, 

С. Мартиненко, О. Савченко, С. Сисоєва та ін.), важливу роль відіграє спрямованість педагогічного 

процесу на формування у школярів стійких духовно-моральних цінностей [1-4].  
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Дослідження Н.М. Бирко розкривають, що формування професійної готовності майбутніх учителів 

до толерантного навчання і виховання учнів є міждисциплінарною проблемою, оскільки вимагає 

залучення наукового апарату різноманітних галузей знання, серед яких чільне місце належить 

професійній педагогіці як науці про професійну підготовку фахівців різноманітних напрямів. Водночас 

до цього процесу долучається методологічний базис філософії, психології, соціології, культурології тощо [1]. 

У педагогічному словнику за автором С. Гончаренко визначає, що: «толерантність» походить від лат. 

tolerans - терплячий, терпимість до чужих думок і вірувань» [2, с.332]. М. Постушенко вважає, що окрім 

такого визначення толерантність можна розглядати:  

- як терпеливе ставлення до чужих думок, вірувань, поведінки. 

- як здатність організму переносити несприятливі впливи того чи іншого фактору «середовища» [4, с.99-100]. 

У свою чергу В. Кремінь історичною ознакою нашого часу визначає те, що слово толерантність все 

більше набуває прав громадянства і не тільки загалом у світі, а й у нашій країні. Він вбачає в цьому не 

якісь суб’єктивні причини, а об’єктивно зумовлений процес цивілізаційного розвитку. Без толерантності 

не може існувати в подальшому людство [3, с.73-78]. 

У перекладі на українську мову, наголошує Н. Глушко, толерантність – це терпимість не до чогось 

антисуспільного, антилюдського, антигромадянського, а терпимість до своєрідного, суттєво іншого, аніж 

сутність самого носія взаємин [3, с.73-78]. 

Зокрема Ю. Іщенко розглянув толерантність у таких аспектах: толерантність як віртуальна 

реальність, як ставлення, як дія і як поняття. Тоді як Є. Бистрицький характеризує толерантність як 

самообмеження, критичний розум, самостримування, як свідому поступливість [5].  

Щодо соціально-педагогічних основ професійної підготовки майбутніх учителів до формування 

толерантності учнів початкової школи, слід заpначити, що варто спиратися на соціальні умови їх професійно-

педагогічної підготовки – рівні соціалізованості майбутніх учителів, їх статусно-рольових позиціях у 

студентській групі, здатності до соціальної адаптації в студентському колективі, стресостійкості тощо. Учені 

(О. Грива, Н. Ларіонова, Т. Сила, С. Толстоухова та ін.) пов’язують проблему толерантності з такими соціально-

педагогічними характеристиками особистості, як національно-культурна ідентичність, соціальна адаптація, 

соціальна інтеграція в полікультурному середовищі, соціальна компетентність тощо. 

Підводячи підсумок аналізу категорії толерантності і приймаючи до уваги особливості молодших школярів 

як особливої вікової групи, Н.М. Бирко формулює визначення поняття «толерантність учнів початкової школи» 

як сформовану потребу і готовність молодших  школярів до конструктивної міжособистісної взаємодії з 

оточуючими, не зважаючи на їх стать, віросповідання, етнічну належність, належність до певної соціальної 

групи та ін., які розвиваються у процесі навчання й виховання у початковій школі [1]. 

Важливою базовою категорією у розумінні толерантності майбутніх учителів початкової школи до 

формування толерантності учнів Н.М. Бирко визначила категорію професійної підготовки вчителя, а також 

категорію професійної підготовки вчителя до формування толерантності в учнів початкових класів як результат.  

Виходячи з результатів досліджень провідних вчених, слід окреслити професійну підготовку 

майбутніх учителів до формування толерантності учнів початкової школи як цілеспрямований, 

організований процес здобуття знань про толерантність особистості, оволодіння вміннями та навичками 

формування цієї якості в учнів (Л. Байбородова, М. Василинка, А. Погодіна). 

Проблема готовності до діяльності розкривається в педагогічній науці протягом останні півстоліття досить 

широко. Сучасні педагогічні дослідження (А. Капська, А. Линенко, О. Пєхота та ін.) пропонують тлумачити 

готовність майбутнього педагога до професійної діяльності як особистісне утворення, завдяки якому 

забезпечуються належні мотиви майбутньої професійної діяльності, педагогічна самосвідомість, сукупність 

знань, умінь і навичок майбутнього вчителя, а також його професійно-особистісних характеристик [1].  

Таким чином, толерантність з точки зору педагогіки – це, по-перше, мета процесу виховання, і, по-друге, 

засіб досягнення виховних та освітніх завдань, тобто вимога до діяльності та особистості педагога. Тоді 

толерантність є обов’язковою передумовою справжньої демократичності будь-якої держави, бо демократія 

є лише там, де є взаємоповага, толерантні взаємини між людьми, толерантна поведінка громадян. 

Як показав історико-педагогічний аналіз проблеми розуміння і формування толерантності в 

професійній діяльності вчителя (Н.М. Бирко), слід зазначити, що підготовка майбутніх учителів до 

формування толерантності учнів початкової школи є міждисциплінарною проблемою, оскільки вимагає 

залучення наукового апарату різноманітних галузей знання, серед яких чільне місце належить 

професійній педагогіці як науці про професійну підготовку фахівців різноманітних напрямів. Водночас 
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до цього процесу долучається методологічний базис філософії, психології, соціології, культурології тощо. 

На цій підставі у розділі обґрунтовано філософські (філософія любові і терпимості), психологічні 

(психологія толерантності), соціально-педагогічні (толерантність як характеристика соціалізації) та 

професійно-педагогічні основи розгляду порушеної нами проблеми. 
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МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ТЕМ З КЛІТИННОЇ БУДОВИ 

ОРГАНІЗМІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ У ШОСТОМУ КЛАСІ 
 

Анотація. В статті наведено результати проведеного педагогічного дослідження методичних 

особливостей викладання тем з клітинної будови організмів на уроках біології в шостому класі. 

Ключові слова: учні, клітина, урок, методика, проведення уроку. 

Актуальність дослідження. Предмет «Біологія» продовжує займати одне з провідних місць в 

системі шкільної освіти.  Особливістю біології є те, що її об'єкти, будучи живими істотами, є одночасно і 

її суб'єктами.  Це надає біології привабливості і служить запорукою особистого і суспільного інтересу до 

неї.  Біологія традиційно відноситься до комплексу природних наук і зазвичай розглядається в ряду з 

головними з них - фізикою і хімією.  Але навіть при самому поверхневому зіставленні цієї тріади звертає 

на себе увагу неймовірна складність об'єкта вивчення - живої природи [1, с. 36].  Фундаментальні 

біологічні знання несуть найважливішу світоглядну функцію, ставлячи питання про життя, її походження, 

цілі та цінності, про походження людини, її розвитку, інтеграції в природний світ і ролі в ньому [2, с. 27].  

Особливістю біології є не тільки те, що вона дозволяє краще пізнати навколишню природу, а й те, що вона 

служить основою для медицини, сільського господарства, біотехнології, екології, нанотехнології, що 

займають все більш важливу роль в нашому повсякденному житті [3]. 

Викладання такого простого і, водночас, складного предмету ставить перед вчителями середньої 

школи неабиякі складні завдання. Важливо підібрати саме таку методику викладання, яка буде і цікавою, 

і доступною, і, що не мало важливо, результативною для дітей. Однією з ключових тем біології в шостому 

класі є тема клітинної структури організмів, тому дослідження методичних особливостей викладання цієї 

теми є досить актуальним в наш час. 

Мета дослідження: провести теоретичний опис та експериментальне дослідження методичних 

особливостей викладання теми з клітинної будови організмів на уроках біології в шостому класі. 

Об’єкт дослідження: методичні особливості викладання теми з клітинної будови організмів на 

уроках біології в шостому класі. 

Предмет дослідження: методики викладання теми з клітинної будови організмів для дітей шостого класу. 

Методикою дослідження впливу методичних особливостей викладання зазначеної теми на 

результативність та успішність дітей стало попереднє та контрольне оцінювання учнів 6-А та 6-Б класів 

по засвоєнню вивченого матеріалу. 



39 

Емпіричну вибірку педагогічного експерименту становили 40 учнів: 20 учнів 6-А та 20 учнів 6-Б 

класів Дніпровської ЗОШ І-ІІІ ступенів №40.  

Попереднє оцінювання дітей із знання теми про клітину, її структурні компоненти показало, що лише 

незначна частка дітей з обох груп в загальних рисах знайомі з даною темою. Це свідчить про те, що лише 

деякі діти займаються вивченням природничих наук поза межами школи, іншим це або не цікаво, або вони 

не розуміють важливості даного предмету, зокрема базових тем (в даному випадку – теми з клітинної 

структури організмів). 

Протягом місяця з учнями 6-А та 6-Б класів було проведено по 6 уроків біології з вивчення зазначеної 

теми. При цьому з учнями 6-А класу займалися методикою самостійного вивчення та заслуховуванням 

лекцій від вчителя. З учнями 6-Б класу тему клітинної будови організмів вивчали окрім методів самостійного 

вивчення, застосуванням методів експериментування, ігрової дискусії та залученням цифрових технологій. 

Розглянемо отримані дані проведених оцінювань (табл.1). 
 

Таблиця 1 

Результати оцінювання знань з біології дітей 6-А та 6-Б класів 

№ учня 
Попереднє оцінювання Повторне оцінювання 

6-А 6-Б 6-А 6-Б 

1 5 7 7 9 

2 6 4 5 8 

3 6 6 6 9 

4 4 5 5 10 

5 8 7 7 11 

6 4 4 4 11 

7 3 3 3 10 

8 5 4 4 9 

9 4 4 5 8 

10 4 6 6 10 

11 5 5 7 9 

12 6 5 5 10 

13 7 7 9 11 

14 5 5 6 11 

15 2 4 4 10 

16 3 3 5 9 

17 3 3 5 11 

18 4 3 3 8 

19 3 3 3 11 

20 5 4 4 10 
 

 
Діаграма 1. Результати оцінювання учнів до та після викладання теми клітинної будови 

організмів різними методами 
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6-Б клас
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Виходячи з отриманих результатів бачимо, що середній бал попереднього оцінювання в обох класах 

був однаковим і становив 4,6. Після проведення занять з вивчення теми клітинної будови організмів 

різними методами викладання навчального матеріалу результат значно змінився в 6-Б класі, та залишився 

майже на початковому рівні в 6-А класі. Таким чином можна зробити висновок, що використання методів 

навчання, які залучають не тільки зорову та слухову увагу, а й інші органи чуттів дітей, пробуджуючи 

інтерес до навчання, має значно кращі результати, ніж використання традиційних методів навчання за 

допомогою лекцій та самостійного навчання.  

Порівняння результатів попереднього та контрольного оцінювання знань дітей 6-А та 6-Б класів 

покажемо графічно. 

Висновки. Оскільки ми живемо в епоху електронних технологій, вивчення різних предметів як в 

університеті, так і в школі за допомогою атласів, підручників відступає на задній план. Дедалі ширшого 

застосування в навчанні набувають фільми, короткометражні ролики тощо. Не виключенням є і 

викладання теми з клітинної будови організмів на уроках біології в шостому класі. 

Проведене педагогічне дослідження показало, що методологія викладання цієї теми із застосуванням 

елементів експерименту, ігрової дискусії, перегляду навчальних короткометражних фільмів значно краще 

впливає на засвоєння матеріалу дітьми. З цього можна зробити висновок, що для того, щоб викладання уроків 

біології для дітей шостого класу приносило хороші результати, варто вдосконалювати методи викладання 

даного предмету, беручи до уваги не тільки вікові особливості учнів, а і їх суспільні інтереси та можливості. 
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ЕЛЕКТРОНА ФОРМА ОСВІТИ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ У ЗВО ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ 
 

Пандемія коронавірусної інфекції внесла свої корективи в організацію людської діяльності у 

найрізноманітніших сферах: соціальній, економічній, політичній, культурній, освітній тощо. 

Коронавірнусна хвороба вражає своєю масштабністю і непередбачуваністю, оскільки пройшов майже рік 

з появи першої інформації про COVID-19, однак учені та лікарі з усього світу досі не можуть винайти 

дієвий та ефективний шлях боротьби проти неї. За інформацією, розташованою на офіційному сайті МОЗ 

України, кількість захворювань на коронавірус на території України за весь час пандемії становить 570 

тис. осіб (дані отримані у листопаді 2020 року) [1]. Враховуючи той факт, що хвороба є небезпечною для 

життя людини, а також швидкість її розповсюдження, урядом нашої країни було прийнято рішення щодо 

переходу на дистанційне навчання у дитячих садках, школах та ЗВО починаючи з березня 2020 року.  

Перехід на дистанційну форму навчання у ЗВО в Україні відбувався поступово і характеризувався 

наступними особливостями: 

 Навчальний процес за дистанційною формою навчання здійснювався у таких формах роботи: 

самостійна робота, навчальні заняття, практична підготовка [2];  

 Впровадженням e-learning, так званої електронної форми навчання, із  використанням 

комп’ютерних технологій та онлайн-ресурсів; 

 Створенням навчальних сайтів та онлайн-платформ для забезпечення комунікації студентів із викладачами; 

 Запровадженням системи онлайн-консультацій з боку викладачів; 

https://sites.google.com/site/brunetsbiology/student-of-the-month/biologiavnasomuzitti
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 Проведенням лекційних, семінарських та практичних занять у синхронному та асинхронному режимі; 

 Можливістю змінювати або коригувати режим роботи в разі застосування змішаних форм навчання; 

 Професійно-практична підготовка студента здійснювалася за дистанційною формою та/або очно, 

і проводилася у навчально-виробничих майстернях, на полігонах, тренажерах, автодромах, 

трактородромах, у навчально-виробничих підрозділах, навчальних господарствах, а також на робочих 

місцях на виробництві та в сфері послуг або із використанням технологій дистанційного навчання [2].  

Аналізуючи вищезазначені особливості організації дистанційного навчання в Україні під час пандемії 

коронавірусу, варто відзначити, що ключовим елементом для забезпечення ефективної дистанційної 

роботи студентів та викладачів під час пандемії коронавірусу стало впровадження саме електронних 

ресурсів та комп’ютерних технологій.  

Впровадження системи електронного навчання у закладах вищої освіти України характеризується 

появою наступного інструментарію, який, наразі, активно використовуються студентами та викладачами 

задля підтримки ефективної навчальної діяльності: 

 Платформи MOODLE (система управління навчальним контентом), за допомогою якої  можна 

створювати електронні навчальні курси і проводити як аудиторне (очне) навчання, так і навчання на відстані [3]; 

 Наступним інструментарієм електронної системи навчання є проведення відео-конференцій на 

різноманітних онлайн-платформах, які можуть самостійно обиратися викладачем та студентами (Zoom, 

Google Meet, Skype тощо);   

 Соціальні мережі, форуми, чати та блоги активно використовуються у студентському житті для 

забезпечення онлайн комунікації із викладачами та адміністрацією університету, а тому є важливим 

елементом електронної форми навчання; 

 Онлайн-сервіси, які дозволяють створювати та проводити інтерактивні вправи або тестові 

завдання під час навчального процесу, також стають ключовим інструментом під час запровадження 

електронного навчального процесу, однак варто розуміти, що усі обрані веб-ресурси мають проходити 

процедуру перевірки у кожному ЗВО; 

 Сервіси онлайн-дошок – це ще одна можливість забезпечити ефективну навчальну діяльність під 

час електронної форми навчання. Так, наприклад, на дошці можна розмістити попередньо підготовлені 

матеріали (тексти, зображення, відео, аудіо), робити записи шляхом друкування тексту або створення 

малюнків тощо. 

Отже, пандемія коронавірнусної інфекції змінила реалії сучасного повсякденного життя. На 

студентському житті це відобразилося у формі переходу до дистанційної, і, відповідно, електронної 

форми навчальної діяльності. Впровадження системи e-learning в українські заклади вищої освіти 

характеризувалося появою нових інструментаріїв  навчання, до яких можна віднести: проведення відео-

конференцій, опрацювання завдань на платформі Moodle та інших веб-ресурсах, включення до наукової 

діяльності онлайн-сервісу інтерактивних вправ тощо.  
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УКРАЇНСЬКА ХУСТКА В ДИЗАЙНІ ОДЯГУ ЯК ЕЛЕМЕНТ ВИХОВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬОЇ СВІДОМОСТІ 
 
Соціальна та педагогічна значущість проблеми виховання національної свідомості молодого 

покоління зумовили вибір теми цього дослідження. В сучасних умовах питання національної самоідентифікації 
є вкрай важливим для українців. При зовнішній агресії прагнення підкреслити національну приналежність має 
особливе значення. Тому, основою формування сучасної моделі майбутнього дизайнера є національно свідома 
спрямованість професійної діяльності, що характеризує ставлення до оточуючої дійсності, організації 
проєктного процесу, відповідних культурних цінностей своєї нації. 

Метою роботи був огляд та узагальнення існуючих інтерпретацій української хустки в колекціях 
одягу сучасних дизайнерів. 

Показано, що використання української хустки як елементу колекцій одягу, сприяє формуванню 
креативного мислення та поглиблює знання щодо українських звичаїв та традицій. Українська хустка колись 
була не тільки обов'язковим елементом жіночого одягу, але й символом любові, вірності, прощання, 
скорботи. Жоден народний обряд не обходився без неї. Хустка – оберіг дитини і матері від темних сил. 
Зберігаючи стародавні традиції, орнамент української хустки постійно розвивається і трансформується. 

Розробка моделей одягу з елементами української хустки зумовлена зростанням попиту на креативні 
мистецькі авторські розробки в дизайні одягу, що підкреслює індивідуальність людини. 

Внесок українських дизайнерів дозволяє інтерпретувати народну культуру на сучасний лад, дає 
підстави сподіватися на те, що завдяки їхньому вмінню відчувати та берегти традиції українського 
народного костюма, дуже тонко «інтегрувати» його елементи та дух в сучасний одяг, етно-стиль в Україні 
буде і надалі розвиватися й поширюватися. 

Сучасна українська мода у творчому пошуку провідних дизайнерів, зокрема Роксолани Богуцької, 
Лілі Пустовіт, Олесі Теліженко, демонструє, яким чином доцільно застосовувати для сучасного костюма 
декоративні елементи та орнаментальні мотиви, пов’язані з національною культурою [1]. Результати, 
продемонстровані у колекціях цих авторів, переконливо фіксують особливості самоідентифікації дизайну 
з візуальними формами української етнографічної специфіки, і як закономірний результат – традиційна 
культура осмислюється як ефективне джерело фешн-інновацій. 

Традиції не повинні бути консервативними, інакше вони відходитимуть у забуття. «Бабусину хустку» 
як головний елемент використала у своїй колекції «Love Ukraine» дизайнерка Олена Лурдес [4]. На 
модному показі в Римі Світлана Пасірська представила колекцію одягу «Чічка» [3]. Родзинкою колекції 
Світлани було саме оздоблення одягу – майже у кожній моделі використані орнаменти української хустки. 

Дизайнерка Олена Сереброва також звертається у своїй творчості до такого народного предмету 
жіночого гардеробу як хустка [2].У своїй колекції «Fall 2011» дизайнерка як головний елемент 
використала українську хустку (рис. 1). 

У колекції використано вовняні хустки з Яремчі, 
що на Прикарпатті. Згідно авторського задуму, за 
унікальною ручною технологією з цих хусток 
виготовлялися тканини для виготовлення виробів. 

Отже, прояв української хустки в розробці колекцій 
одягу активізує виховання національної свідомості 
молодого покоління та сприяє відображенню рис 
національної культури в сучасному дизайні одягу. 
Особлива увага повинна бути зосереджена на проблемі 
вивчення національної культури в розвитку 
професійної освіти в галузі дизайну. 

Ідея використання української хустки в дизайні 
одягу є досить актуальною на сьогодні, розвивається та популяризуються у сучасному суспільстві, допомагаючи 
зберегти та впровадити в сучасність культуру народного одягу. Ефективність виховання національної 
свідомості майбутніх фахівців у галузі дизайну зросте завдяки залученню студентів до розробки нових колекцій 
з використанням елементів української хустки. 
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За визначенням ЮНЕСКО ХХІ століття вважається століттям освіти, а якість освіти є однією з 

обов'язкових умов для успішного розвитку будь-якої країни. В Україні основні шляхи розвитку 

міжнародного співробітництва у сфері освіти були сформулювані у перші роки незалежності України. У 

стратегічному документі – Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття), що 

передбачала створення можливостей для широкого вибору форм в закладах освіти, засобів навчання і 

виховання, які б відповідали освітнім запитам особистості [7]. 

Одним з найважливіших документів для світової спільноти є програма «Цілі розвитку тисячоліття», 

ухвалена на саміті ООН у 2000 році. Цей документ визначає основні приорітети для людей одним з яких 

є доступ до освіти для всіх, як запорука ровитку да добробуту націй та народів. Уряд України прийняв цю 

стратегію для соціально-економічного зростання та розвитку української держави, у цьому документі 

було проголошено курс України на досягнення найвищих стандартів якості в освіті [7]. 

Відповідно до Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», концептуальних підходах 

до організації освіти, які закладено в Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти 

структура навчання у старшій школі може бути представлена у вигляді факультативу. Така діяльність є 

однією з головних діяльностей, адже дає змогу максимально індивідуалізувати процес, враховуючи здібності 

дітей. Важливою виховною цінністю факультативних курсів є те, що учні мають змогу обирати напрями для 

поглибленого вивчення предметів, а в географічному сегменті допомагає сформувати інтегроване 

світосприйняття цілісної картитни світу та адекватного самовизначення в ньому, що передбачає набуття 

науково-теоретичних знань та практичне застосування учнями їх в реальному житті. 

Особливо великий вплив на розвиток методики навчання географії здійснили психологічні 

дослідження з теорії навчання: М.М. Баранського, Н.О.Менчинської, Д.І. Богоявленського, П.П. Гальперіна, 

Н.Ф. Тализіної, Є.М. Кабанової–Меллєр. 

Питання про розвиток географії як шкільного предмету присвятили свої роботи: С.М. Кирилюк, 

О.О. Половінкін, Ю.Г. Саушкін, П.Г. Терехов, І.М. Шоробура та інші. Дослідження у вивченні 

особливостей організації та використання факультативних занять у ЗЗСО проводилися такими вченими 

як: Л.Д. Березівська, М.П. Кашин, В.І. Кизенко, Л.І. Зеленська, та інші [2]. 

Факультативні заняття є однією з диференційованих форм навчання, яка швидко посіла значне місце 

в освітньому процесі і позитивно почала впливати на формування учнівського інтересу у старшокласників 

та сприяти розвитку їхнього ставлення до науки. Факультативні заняття особливі тим, що вони є  

добровільними, та дозволяють визначити зацікавленість учнів до конкретної дисципліни та максимально 

ефективно здобути знання, а також відсутність оцінювання навчальних досягнень учнів.  
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Однією з головних відмінностей факультативу від звичайного уроку полягає саме в 

цілеспрямованості учнів, що дозволяє дослідити предмет детальніше та поглибленно розбирати теми, щоб 

значно покращити рівень знань [1]. Деякі дослідники доводять, що факультативні заняття встановлюють 

так звані «мости» між загальною освітою та майбутньою спеціальністю молодої людини [6]. 

Факультативи у старшій школі є сходинкою від засвоєння навчального предмету до вивчення основ 

науки, до якої відноситься певний предмет. Ефективність проведення факультативних занять значною 

мірою залежить від компетентності та творчого потенціалу вчителя, який раціонально поєднує методи та 

форми навчання та має індивідуальний підхід [5].  

Факультативні заняття природничого напряму виховують певні професійні навички, вчать 

застосовувати здобутті знання у повсякденному житті, що в свою чергу позитивно впливає на вибір 

професій у майбутньому Значення факультативних занять з географії полягає в тому що вони: 

 формують в учнів загальнонавчальні вміння; 

 закріплюють інтерес до географічної науки: 

 задовольняють інтереси учнів; 

 підвищують якість підготовки учнів до продовження освіти; 

 розвивають творчі здібності та самостійність; 

 ознайомлюють учнів із сучасними географічними досягненнями [3]. 

При організації факультативних занять слід враховувати вікові особливості учнів старших класів, які 

характеризуються активністю, аргументованістю, самостійністю та доведеністю мислення, і середніх 

класів, для яких властиве запам’ятовування матеріалу та майже дослівне його відтворювання. Тому при 

проведенні факультативних занять з географії необхідно звертати увагу на застосування методів: розвитку 

пошукових здібностей та розв'язання проблемних питань, методу дослідження – творчого застосування 

раніше отриманих знань та проблемного навчання метою якого є поглиблення знань з географії [4]. 
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З кожним днем у сучасному суспільстві відбуваються зміни, які потребують від соціуму певних 

перетворень. Основними умовами таких трансформаційних змін в освітній галузі є: поповнення 

навчальних закладів молодими професійними кадрами, якісне виконання посадових обов’язків, аналіз 
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особистісних недоліків та професійних здобутків, оцінка ефективності їх використання в управлінській 

діяльності. Такі процеси модернізації потребують оновлення освітньої галузі й, зокрема, постійного 

саморозвитку, самовдосконалення педагога, його особистісних якостей та властивостей, досягнення 

вершин професійної майстерності. 

Розглянемо тренінгові технології як один із ефективних засобів формування особистісних якостей 

вчителя, зокрема їх роль в управлінні формуванням іміджу успішного педагога.  

Тренінг – це інтенсивні короткотривалі навчальні заняття, спрямовані на створення, розвиток і 

систематизацію певних навичок, необхідних для виконання конкретних особистісних, навчальних або 

професійних завдань, у поєднанні з посиленням мотивації особистості стосовно вдосконалення роботи [2, с. 6]. 

Серед основних переваг тренінгу як форми навчання можна виокремити наступні: відкритість, 

інноваційність, стимулювання пізнавальної активності особистості, отримання нових знань, можливість 

пізнати себе, здобуття нових навичок та моделей поведінки, інтерактивний характер.  

На думку Ю. Швалба, тренінг, спрямований на розвиток особистісної і професійної компетенції, 

повинен стати одним із провідних засобів професійного навчання [3]. Поняття «тренінгові технології» 

науковцем Н. Гузій тлумачиться як «здобуття знань, формування і розвиток умінь, навичок, важливих 

якостей, компетентностей тощо» [2, с. 6]. 

На думку В. Кутішенко та В. Федорчука тренінгові технології: 

1) сприяють збагаченню знань у галузі психології особистості; 

2) допомагають долати бар’єр невпевненості у собі, страху помилитися, закомплексованості; 

3) створюють невимушену атмосферу; 

4) розвивають комунікативну компетентність, сприймання та передачу інформації, уміння слухати,  

правильно будувати бесіду; 

5) розвивають гуманістичне ставлення до оточуючих [4].  

Аналізуючи дослідження провідних науковців, можна стверджувати, що  тренінгові технології 

відіграють важливу роль у системі навчання, яка передбачає розвиток творчого мислення учнів та 

професійної діяльності успішного вчителя.  

Нині виокремлюють велику кількість навчальних тренінгів, які сприяють цілеспрямованому розвитку 

особистісних якостей успішного вчителя.  

Закцентуємо увагу на трьох видах тренінгів, які, на наш погляд, будуть найбільш доцільними в 

управлінні формуванням іміджу успішного вчителя. 

I. Тренінг комунікативності. Мета даного тренінгу полягає у підвищенні рівня упевненості у собі, 

самооцінки, знаходженні спільної мови між учителем та учнем, самопізнанні, розвитку зовнішньої 

спостережливості та професійному зростанні вчителя. 

II. Тренінг  розвитку особистісних якостей успішного вчителя. Мета тренінгу – це виявлення 

сильних  та слабких сторін учителя, розвиток здатності впливати на учнів засобами комунікації. 

III. Тренінг управління часом. Метою даного тренінгу є допомога учителю у правильному 

плануванні власного та робочого часу, прийнятті важливих рішень, оволодінні ним технологією 

раціональної та  корисної організації себе у часі. 

Водночас, слід зазначити, що велика кількість тренінгів різних напрямів, об’єднана одними 

завданнями: формування та закріплення мотивації, розвиток здатності до самоаналізу, вдосконалення 

особистісних якостей  та підвищення комунікативності успішного вчителя.    

Вочевидь, тренінги орієнтуються на перспективи розвитку суспільства, а це свідчить про необхідність 

застосування інформаційних технологій під час їх реалізації. Комп’ютеризація тренінгових форм 

навчання розглядається як дієвий напрям професійно-особистісного розвитку вчителів та значно впливає 

на рівень сприйняття ними інформації.  

Обґрунтуємо важливість застосування інформаційно-комунікативних технологій під час реалізації 

тренінгової форми навчання на прикладі створення мультимедійних презентацій, адже саме вони дають 

змогу візуалізувати об’ємний матеріал, полегшуючи сприймання навчальної інформації вчителями.  

Отже, розглянемо основні етапи проведення тренінгу з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій [1]:  

1. Початок тренінгу. Під час вступного слова тренеру знадобиться мультимедійна презентація для 

окреслення основних завдань, цілей та обговорення принципу роботи; 
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2. Знайомство. Даний етап необхідний для створення невимушеної атмосфери в колективі, 

ознайомлення з кожним членом тренінгу; 

3. Теоретична частина тренінгу.  На цьому етапі тренінгу відбувається виклад основного матеріалу 

для вчителів. Тренер розкриває сутність, проблематику та можливі шляхи вирішення поставлених задач. 

Також  доцільним буде використання навчальних програм для пояснення матеріалу, мультимедійних 

презентацій, демонстраційних програм (картинки, відеоматеріали та ін.);  

4. Практична частина тренінгу. На даному етапі тренінгу учасники вже засвоїли теоретичну частину 

й для вдосконалення набутих знань тренер пропонує ситуаційні вправи, розроблення спільних проектів  

тощо, а також застосовує контролюючі програми, з метою виявлення рівня отриманих знань. 

Актуальними є програми-тренажери, які допомагають самоудосконалювати набуті уміння та навички;  

5. Завершення тренінгу. Останнім етапом реалізації тренінгу є аналіз виконаної роботи, де всі 

учасники підбивають підсумки, аналізують ефективність виконаної роботи тощо. Для оцінки поставлених 

цілей та виконаних завдань можна скористуватися мультимедійною презентацією [1]. 

Реалізація тренінгових технологій у навчальних закладах може відбуватися під керівництвом адміністрації, 

або, безпосередньо, у формі аутотренінгу власне вчителями. Так, саме керівники школи обирають необхідного 

тренера, забезпечують його матеріально-технічним супроводом та місцем проведення.  

Водночас, аутотренінг – це методика самонавіювання, яка дозволяє за допомогою психічних 

процесів, перш за все уявлення, уваги та емоціональних станів, впливати на діяльність органів, керованих 

вегетативною нервовою системою [5, с. 90]. Застосування вчителем аутосугестивних вправ (лексичних 

формул самонавіювання) сприятиме зняттю нервово-емоційного напруження, керуванню внутрішніми 

психічними процесами в організмі, гармонізації внутрішнього стану. Важливого значення під час 

аутотренінгу набуває вміння досягнути стану аутогенного занурення, в якому емоційно забарвлені 

позитивні уявлення здійснюють вплив на вегетативну нервову систему на підсвідомому рівні. 

Аутотренінг  включає  вправи,  спрямовані  на  керування  увагою,  довільне оперування чуттєвими образами, 

словесні самоінструкції, вольове регулювання тонусу м’язів,  управління  процесом дихання [5, с. 140]. 

Рекомендований в педагогічній діяльності комплекс аутогенних вправ сприяє подоланню внутрішніх 

конфліктів, стресу та зняття емоційної напруги. Застосування вчителем певної системи вправ позитивно 

впливає як на його психоемоційний стан, так і стан здоров’я в цілому, покращуючи самопочуття та 

працездатність. Тож, систематичне виконання комплексу вправ надасть можливість вчителю раціонально 

використовувати власні сили у повсякденному житті.  

Таким чином, управління формуванням іміджу успішного вчителя-лідера засобами тренінгових 

технологій передбачає використання різноманітних форм та методів, а також засобів щодо реалізації 

тренінгів на відповідному рівні внутрішньошкільного педагогічного менеджменту (рівень «керівник-

учитель» та рівень самоуправління), що позитивно впливає на психоемоційний стан вчителя, підвищує 

його професійний рівень та сприяє отриманню нових знань та досвіду. 
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Сьогодні світ живе в дуже жорстких умовах пандемії. Це має своє відображення на протіканні всіх 

процесів життєдіяльності суспільства.  Економічна ситуація в країнах повністю стала залежною від змін, 

що відбуваються навкруги. Всі країни перейшли на новий етап організації процесу здійснення 

економічних стосунків – це дистанційна праця, що передбачає гнучкі форми організації праці на дому. 

Пандемія також внесла суттєві корективи  в організацію освітнього процесу. Педагоги та студенти 

повинні були миттєво зорієнтуватись в  цих змінах і перейти на дистанційну форму очного навчання.  

Дистанційна форма навчання в Україні була започаткована не так давно, що було пов’язано з 

недостатнім рівнем інформатизації нашого суспільства, а зокрема неможливістю для багатьох освітніх 

закладів надавати освітні послуги в даному форматі. Для цього необхідно мати відповідну ліцензію та 

комп’ютерне обладнання. Лише в 2000 році Міністерство освіти та науки України затвердило "Концепцію 

розвитку дистанційної освіти в Україні", що засвідчило необхідність створення в країні умов та 

можливостей для всіх бажаючих реалізувати своє бажання та право на отримання освіти протягом життя. 

Це був значний крок у процесі становлення дистанційної освіти в нашій країні.  

Розробки фундаментальних засад дистанційної освіти та іншими аспектами цього поняття займались такі 

науковці, практики, методисти, як Є. Полат, І. Козубовська, А. Хуторський, М. Кадемія, О. Чугай, Keegan D. 

[3,4,5] та ряд інших. Вони висвітлюють в своїх працях не тільки теоретичні поняття пов’язані з дистанційною 

освітою, а описують шляхи підвищення ефективності навчання за допомогою інформаційних технологій.  На 

сьогодні дуже важливо розвивати концепцію дистанційної освіти в нашій країні та намагатись створити 

комфортне освітнє середовище для здобувачів освіти, де вони можуть здобути якісну освіту.  

Питання якості освіти перестало бути проблемою однієї окремої країни, а охопило весь світ. Всі зміни, 

що відбуваються в суспільстві, постійно висувають нові вимоги та диктують свої правила організації 

життя людей, і як наслідок, виникають нові потреби, які необхідно задовольняти  через нову призму 

розвитку суспільства. Україна проходить тернистий шлях інтеграції до Європейського Союзу та 

пов’язаний з цим процесом період реформ. В освітній галузі пріоритетним напрямком  змін є підвищення 

якості освіти та підготовка спеціалістів нового покоління. Дистанційна освіта також покликана 

виконувати не тільки освітні функції, а і важливі суспільно значимі цілі. Саме тому ця форма навчаня 

розгдядається як один із способів інтеграції науки в інформатизоване суспільство.  

Міністерством Освіти та Науки України визначаються наступні моделі, за якими може здійснюватися  

дистанційне навчання: 

 на базі самостійного вивчення матеріалу (екстернат); 

 навчання в університеті; 

 співпраця навчальних закладів; 

 автономні освітні установи; 

 автономні навчальні системи; 

 дистанційне навчання з використанням мультимедійних програм [1]. 

Впровадження дистанційної освіти потребує великої роботи, що повинна здійснюватися в тісній співпраці 

адміністрації ВИШУ з викладацьким складом освітнього закладу під час складання освітніх  програм та 

розробки дистанційних курсів, до яких також висувається багато вимог, тому що повинні враховувати 

специфіку надання освітніх послуг за допомогою спеціалізованого інформаційного освітнього середовища.  

Як зазначає Мирутенко Л.В., на сьогоднішній день з’явилась гостра необхідність у стандартах оцінки 

якості, спрямованих на забезпечення якісних курсів дистанційного навчання. Навчальні заклади повинні 

бути впевнені, що курси дистанційного навчання, які вони проводять, відповідають найвищим 

академічним стандартам [2]. 

http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html
http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html
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Автором статті було проведено опитування серед студентів НТУУ « КПІ ім. Сікорського», ціллю якого 

було виявити ставлення учнівської молоді в цілому до дистанційного навчання, учасниками якого вони стали 

під час світової пандемії, а також про особливості організації навчального процесу в іхньому закладі. 

В опитуванні взяли участь 42 студента, які дали відповідь на 4 питання анкети.  

1. Чи можете ви сказати, що дистанційне навчання здатне забезпечити якісну освіту? ТАК. НІ. 

2. На вашу думку, чи враховує дистанційне навчання індивідуальну траєкторію освіти студентської 

молоді? ТАК. НІ.  

3. Чи задоволені ви організацією дистанційного навчання у вашому Виші? ТАК. НІ. 

4. Чи плануєте ви в подальшому використовувати онлайн освіту для саморозвитку? ТАК. НІ.  

 
 

Результати опитування продемонстрували, що, на думку більшості студентів (59%),  дистанційне 

навчання в тій формі, в якій воно існує зараз, не здатне забезпечити якісну освіту та врахувати освітні потреби 

кожного окремого студента, тому що ще не в достатній мірі розроблені високоякісні дистанційні курси, а 

також не всі викладачі підготовлені до впровадження дистанційної форми освіти. Проте позитивним 

результатом є те, що незважаючи на всі існуючи недоліки, більшість з опитуваних (63%) вбачають в 

дистанційній освіті перспективи для саморозвитку та поглиблення своїх особистих та професійних знань.  
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СТАНОВЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ В АНГЛІЇ 
 

Британська літературна казка, як окремий жанр літератури, з’являється набагато пізніше ніж в інших 

країнах світу. Як зазначають дослідники, таке запізнення пов’язане з історичними подіями. Свій розквіт 

англійська літературна казка отримала у Вікторіанську епоху. Саме у цей історичний період британці 

починають цікавитися історією, фольклором та міфами. У той період  письменники починають писати 

про таких чарівних героїв як феї, тролі, ельфи та інші [1]. 

Середньовічні англійські легенди та міфи стають основним джерелом для написання казок. Так, у 

своїх казках, вони досягають ефекту двосвіття, у якому вони змогли поєднати магічний світ із побутовим.  

Першою казкою у Великої Британії для дітей слід вважати казку написану К. Сінклер «Святковий 

дом» («Holiday house»), яка була видана у 1839 році. У своєму творі авторка зобразила радісних та шумних 

дітей, тим самим вона зробила, свого роду,  протест проти старої літератури для дітей, яка більш спиралася 

на релігійні твори та Біблію, основною метою даної літератури було виховання дітей [4]. 

У Вікторіанську епоху творили такі видатні письменники як Ч. Кінгслі, Дж. Рескін, Л. Керрол, Р. 

Кіплінг та інші. Слід зазначити, що такий розквіт казки отримали ще за допомоги ілюстрацій, які стають 

дуже популярними у цей період. 

Умовно можна  поділити розквіт англійської казки у добу правління королеви Вікторії на два періоди. 

Перший період ̶ це, безумовно, розквіт англійської літературної казки 1850-1920рр.  У цей час творили 

такі відомі письменники:  Дж. Макдональд, Р. Кіплінг та Л. Керолл. Другий період, хронологічні 

рамки якого 1920-1950 рр., також слід вважати розквітом літератури, але в казках з’являється характерна 

ознака, автори створюють затишний світ та повертають читача у дитинство з їх улюбленими іграшками 

та тваринами. Така ознака характерна для цього часу, тому що письменники пережили жахіття Першої 

світової війни. Найвідоміші письменники цього часу А.А. Мілн, який написав відомий на весь світ цикл 

книг «Вінні-Пух» та Г’ю Лофтінг «Історія доктора Дуліттла». Слід зазначити, що у цей час головним 

героєм казки стає дитина [2]. 

Аналізуючи літературні казки з XVIII – XIX століття, у Великої Британії можно зробити висновок, 

що дана літературна форма орієнтована як на дітей, так і на дорослих. Це відрізняє британську літературну 

казку від інших, наприклад, у Франції цей жанр був виключно для дорослих [3] .  

Таким чином, аналіз літератури свідчить про те, що англійська літературна казка з'явилася набагато 

пізніше, ніж в інших країнах світу і має свої характерні ознаки: звернення до дорослих і дітей, джерелом 

слугував епос і міф, головним героєм завжди є дитина, характерна многоплановість, протиставлення світу 

«дитини» і «дорослого». Система образів героїв стає більш складною,  ніж у фольклорної казки, 

традиційні персонажи змінюються, з'являються нові образи,  які є уособленням античних героїв. 
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ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНИЙ, СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ ТА РЕЛІГІЙНО-

СВІТОГЛЯДНИЙ КОНТЕКСТИ ФОРМУВАННЯ РОМАНУ ДЖ. АПДАЙКА 

«ТЕРОРИСТ» (2006) 
 

Роман Дж.Апдайка «Терорист» вперше побачив світ у 2006 році. Його було написано під впливом 

подій, що відбулися 11 вересня 2001 року і справили неабиякий вплив на політичну, соціальну і духовну 

ситуацію у світі на початку третього тисячоліття. Абсолютно зрозуміло, що написання  Дж.Апдайком 

свого роману було глибоко інспіровано викликом світового тероризму. Однак тут треба зазначити 

наступне. Письменник намагався зрозуміти і переосмислити сутнісні засади психології тероризму, який 

виріс на ґрунті американської культури. На наш погляд можна виділити три контексти написання роману 

«Терорист»: історико-літературний (ті літературні тенденції, що мали місце в США XX – початку ХХІ 

століття), соціально-історичний, (стан американської культури 60-х – початку 2000-х років), та релігійно-

світоглядний (це з одного боку, тобто християнсько-протестантський вимір, до якого належав 

письменник, та ісламський, який формує світогляд протагоніста роману Ахмада). Поєднання трьох 

контекстів проливає світло на систему образів та коло порушених письменником проблем.  

Перейдемо до розгляду історико-літературного контексту написання Дж. Апдайком роману «Терорист». 

Безпосереднім літературним контекстом створення роману «Терорист» є література, яку називають в США 

–  9/11. Чорний вівторок  та його наслідки інспірували значну кількість творів, які артикулювали проблему 

тероризму в американській культурі. Цікаво, що поряд з Дж.Апдайком цю проблему описали такі 

письменники як П. Остер, К. Кізі, Ф.Рота та Т.Роббінс. Їх роботи вирізняє те, що вони осмислили проблему 

внутрішнього американського тероризму задовго до подій 9/11. Роман же Дж.Апдайка було написано після 

подій чорного вівторка. Літературний дискурс 9/11 в значній мірі вирізняється постмодерністичними 

тенденціями. Саме тому, перша і важлива деталь, яка розкриває онтологію роману «Терорист» – стан 

американської культури другої половини XX та початок XXI століття. Протагоніст роману Ахмад Ашмаві 

Маллой (Ahmad Ashmawy Mulloy) культурно є дитиною епохи постмодерну. Разом з тим, його світогляд 

сформувався під впливом домодерного релігійного мислення.  

Соціально-історичний контекст написання роману «Терорист» характеризується широкими 

суспільно-політичними, економічними та світоглядними змінами в світі початку ХXI  століття. Це період 

економічного розвитку та формування блоку постіндустріальних країн, бойових дій на Близькому Сході, 

активізації міграційних процессів, падіння диктатур, кольорових революцій, неабиякого розвитку 

інтернету та інформаційних технологій. Саме в цей час світом володіє епоха постмодерну з його 

артикуляцією лібералізму, деконструктивізму та критичного пафосу по відношенню до всього 

традиційного (істини, моралі, релігії, звичаїв). Варто зазначити, що США особливо проникливо відчули  

ці зміни. Це час потрясінь та перелому у світогляді і мисленні американців, особливого молодого 

покоління. Саме в такому оточенні народжується, росте і формується особистість протагоніста романа 

«Терорист» Ахмада. За словами письменника, головний інтерес його творчих пошуків полягав в тому, 

щоб перекласти головні культурні та політичні катаклізми, що формують суспільні дискурси, в сферу 

буття людей середнього класу, людей, що знаходяться на перехресті та змінюють свій спосіб життя [5, 

с.341]. В інтерв’ю Ф.Сейбу, письменник так пояснював відсутність в своїх оповіданнях і романах  «чистих 

героїв» та «чистих злодіїв»: «...мій життєвий досвід полягає в тому, що всі ми є поєднанням злодійства і 

добрих намірів»  [5, с.346].  Як неодноразово зазначали критики і  сам письменник, його героїв вирізняє 

певний «проміжний», «сірий» характер. Вони – покоління нової епохи, де вже не має місця подвигам, 

лицарству, відважності і мужності, високих принципів моралі. Персонажі оповідань письменника – це 

звичайні люди, в їх злетах та падіннях, добрих і поганих вчинках, вірі та невір’ї.   

Як вже зазначалося вище, роман «Терорист» характеризується неабиякою артикуляцією ісламської 

релігійної термінології.  Саме тому, на наш погляд, особливої уваги потребує розкриття релігійно-

світоглядного контексту роману. Головне питання, яке турбує Ахмада це спасіння душі і чітке виконання 

та дотримання етико-релігійних приписів ісламської версії монотеїзму. Ретельне вивчення цього 
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контексту буття особистості Ахмада Ашмаві дозволяє дозволяє пролити світло на радикальні зміни його 

внутрішнього світу, мотивації, ходу думок і поведінки. Для того, щоб головні засади ісламської 

сотеріології нам необхідно звернутися до праць ісламських теологів. Необхідно зазначити, що для теології 

ісламу характерне яскраво виражене переплетіння антропології з сотеріологією. З точки зору ісламської 

антропології людина не є грішною у християнському сенсі (де вона успадкувала вроджений гріх). Іслам 

говорить про те, що людина не скоювала першородного гріха. Головна її проблема полягає в тому, що 

вона слабка і забудькувата. Як наголошують ісламські теологи, саме ці якості притаманні природі 

людського єства. Саме тому ісламський погляд на спасіння приймає рішуче відмінну форму від 

християнського. Так, ісламський теолог Б.Катерегга в роботі «Islam and Christianity: A Muslim and a 

Christian in Dialogue» (Іслам і християнство: християнсько-ісламський діалог) зазначає наступне:  «Іслам 

не ототожнюється з християнським переконанням про викуплення людини від гріха. Християнська віра у 

викупительну і жертвенну смерть Христа не відповідає ісламському розумінню природи людини з точки 

зору якої  людина є доброю сама по собі  за своєю природою, а Бог прощає її, коли вона кориться його 

волі [2, с.404].   Коментуючи проблему спасіння в ісламі теолог пише: «В ісламі відсутнє таке теологічне 

поняття як викуплення, натомість артикулюються поняття оновлення, повернення, згадування. 

Найбільшим викликом на цій землі є не стільки пізнання Бога, скільки стан людини, в якому вона завжди 

пам’ятає про його існування» [2, с.404]. Разом з тим, теолог зауважує наступне: «...оскільки гріх в Корані 

не ототожнюється з гріховним станом людського єства, а лише схильністю до неправильних дій через її 

слабкість,  [ісламська] концепція спасіння не включає в себе елемент відродження» [2, с.404].  Таким 

чином, спасіння в ісламі  реалізується тільки посмертному стані. Воно включає в себе прощення за минулі 

гріхи і звільнення від пекла, а також здобуття Божої прихильності  і досягнення раю. Видатний ісламський 

теолог Муххамад Абуль Хусем в своїй роботі «Salvation of the Soul and Islamic Devotions», коментуючи 

сутність, значення і шляхи досягнення  спасіння в ісламі пише наступне: «Коран вчить, що досягнення 

спасіння людиною можливе лише за рахунок двох умов: учення про віру «Іман  مان  та учення про добрі «إي

справи «Амаль عمل». [3, с.404]. Без цих двох елементів ісламської сотеріології спасіння неможливе». 

«Іман,  –  пише ісламський теолог Рауф, «втілює віру в наступне: Бог та його атрибути, пророки та їх 

чесноти, ангели, священні писання, день воскресіння та Кадар, а саме те, що Бог постановляє все, що 

відбувається у світі». Теолог продовжує: «Хто вірить у ці шість складових ісламської віри, називається 

муміном, тобто віруючим; а хто відкидає їх називається кяфіром (невірним) [4, с.1].    

Таким чином, не викликає сумніву, що іслам вчить, що вічне життя можна досягнути лише добрими 

справами віруючого, доки він ретельно виконує свої релігійні обов’язки та компенсує свої недоліки 

добрими справами. Але, не дивлячись на таку номіналістичну етику, іслам не гарантує віруючим 

впевненості у спасінні. І цим, на наш погляд можна пояснити, чому герой роману Ахмад став на шлях 

збройної боротьби проти американського постмодерністичного і ліберального суспільства. Як вказує 

відомий ісламський теолог Аль-Фарухі, віруючий, незважаючи на відсутність гарантії спасіння має вічну 

надію. Відсутність гарантій щодо спасіння, зазначає теолог, не дуже лякає мусульман. Навпаки, звертає 

увагу теолог, це примушує їх робити ще більше добрих справ і мотивує бути більщ слухняними  [1, с.5].   

То що ж гарантує впевненість в спасінні з точки зору ісламської сотеріології? Відповідь, насправді, дуже 

проста – це джихад (священна війна). Роман «Терорист» свідчить, що, саме таким шляхом і пішов Ахмад 

Ашмаві, намагаючись отримати спасіння для своєї душі. Письменник визнає, що Ахмаду Маллою 

подобається іслам, тому, що  власне оточення представляється йому позбавленим віри і всього святого. 

Перед його очима – моральний занепад, розчарування і стагнація. На цьому тлі іслам здається йому 

альтернативою – енергійною, суворою, вимогливою, переконливою релігією, що здатна спрямовувати 

людей на істину. Однак не тільки Ахмад ставиться до оточуючих з презирством, цей антагонізм 

обопільний: після теракту 11 вересня в американському суспільстві піднялася хвиля ненависті до 

мусульман. Мати Ахмада розповідає представнику шкільної адміністрації Джеку Леві про те, як її сім’я 

постраждала від агресії вороже налаштованих незнайомців [6, с.59].   

Роман  письменника «Терорист» наочно демонструє ті проблеми, ціннісні орієнтації та світоглядні 

зміни в американському суспільстві кінця ХХ – початку XXI століття.  В цьому, на наш погляд, можна 

бачити творчий геній Дж.Апдайка, який в образі Ахмада показав зіткнення світоглядів, віри і невір’я, 

істини і релятивізму, що супроводжують сучасну людину. 
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ПРОБЛЕМА СУРЖИКУ В СТАНОВЛЕННІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО 

МОВЛЕННЯ 
 

На сьогоднішній день існує чимало проблем в культурі спілкування суспільства, проте одним з 

найбільш актуальних питань є поняття ‘суржик’. Одним з дослідників даної проблеми є Борис Антоненко- 

Давидович, що дає пояснення цьому терміну: “Недобре, коли людина, не знаючи гаразд української 

чи російської мови або тої й тої, плутає обидві ці мови, перемішує їхні слова, відміняє слова однієї мови 

за граматичними вимогами другої, бере притаманний саме цій мові якийсь вислів і живосилом тягне його 

в іншу мову, оминаючи традиції класичної літератури й живу народну мову. Так створюється мовний 

покруч чи, як кажуть у нас, на Україні, суржик”.[1, с.12] 

Не одне століття українському народу насаджувалась російська мова, що в подальшому стало 

відображенням в мовленні українців. Проте як стверджують чимало науковців, основу його поширення 

було закладено в XVII-XVIII столітті, що увійшов в історію як період ‘асиміляції’ українства. Укорінення 

даного явища та визначення ‘суржику’ як мовного аспекту відбулось в I половині XX століття. 

Отже, походження терміну пов’язано з побутуванням народної мови, що тлумачить його як мовлення 

українців, що використовують елементи російської мови. Відомий мовознавець Ю.Шевельов стверджує, що 

суржик є різновидом української мови: - “Українська мова на Україні виробила інше своєрідне явище, що 

дістало там і свою власну назву — суржик, суміш українського з російським при більш-менш довільному 

вживанні складників того чи того шару, де складники другої мови підносять експресію вислову”.[2, с. 328–329] 

Проте, на мою думку, не варто співставляти та порівнювати побутову мову і суржик, оскільки кожна 

культура має свою літературну мову і мову спілкування. Різні соціальні групи вживають власні сленгові 

вирази, наприклад, терміни, що відносяться до тієї чи іншої професії(лікар, пожежник, секретар); форми 

спілкування підлітків чи малюків і т.д. 

Особливостями побутування суржику є: 

- кальковані з російської мови слова- прийняти участь, на протязі; 

- змішані форми дієслів української та російської мови- уволитись (звільнитись), получати (отримувати); 

- різне значення слів, які мають подібне звучання- лічити(правильне значення рахувати, а не лікувати), 

любий(той, кого люблять, а не будь-який); 

- деформація слів та словосполучень, тобто слова російської мови, які змінені на український лад- 

получает – як получає(правильно-одержує), принимает як принімає(правильно-приймає). 

В той же час в українській мові існує чимало запозичених слів з інших мов, наприклад, тюркізмів, 

полонізмів і т.д. Але їх основною відмінністю є те, що ці слова є нормованими та їх зміст не 

перекручується, що відповідно немає негативного впливу на мову. 
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Я вважаю , що є багато факторів, які так чи інакше впливають на розвиток української мови(велика 

кількість переселенців, вплив російських окупантів, що намагаються розділити Україну на Схід та Захід) 

та безліч інших аспектів, але ключовим моментом є актуальність цієї теми в тому, що на сьогоднішній 

день чимало українців розмовляє українською і російською мовами, що надалі розвиває 

‘суржикомовність’. Тому щоб цього уникнути , в першу чергу,необхідно,звернути увагу на власне 

мовлення,адже розпочавши зміни з себе, можна змінити всю країну! 
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АНГЛІЙСЬКИЙ ІНТЕРНЕТ СЛЕНГ 
 
Актуальність. Сучасний розвиток комп’ютерної науки вплинув на багато процесів, в тому числі і на 

мову, торкнувшись її лексики. Такий прогрес призвів до створення спеціальної  термінологiчної системи, 
яка відрізняється різноманіттям техніцизмів та професіоналізмів. Завдяки такій модернізації, коли 
починаєш на практиці вбудовувати англійську мову в своє життя і спiлкуватися з носіями мови в 
повідомленнях на сайтах мовного обміну або в чатах соціальних мереж, так чи інакше зустрічаєшся з 
сучасною мовою, культурою та сленгом. Важлива частина сленгу – це  спеціальні абревіатури, які 
англійська і американська молодь постійно використовує в спілкуванні через інтернет, соціальні мережі і 
по смс. Ними замінюють цілі фрази щоб заощадити час. Скорочення і сленгові слова англійською 
радикально відрізняються від своїх російських, українських побратимів. 

Метою нашого дослідження. Розгляд та аналіз особливостей молодіжного американського-
британського молодіжного сленгу. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз останніх досліджень відомих науковців, таких як І. Арнольд, 
М. Маковський, В. Хомяков, Т. Самойлова та ін. з даної теми починаються з пояснення терміну “сленг”. 
Сленг ( нестабільний, варіативний і недовговічний) –це набір особливих слів або нових значень уже 
існуючих слів, що вживаються в різних групах людей. В англійській лексикографії термін «сленг» набув 
широкого поширення приблизно на початку XIX століття [1, с 186].  Щоб новий вираз або слово було 
занесено до словників, воно, як каже Фіона Макфірсон, старший редактор Оксфордського словника, має 
проіснувати у мові не менше п'яти років. Багато нових слів не витримують цього терміну, однак це ніяк 
не впливає на постійне зростання їх числа. Професор одного з університетів Атланти Якоб Ейнштейн 
провів разом зі своїми колегами дослідження: щоб виявити місце народження того чи іншого сленгового 
слова, вони проаналізували більше 30 мільйонів постів в Twitter, відправлених на території США в період 
з грудня 2009 року до травня 2011. Результати вийшли дуже цікавими: так, слово «bruh» (ще один варіант 
«brother», до цих пір часто скорочується як «bro»), до того, як завоювати популярність в Каліфорнії, 
спочатку з'явилося в декількох південно-східних містах, а жителі Клівленда першими почали 
використовувати в своїй інтернет-листуванні «ctfu» ( «cracking the fuck up») [2].  

Якщо в українських, російських  листуваннях частіше можна зустріти укорочені версії написання 
звичних слів (типу буш – будеш; вихі – вихідні; двигло – двигун), то в англійській мові можна виділити 
кілька своєрідних видів скорочень. 

1. Звичайні скорочення, вони ж абревіатури, акроніми, наприклад IDK – I do not know. Таких 
скорочень дуже багато, запам'ятати все досить складно – тисячі їх. Часто самі носії мови здогадуються 
про значення того чи іншого скорочення тільки за змістом листування в чаті або форумі. 

2. Слова і фрази з використанням цифр. Людям, які тільки почали вивчати мову англійців, буває важко 
відразу прочитати і зрозуміти такі фрази в онлайн спілкуванні: c u l8r (see you later). На початковому етапі 
не варто зациклюватися на цих цифрах і буквах, просто сприймайте звуки - і ви почуєте вже знайомі слова 
і фрази. 2day – [tuː] [deɪ] – today (сьогодні); m8 – [m] [eɪt] – mate (приятель, напарник, партнер). 
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3. Ще один вид письма мешканців англомовній частині інтернету – це укорочені в процесі розмовної мови 
слова: kinda (kind of), wanna (want to), lemme (let me). Специфічність і важливість цих скорочень в тому, що ми 
постійно чуємо їх в усному мовленні американців і британців, тому на них варто звернути особливу увагу [3]. 

4. При вимові скороченого слова, репрезентованого на письмі лише однією літерою, нічого не 
змінюється. Завдяки такому виду скорочень змінюється лише написання слова: а) літеро-звукові 
скорочення (одна літера замінює ціле слово через схожість звучання слова та літери): англ.: c – see 
“бачити”, u – you “ти”, b– be “бути” [4, с 42]. 

Приклад декількох скорочень: АТВ - all the best – всього найкращого; BRB – be right back – скоро 
повернуся; HAND – have a nice day – бажаю приємного дня; PCM – please call me – передзвони мені, будь 
ласка; HAGN – have a good night – на добраніч; CU, CYA - see you – до побачення, побачимось, Аs soon as 
possible – максимально швидко, так швидко, як можливо; F2F – face to face – лицем до лиця; FYI – for your 
information – для інформації, до вашого відома; [5].  

Висновок. Підсумовуючи вище написане, то появу сленгу в будь-якій мові можна пояснити: це така 
ж важлива частина його еволюції, як і створення нових термінів або інших специфічних слів. 
Видозмінюючись і постійно поповнюючись, а також «очищуючись» від якихось вже відверто застарілих 
з щоденного споживання слів і виразів, сленг відображає мінливість сучасного суспільства: його постійно 
мінливі інтереси, проблеми, світогляд і потреби. 
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ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОМОВНОГО РЕКЛАМНОГО 

ТЕКСТУ 
   
В наш час, реклама стала невід’ємною частиною життя кожної людини, незалежно від її особистого 

бажання. Де б не відбувалась людська діяльність, ми усюди можемо бачити те чи інше застосування 
реклами із метою переконання, навіювання ідей, чи навіть просто задля прибутку. Однак, при цьому, ми 
маємо чітко розуміти, що реклама, як плід людської праці була створена задопомогою  уже існуючого 
поняття мови. Якою б незвичайною, дивною чи суперечливою вона б не була, все це є можливим лише за 
умови наявності існуючих мовних структур та організації. Однак не дивлячись на це, мова реклами 
завжди намагалася вносити щось таке, що б виділялось на фоні основного масиву інформації, який 
людина отримує кожен день. Для цього, авторами реклами використовується цілий ряд як лексичних, та 
навіть стилістичних засобів із метою привернення уваги до їх продукту. 

Проблемою вивчення мови реклами займались такі дослідники як Д.Е. Розенталь, Дж. Дайер , Дж. Ліч, 
О. М. Бондаренко, О. Е. Золина, та інші. 

Було встановлено, що мовний вплив реклами на споживача досягається задопомогою низки різних 
методів, та чітких правил [ 1, с. 105]. Зокрема, одним із основних принципів даного типу мовлення є 
лаконічність, тобто здатність передати споживачу максимум інформації, у стислі терміни [2, с. 27]. Це 
характерно відображається прагматичності використаної лексики та структури самого матеріалу. При 

https://habr.com/ru/company/puzzleenglish/blog/412351/
https://audio-class.ru/slang/slang-abbreviations.php
https://audio-class.ru/slang/slang-abbreviations.php
https://elenaruvel.com/anglijskij-sleng-v-internete-kak-napisat-soobshhenie-i-sms/
https://elenaruvel.com/anglijskij-sleng-v-internete-kak-napisat-soobshhenie-i-sms/
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цьому, автором застосовується і принцип емоційності, що сприятиме кращому сприйняттю та 
запам’ятовуванню матеріалу. 

Також варто звернути увагу і на структуру будови самого рекламного тексту, основними елементами 
якої є: заголовок – зазвичай назва продукції чи послуги, слоган – певний влучний вислів, що може 
виконувати і функцію девізу компанії-постачальник, та, власне, виклад основної інформації стосовно 
рекламованої продукції. 

Не менш важливим для ефективності впливу рекламного тексту на споживача є застосування 
образних засобів. Зокрема, рекламодавцями активно використовуються епітети, метафори, порівняння, та 
навіть гіперболи. 

Висновок. Таким чином, можно сказати, що реклама є частиною повсякденного життя кожної 
людини. Не дивлячись на цільову мету, як комерційні, так і некомерційні рекламні тексти, побудовані за 
спеціальними правилами, необхідними для якомога більш ефективного розповсюдження та 
запам’ятовування певної інформації серед реципієнтів.  

Перспективою подальшого вивчення даного питання ми вважаємо аналіз доцільності та особливостей 
використання лексичних та стилістичних засобів в  англійськомовних рекламних текстах на матеріалі 
британських видань, таких як «Belfast Telegraph», «Guardian», «Huffington Post UK»; та американських 
видань, таких як «Chronicle», «Wall Street Journal», «USA Today». 
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PHRASEOLOGICAL UNITS AND THEIR DISTINGUISHING FEATURES 
 
Phraseological terminology differs in linguistics studies. While in domestic linguistics the terms 

“phraseological unit”, “phraseologism”, “idiomatic/phraseological expressions” and “stable expressions” 
predominate, in foreign linguistics the terms “idiom”, “phrase”, “set phrase” or “given phrase” are preferably used 
[2, p.45]. The features which most linguists point out as the main ones for phraseological units, i.e. idioms are 
undeniable the same. The term “idiom” emerged in European languages in the 16th century. According to the 
Oxford Dictionary, the first use of the lexeme “idiom” in the English language goes back to 1575 [7]. Similar to 
lexemes, idioms express a single notion and are employed in a sentence as one syntactical indivisible unit. 

The Encarta World English Dictionary lists the following meanings of the lexeme “idiom”: “n. 1. a fixed, 
distinctive, and often colourful expression whose meaning cannot be understood from the combined meanings of 
its individual words; 2.  the way of using a particular language that comes naturally to its native speakers and 
involves both – the knowledge of its grammar and familiarity with its usage; 3. the style of expression of a specific 
individual or group; 4. the characteristic style of an artist or artistic group” [6, p.  935]. 

Some linguistic dictionaries offer more detailed definitions of the phenomenon under study. The Routledge 
Dictionary of Language and Linguistics defines the term “idiom” as follows: “idiom (also colloquial expression, 
colloquialism, idiomatic expression, set phrase) – a set, multi-elemental group of words, or lexical entity with the 
following characteristics: (a) the complete meaning cannot be derived from the meaning of the individual elements, 
e.g. to have a crush on someone (“to be in love with someone”); (b) the substitution of single elements does not 
bring about a systematic change of meaning (which is not true of non-idiomatic syntagms), (c) a literal reading 
results in a homophonic non-idiomatic variant, to which conditions (a) and (b) no longer apply. Frequently there 
is a diachronic connection between the literal reading and the idiomatic reading (idiomatization). In such cases, 
the treatment of the idiom as a non-analyzable lexical entity is insufficient. Depending upon the theoretical 
preconception, sayings, figures of speech, nominal constructions, and twin formulas are all subsumed under 
idioms. The idiosyncratic features of an idiolect, a dialect, or a language” [8, p. 216].  
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It can be observed that the majority of the discussed dictionary definitions of idiom deal with the fact that the 
meaning of the idiomatic expression cannot be deduced from the meanings of the individual words, which is one 
of the most significant features of an idiom. Although, such definitions may generally suffice for an average 
English learner or speaker, in order to fully understand the nature of idiom, we have to examine other, more 
thorough, approaches to idiomaticity [, p.7] 

David Crystal defines the term under study as follows: idiom – a sequence of words which is semantically and 
often syntactically restricted, so that it functions as a single unit. The meanings of the individual words cannot be 
combined to produce the meaning of the idiomatic expression as a whole [5, p. 180–181]. Amosova names such 
expressions fixed context units, i.e. units in which it is impossible to substitute any of the components without 
changing the meaning not only of the whole unit but also of the elements that remain intact [9, p. 134].  

Glucksberg says  that “idioms are a subset of the fixed expressions in a language community,” other fixed 
expressions being, for example, compounds, names, movie and book titles [10, p.61]. What sets idioms apart, 
according to the linguist “is their 'non-logical' nature, that is, the absence of any discernable relation between their 
linguistic meaning and their idiomatic meaning [10, p. 68]. 

Akhmanova and other scholars [11, р. 19] insist on the semantic integrity of such phrases prevailing over the 
structural separateness of their elements [2 p. 99].  

We share the opinion of Kunin, who emphasizes the structural division of elements into phraseologism, the 
change of meaning as a whole in comparison with individual elements, taken separately, and a certain minimum 
stability [4 p. 132]. Phraseologism, in turn, is considered a way of expression, as well as the choice and 
arrangement of words and phrases characteristic of any author or any literary work [11 p. 76]. The difference in 
terminology (“set-phrases”, “idioms”, “word-equivalents”) reflects certain differences in the main criteria used to 
distinguish between types of phraseological units and free groups of words. 

Depending on what feature of a phraseological unit is taken as the basic criterion of differentiation the 
definition may vary: 

− phraseological unit is a complex word-equivalent in which the globality of 
nomination reigns supreme over the formal separability of elements; it is reproduced in speech; 

– phraseological unit is a stable word combination characterized by fully or partially specialized meaning of 
its members [7, p. 48];  

− phraseological unit is a semantically and grammatically inseparable word-group functioning as a word-equivalent; 
– phraseological unit is a stable word-group characterized by a completely or partially transferred meaning 

[Demenchuk 2018, p. 107]. 
The main characteristic features of phraseological units usually defined are: idiomaticity, stability and 

equivalence to word. 
Idiomaticity is a semantic characteristic of phraseological units which consists in non-inference of the meaning 

of the whole from the meaning of the individual parts (components) [Demenchuk 2018, p.108].  
Kunin distinguishes several aspects of stability [7 p. 25]: 
a) stability of use  
b) lexical-semantic stability 
c) morphological stability  
d) syntactic stability is stability of the order of the components of a PhU.  
Summarizing the existing materials of various linguists and linguists concerning the definition of the term 

«phraseological unit/idiom» one can conclude that there is nо generally accepted formulation, and existing 
definitions differ in content, scope and style of formulation. But it is fair to say that, in general, the most important 
aspect of any definition, i.e. its essence, remains more or less stable. 

An idiom is a set expression which has a meaning different from the literal meanings of its components. 
Idioms present a great variety of structures and combinations that are mostly unchangeable and often not logical 
and may not follow basic rules of grammar. 
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АНАЛИЗА ТЕКСТА –ПУТЬ К СВОБОДНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УСТНОЙ И 

ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 
 
Особенности ХХІ столетия требуют от современной школы значительных изменений. Чтобы найти 

своё место в жизни быть успешным активно усвоить свои жизненные и социальные роли современный 
выпускник школы должен приобрести такие черты и овладеть такими умениями: быть гибким и 
мобильным быстро адаптироваться к изменениям жизненных ситуаций использовать свои знания для 
решения жизненных проблем быть коммуникабельным находить нужную информацию анализировать 
её, принимать взвешенные решения, внимательно относиться к своему здоровью, быть ответственным за 
своё будущее и достичь жизненного успеха[1]. 

Что же такое текст?  В учебной и методической литературе слово «текст» употребляется в разных 
значениях. Вот какие определения текста дает Екатерина Ивановна Никитина, автор учебника по 
развитию речи методического комплекса В.В. Бабайцевой, Л.Л. Чесноковой: 

1. Текст – дидактический материал, на котором построено упражнение (здесь могут быть отдельные 
слова, словосочетания, предложения, отрывок из текстами ли отрывки из нескольких текстов, целый текст). 

2. Текст – сложное синтаксическое целое. 
3. Текст – художественное произведение (в отличие от примечаний, комментариев к нему, 

предисловия, послесловия). 
4. Текст – единица языка и речи, обладающая определёнными категориальными признаками. 
Текст должен обладать двумя основными признаками: 
1. законченностью сообщения; 
2. связностью предложений по смыслу и грамматически. 
Задача учителя – научить учеников лингвистическому анализу текста[2]. 
На уроках русского языка следует целенаправленно развивать глобальное, детальное и критическое 

восприятие текста. 
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При формировании восприятия текста перед учениками ставится задание: «Послушайте и выберите 
правильные ответы»[3]. 

Например:  
1. Послушайте текст. Назовите  приметы, которые нужно знать грибнику. 

Грибные приметы 
Прежде всего следует знать те из них, по которым можно определить ещё весной, какое будет лето, а 

следовательно, и какая ожидается грибная ситуация. 
Если на ольхе листочки появились раньше, чем на берёзе, - лето ожидается сырым, а значит – 

грибным. Если же сначала берёза выкинула листочки, а затем ольха, лето должно быть сухим. Теперь о 
сроках появления грибов. Зацвела в низинах серая ольха, а на мать-мачехе появились желтые цветки – 
пошли сморчки и строчки. Зацвела сосна – вынырнули маслята из земли. Зацвели дружно калина и 
шиповник – через неделю ид в лес за сыроежками. Состояние погоды тоже влияет на появление грибов. 
Много гроз – вдоволь грибов. Парной туман над лесом, значит, пошли грибы. Когда жарко и сухо, грибы 
под деревья собираются; когда сыро и тепло – по полянам разбегаются[4]. (133сл.) 

(По О. Чистовскому) 
2. Ответьте на вопросы: 

 О чем говорит появление листочков раньше на ольхе, чем на берёзе? 

 Видели ли вы когда-нибудь, как цветёт сосна, липа, калина, мать-мачеха, шиповник? 

 Нарисуйте цветы одного из названных деревьев. 

 Подумайте, почему автор, рассказывая о природе, грибных приметах, употребляет слова: 
вынырнул, выкинула, собираются, разбегаются. 

Критическое восприятие текста требует своей оценки того, о чём и так говорится в тексте. Например, 
учащимся, объединнёным в группы, предлагаются задания. Каждая группа получает карточку-
информатор и в течение 5  минут готовит сообщение по своему вопросу[5]. 

1 группа – «Основная функция и назначение разговорного стиля речи» 
2 группа – «Разновидности разговорного стиля» 
Разговорный стиль речи выполняет основную функцию языка – функцию общения. Его назначение – 

непосредственная передача информации преимущественно в устной форме (исключения: частные 
письма, записки, дневниковые записи).  

1. Отделять главное от второстепенного, т.е. выделять смысловые вехи и смысловой центр фразы. 
2. Определять тему сообщения 
3. Членить текст на смысловые куски, определять факты сообщения. 
4. Устанавливать логические связи между элементами текста. 
5. Выделять главную мысль. 
6. Воспринимать сообщение в определённом темпе. 
Анализ текста на уроках русского языка имеет место во всех классах школы, начиная с первого, и 

эффективность его применения зависит от принятой системы работы. Материалом анализа являются прежде 
всего тексты учебника русского языка, предложенные в упражнениях[6]. Текст анализируется по разным 
направлениям: идейно-тематическому, структурно-логическому, языковому. Анализ текста может быть 
полным и частичным (выборочным).  Полнота анализа зависит от подготовленности учащихся и конкретных 
дидактических целей урока. Первое, что устанавливается в анализе текста после знакомства с содержанием, - 
его идея. Общая схема анализа в своем примерном варианте может быть такой: 

1. Тема текста. Тип речи. Стиль речи. 
2. Идея. Насколько ясно она выражена и насколько убедительно доказана. 
3. Достаточно ли материала для обоснованного выражения идеи. Индивидуальные особенности 

автора, проявившиеся в его отборе. 
4. Расположение материала. Помогает ли оно подчеркнуть идею, сделать ее более убедительной. 

Помогает ли расположение материала сделать текст интереснее, занимательнее. 
5. Язык текста: точность, правильность, эстетичность, его подчиненность теме, идее. Языковые 

аспекты: лексика, словообразовательные и морфологические  средства и т.д. 
6. Вывод[7]. 
При оформлении умения анализировать текст, полезными являются алгоритмы: 
1. Алгоритм разбора лингвистического текста 
 Тема текста… 
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 Идея… 
 Микротема… 
 Тип речи… 
 Стиль речи… 
 Изобразительно-выразительные средства… 
 Предложения с однородными членами… 
 Лексическое значение слов… 
 Подбор синонимов… 
 Различные виды орфограмм… 
 Простые и сложные предложения… 
 Краткий пересказ… 
2. Алгоритм разбора текста художественного стиля 
 Тема текста… 
 Идея… 
 Микротема… 
 Эмоционально-окрашенные слова… 
 Изобразительно-выразительные средства… 
 Настроение и чувства автора… 
 Предложения по цели высказывания… 
 Характеристика героев… 
 Описание природы… 
 Особенности художественного стиля… 
Постоянное использование на уроках анализа текста приводит к тому, что ученики умеют свободно 

пользоваться устной и письменной речью в разных жизненных ситуациях, владеют различными видами речевой 
деятельности, грамотно пишут, осознанно читают, хорошо говорят, правильно понимают чужое высказывание[8]. 
 

Список использованной литературы 
 

1. Аналіз уроку: планування, методика, психологія, проведення, аналіз.-Х.: Вид.група «Основа», 
2006- 144с. (Б-ка журнал «Управління школою»;Вип,2 (38)) 

2. Бондар В. (Дидактика) В.І. Бондар - К: Либідь, 2005-с. 158 
3. Журнал «Завучу. Усе дня робот» № 19-20 (115-116) жовтень 2013р. 
4. Конаржевский Ю.А. Анализ урока (Ю.А.Конаржевский - М.: Педагогаческий поиск, 2000- с. 126 
5. Лобчук О., Слободкіна Ф. Структурний аналіз уроку рідної мови в початковій школі // Школа, 

2012 - № 11- с. 76-80// 
6. Малюшкин А.Б.Комплексннй анализ текста. Рабочая тетрадь 6 клас – М.Т.Ц Сфера. 2005- с.3 
7. Навчання : Нові стратегії розвитку /Упоряд Г.Сиротенко- К.: Шкільний світ 2007 - с. 128 

(бібліотека « Шк. світу») 
8. Національна доктрина розвитку освіти (Електронний ресурс) 

 

 

     Момотюк Г.С., 

магістр 2 року навчання  

кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов    

Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського 

 

ПОНЯТТЯ «МОВНА ОСОБИСТІСТЬ» ТА «МОВНИЙ ПОРТРЕТ» У СОЦІОЛІНГВІСТИЦІ 
 
У другій половині XX століття відбулося становлення нової галузі лінгвістики, яке пізніше отримало 

назву «Соціолінгвістика». В поле дослідження цієї нової наукової дисципліни входить вивчення 
функціонування мови у суспільстві, тобто комунікативні характеристики мовної особистості. Поява та 
розвиток соціолінгвістики призвів до змін у сучасній лінгвістичній парадигмі: виникає зацікавленість до 
мовної особистості. Мовну особистість починають розглядати як: 1) Складову наукової картини світу. 2) 
окремого носія соціокультурних, національних та духовних чинників.   
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Таким чином, у лінгвістиці відбувся перехід до антропентризму. Антропоцентрична лінгвістика 
безпосередньо вивчає те, як людина відображає себе в мові. Основною проблемою для дослідників стала 
мовна особистість, яка включає в себе різні комунікативні характеристики мовної поведінки, визначення 
її типів та встановлення мовних портретів.  

Вивчення мовної особистості представлено у таких наукових дисциплінах як психологія, педагогіка, 
культурологія. У лінгвістиці даним питанням займалися такі видатні науковці як О.А. Земська, Ю.Н Караулов, 
Т.В. Кортава, Л.Н. Чуриліна.   

Одним із найпоширеніших визначень поняття «Мовна особистість» є поняття Ю.Н. Караулова: 
«Мовною особистістю можна назвати сукупність можливостей до створення і відтворення мовленнєвих 
текстів». Вчений звертає увагу на те, що мовленнєві тексти відрізняються ступенем структурно-мовної 
складності, ціле направленістю та точністю відображення дійсності. Поняття «мовна особистість» вивчає 
реалізацію основних мовленнєвих тактик особистості у соціумі [1, с. 98]. 

Аналіз параметрів мовної особистості може здійснюватися лише у процесі комунікації. Мовна 
особистість є багатогранною категорією. У цій категорії поєднуються здатність до мовлення та 
комунікативна компетенція.  

При аналізі параметрів мовної особистості можна простежити тісний зв’язок із терміном мовного 
портрету. Мовний портрет особистості реалізується через опис комунікативної поведінки. Вчені виділяє 
зовнішній мовний портрет, який реалізовується через опис зовнішніх ознак. У літературі виокремлюють 
внутрішній, психологічний мовний портрет через опис внутрішнього стану героя [3, с. 133].          

Мовний портрет формується безпосередньо через мовлення. У мовленні виділяють ознаки, які 
вказують на локальну, професійну та соціальну приналежність. Мовлення може відображати світогляд, 
політичну та ідеологічну позицію особистості.  

При аналізі мовного портрету відбувається перехід від вузького спрямування на мовні риси особистості  
до соціальних та вікових характеристик. Тому поняття «мовний портрет» можна трактувати як спробу 
вираження мовної особистості, що реалізується безпосередньо у самому процесі комунікації [2, с. 205]. 

Мовний портрет є складовою поняття «мовної особистості». Реалізація мовної особистості 
відбувається саме через її мовленнєві характеристики. Тому аналіз мовної особистості вимагає виділення 
додаткових характеристик: соціальних, вікових та культурних. На основі названих вище характеристик, 
соціолінгвістика досліджує мовний портрет. Вивчення мовного портрету полягає у визначенні віку, 
соціального статусу та професійної приналежності особистості, опираючись на словниковий запас, 
виражений в усному мовленні.      

Висновок. У процесі мовленнєвої діяльності можна виділити основні риси та характеристики 
індивідуальної мовної особистості. Вивчаються основні  стратегії, які використовуються для доведення 
або спростування певної точки зору у процесі комунікації. Таким чином, вивчення словникового запасу 
особистості дає змогу скласти мовний портрет.    
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THE VERBALIZATION OF THE CONCEPT RELIGION IN MODERN ENGLISH (BASED 

ON THE TEXTS OF DAN BROWN`S NOVELS) 
 

 At the turn of XX - XXI centuries, the category of linguistic consciousness becomes the object of study in 

cognitive linguistics which is aimed at considering the ways of conceptualizing reality, creation and presentation 

of knowledge about the world in the language semantics.  
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The present investigation is devoted to the complex analysis of the linguistic verbalization of the concept 

RELIGION in the English linguistic worldview.   

The research has been performed within the boundaries of linguistic conceptology – cognitive science which 

aims at modelling concepts as units of the national conceptual sphere with the help of linguistic means [1] . “The 

task of linguo - cognitive conceptology is to identify as fully as possible the linguistic resources representing (i.e., 

expressing, verbalizing, objectifying) the investigated concept, to describe the semantics of the lexical units 

(words, phrases, proverbs) using the methodology of cognitive interpretation of the results in linguistic research, 

to model the content of the concept as a global mental (cognitive) unit in its national distinctiveness  and to 

determine its place in the national conceptosphere” [2].  

Religion is an organized collection of belief systems, cultural systems, and worldviews that relate humanity 

to spirituality and, sometimes, to moral values. Many religions have narratives, symbols, traditions and sacred 

histories that are intended to give meaning to life or to explain the origin of life or the Universe [3] . Religions 

“tend to derive morality, ethics, religious laws or a preferred lifestyle from their ideas about the cosmos and human 

nature”. It is believed that many religions may have organized behaviors, clergy, a definition of what constitutes 

adherence or membership, holy places, and scriptures. 

Kenneth Shouler in his book “The Everything World's Religions Book” says: “It can be asserted with 

confidence that no one knows exactly how many religions there are, although the best estimate is about 4,200. One 

religion is certainly not superior to another, and the longing for religion seems built into human nature”.  

J. Z. Smith states that there are almost as many different definitions of religion as there are people who try to 

define it. We can define religion, for example, in terms of its function: it is there to answer people's most 

fundamental needs. We can define religion in terms of its content: it is belief in supernatural entities. We can define 

religion in terms of the elements it consists of: belief, ritual, faith, etc. Scholars even argue that religion as a concept 

has no inherent content and is therefore beyond definition [4]. 

The noun religion serves as the designation of the macro - concept RELIGION. The part-of-speech status of 

the word truth is determined by the very concept: as a nominative concept RELIGION is verbalized by a noun (in 

the word combinations dominant religion, orthodox religion, Catholic religion it refers to the object).  

The designation of the concept is characterized by a range of derivatives: the noun religion serves as a source 

base for the creation of the nouns religionism, religionist.  The word religion comes from c. 1200 meaning “state 

of life bound by monastic vows”, also “conduct indicating a belief in a divine power”, from Anglo-Fr. religiun, 

O.Fr. religion “religious community”, from L. religionem (nom. religio) “respect for what is sacred, reverence for 

the gods”, in Late Latin “monastic life” . The meaning “particular system of faith” is recorded from c.1300. The 

modern sense of “recognition of, obedience to, and worship of a higher, unseen power” is from 1530s. 

Concept is a verbalized mental unit of consciousness. Concept represents cultural and national mentality of 

its carriers; therefore, it functions as an instrument of consciousness [5]. This allows considering the category of 

the concept as reflected in language way of interpreting the world, peculiar to a particular type of consciousness.  

The noun religion serves as the designation of the macro - concept RELIGION. The designation of the concept is 

characterized by a range of derivatives: the noun religion serves as a source base for the creation of the nouns religionism, 

religionist [6]. Semantic properties of the basic for the concept RELIGION lexeme religion also support the peculiarities 

of the part-of-speech membership of the lexical unit: there have been disclosed 4 meanings of the noun that constitute the 

direct nominations of the concept RELIGION. The semantic features of the noun religion serving as the designation of 

the concept RELIGION are also supported by the word combinations with different parts of speech.   

The name of the concept RELIGION has been found in the combinations with the adjectives: great, major, 

dominant, established, old, new, orthodox, true, false, alternative, organized, primitive, pagan, monotheistic, 

polytheistic, eastern, Hindu, Jewish, Catholic, evangelical, Orthodox, Protestant, official. The lexeme religion is used 

with the nouns as in the following phrases: state religion, world religion, an adherent/follower of a religion, a form/kind 

of religion as well as with the verbs: belong to, have, follow, practise, abandon, reject, defend, spread, broadcast.  

The primary means of the verbalization of the concept RELIGION include the synonyms to the lexeme 

religion registered in the thesaurus of the English language that are grouped into sets of lexical units according to 

their meanings [7]. 

The concept RELIGION is also verbalized by the lexeme religious, functioning as an adjective and as a noun.   

The concept RELIGION is modelled by language means of secondary nomination, i.e. metaphor and 

metonymy in the text under study. Metaphoric models of the concept RELIGION include the following 

conventional metaphors: ontological  
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(RELIGION IS PERSON/LIVING BEING, RELIGION IS FOOD, RELIGION IS LIQUID), structural 

(RELIGION IS CONSTRUCTION, RELIGION IS MATERIAL, RELIGION IS ROAD) [8] .   

The macro – concept RELIGION is structured with the help of four segments: Christian domain, factional 

domain, spiritual domain, pagan domain.    

The Christian domain is represented in Dan Brown’s novels by 8 micro – concepts including 

CHRISTIANITY, CHRISTIAN TEMPLES, BIBLICAL NAMES, HOLY CHRISTIAN BOOKS, VATICAN, 

HOLY ORDERS, CHRISTIAN RITES, HOLY GRAIL.  The micro – concepts are verbalized with the help of 

72 lexical units occurring in 3404 contexts. 
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ПРО ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМПОРАЛЬНОСТІ В МОВІ 
 

Мовна фіксація часових координат здійснюється граматичними, лексичними та функціонально-

стилістичними засобами, які утворюють цілісну систему мовної темпоральності. 

У сучасному мовознавстві багато дослідників звертаються до вивчення мовного концепту часу і 

темпоральних лексем, зокрема Н. Рябцева, В. Плунгян, В. Григор’єв, В. Гак, Г. Яворська та інші. 

До лінгвістичного розгляду категорії темпоральності, чи простору часу (В.Гак), можна підійти як 

мінімум двома шляхами: з боку граматики і з боку лексики. Якщо в XIX – першій половині XX століття 

основна увага була зосереджена на морфолого-синтаксичних засобах вираження часу, перш за все, на 

граматичну категорію часу, то нині вивчення засобів вираження темпоральної семантики дедалі частіше 

відбувається на основі лексики і фразеології: досліджуються різноманітні «слова часу», стійкі поєднання, 

що мають часову семантику [1,4]. 

Темпоральні номени в мові представлені різними частинами мови: іменниками, прикметниками і 

прислівниками, що відображають певний фрагмент або аспект категорії часу, а саме назви: 

― визначених за тривалістю відрізків часу (місяць, рік);  

― часових проміжків невизначеної тривалості (момент, мить, вічність);  

― циклічних подій людського життя (сніданок, вечеря, Великдень);  

― циклічних природних явищ (день, ніч, літо, зима);  

― лінійності часу (найближчий, минулий, надалі, сьогодні);  

― ознак антропоцентричності в мовній моделі часу (діти, старий, юний).  
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Усі дослідники мовного втілення категорії часу відзначають, що «час сприйняттю недоступний, і його 

моделі мінливі» [1:57]. Так, традиційно протиставляються активна і пасивна, статична і динамічна, 

циклічна і лінійна мовні моделі часу [4:204]. 

Уявлення про час, поза сумнівом, співвідноситься з об’єктивно спостережуваною зміною різних 

станів світу, але не можна не погодитися з думкою Т. Булигіної та О. Шмельова [2:236], що концепт часу 

пов’язаний із суб’єктом, що переживає час, з його оцінкою, з його відчуттям часу. Суб’єктивний характер 

наївно-мовної концептуалізації часу знайшов віддзеркалення в багатьох особливостях 

природнономовного вживання темпоральних виразів, наприклад, «почекати», «проспати», «очікування», 

«година настала», «мить успіху». Аксіологічними слід назвати вирази «добра година», «чорний день», 

«лиха година» або міфологічні «бісівські ночі», «горобина ніч» і так далі.  

Проте специфічною особливістю мовної картини світу є здатність об’єднувати в мовних формах 

взаємовиключні уявлення про природу часу. Пояснюючи причину такого об’єднання, О. Яковлєва 

акцентує антропоцентричний бік питання (Т. Цивьян визначає цей підхід як «антропоцентричность у 

відносних критеріях, коли за точку відліку береться не іманентний простір і час, а положення людини у 

просторі та часі» [3: 75]). О. Яковлєва відзначає, що різними моделями часу «є альтернативні способи 

опису відношень людини з часом: в одному випадку − активне подолання часу, рух у часі як  «життєвому 

просторі»  асоціація з простором через статичність − метафора «поля», яке ми «переходимо»); у іншому 

випадку статичний сам суб’єкт: він пасивно приймає те, що несе (або відносить) з собою час, тобто саме 

тут можна говорити про рух самого часу» [4:80]. 

Крім того, описуючи когнітивні моделі часу, дослідниця наголошує, що мовне осмислення часу (яке 

не має аналогів у науковій картині світу) – особлива модель взаємин людини і часу:  суб’єкт (людина) і 

час метафорично представлені як такі, що рухаються в одному напрямі (іти в ногу з часом, відстати від 

часу, випереджати свій час і так далі) [4:21]. 

Властивості часу як абстрактної категорії передаються за допомогою метафоричної лексики. І 

вивчення саме метафоричних номінацій, що характеризують той або інший аспект часу, видається 

найбільш плідним для опису часу як фрагмента мовної картини світу. 
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ СЛОВО В ПОЕЗІЇ П. МОВЧАНА 
 

Як відомо, слово як таке здавна було невід’ємною й важливою складовою розвитку людства, бо 

слугувало виразником почуттів і репрезентантом думок. Саме слово дало людині можливість оволодіти 

мовою й таким чином стати на найвищій сходинці біологічних видів на планеті. Слово – один із 

найдавніших, наймістичніших і найтаємничіших символів людства [1: 757]. З прадавніх часів слову 

приділяли особливу увагу, його вважали священним, а під впливом візантійської богословської традиції 

слово набувало сакрального значення не лише в Біблії, й у творах усної народної творчості. 

Наукова зацікавленість поетичною мовою виникла ще в працях О. О. Потебні, який розглядав мову 

художніх текстів, зокрема поезії як способу пізнання, і першим звернув увагу на двовимірність віршованого 
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слова. Лінгвопоетичні дослідження і посилений інтерес до вивчення взаємодії мови, людини й культури 

й до сьогодні залишаються в активному полі зору вітчизняних лінгвістів, серед яких О. О. Селіванова, 

Т. А. Космеда, В. С. Калашник, Л. О. Ставицька, К. Ю. Голобородько та багато інших. 

Активного використання зазнало слово в поетичних творах багатьох українських митців: Т. Шевченка, 

І. Франка, М. Вінграновського, Л. Костенко, В. Стуса, С. Сапеляка та ін. У художніх текстах образ слова 

може виражати і як абстрактне явище, і як предмет чи навіть жива істота. Це досягається передусім 

метафоризацією концепту. Концептуалізація образу слова знайшла відображення й у поетичній творчості 

П. Мовчана. Концепт слово з’являється уже в ранніх збірках поета («Нате», «Кора», «Книга, якої нема», 

«Зело», «Пам’ять»), намагаючись ніби вилущитися словом із мовчання, і поступово перекочовує в пізніші 

добірки автора («Досвід», «В день молодого сонця», «Жолудь», «Календар»), в яких слово набирає сили, 

глибини і твердіша з прожитою дниною [3].  

Слово здатне накопичувати не тільки конкретні уявлення, а й абстрактні, тим самим стаючи духовною 

категорією. Одні науковці стверджує, що символічна назва слово відбиває саме єство письменника [4, 385], 

інші ж переконані, що у віршовій мові вживане поетом слово трансформується, набуває естетичних якостей 

і стає конструктивним елементом художнього змісту [2: 164]. У поезії П. Мовчана осередком перебування 

слова часто стає рот, у якому слова і зароджуються, і визрівають, і навіть пускають корені: кожен звук 

солодкий в роті // щодня від захвату кругліша; вирвала з вуст моїх з коренем слово [3]. Це обумовлено і 

фізіологією людини, і міфосвідомістю представників стародавнього світу, наприклад, єгиптяни 

обожествляли слово й репрезентували його ієрогліфом у вигляді рота [1: 759]. Автор порівнює звуки і слова 

із насінням, які квіткою проростають на висоту довершених думок. Умістилищем такого насіння є рот, де, 

наче в зав’язі, формуються пісні: рот повен слів – головка маку – слова сплітаються в пісні [3]. 

В інших текстах поета «дозріле» слово перестає бути ефемерно-абстрактним явищем (слова зливались 

у мовчання; слово… входить миттєвістю в обшири часу), а набуває антропоморфних ознак (слова – як 

вічні пілігрими – безперестань проходять мимо) чи перетворюється на предмет ([душі] у слові вічнім 

ув’язни; позлипались карамельки слів) [3]. 

Концепт слово в поезії П. Мовчана репрезентовано лексемами звук, слово, голос, крик (голос у горлі з 

тиші прогіркне. // Покриком крикнеш – викричиш слово) і навіть мовчання (мовчала уголос; голос, наче 

пожухлий листок) [3]. Вираження концепту здебільшого відбувається шляхом його метафоризації, 

персоніфікацій, епітетизації чи за допомогою метфоричних порівнянь. 
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ФУНКЦІОНАЛЬН ОСОБЛИВОСТІ ІДІОМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 
Ідіома - це лінгвістичне вживання, яке є граматичним і природним для носіїв мови. Ідіома - це вираз, 

який неможливо зрозуміти зі значень окремих слів, але має окреме значення, наприклад, «It was raining 
cats and dogs» - ллє як з відра [2,С. 51]. 

Семантично набори виразів можна розділити на три категорії [2, С. 52]:  
1. Фразеологічні одиниці чи ідіоми - це структурно відокремлювані мовні одиниці з повністю або частково 

переданими значеннями. Фразеоматичні одиниці мають буквальне або фразеоматично зв’язане значення. 
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2. Напівідіоми - мають як буквальний, так і перенесений або професійний, а другий перенесений. 
3. Фразеоматичні одиниці - фразеоматичні одиниці мають буквальне або фразеометрично зв’язане значення. 
В наукових джерелах зазначено, що ідіомам характерні різноманітні функції, наприклад: пізнавальна, 

експресивна, ідентифікуюча, характеризуюча, зображувальна, естетична, гумористична, моделююча, 
когнітивна, етнокультурна, кумулятивна тощо [1, С. 55]. Розглянемо деякі з них: 

Експресивна функція є однією з першочергових та необхідних умов існування ідіом. Дана функція 
має зв’язок з значенням мови як способу впливу на такі її аспекти: мовна особистість, її поведінка та 
духовна діяльність [1, С. 56]. «Sarah decided not to miss out, are going to great lengths to get a job in 
journalism»; «My girlfriend's house was a fuddy-duddy»: (to) miss out – втратити шанс; (to) go to great 
lengths - піти на багато що, не зупинятись ні перед чим; fuddy-duddy – несучасний, старомодний.  

Більшість ідіом містить ознаку, котрій притаманний яскравий характер:  з її допомогою з’являється 
можливість здійснювати характеризуючу функцію, котра порівнюється з дейктичною функцією [2, С. 
53]. Наприклад, «mousy» окреслюює такі ознаки особистості як «сором’язливий», «тихий», 
«непривабливий»: Sarah was smart but very a mousy. 

Зображувальна функція характерна для ідіом,  котрі характеризуються конкретною ознакою (таким 
же чином як і образна основа): позначають конкретні фізичні якості (форму, смак, колір тощо) і 
співвідносяться з 5-ма відчуттями людини. Під час даної функції фразеологізми є предметом формування 
наочно-образних картин для відтворення явищ, об’єктів або дій [1,С. 57].   

Ідіомам також характерна мнемотехнічна функція, котра базується на характеризуючій функції. 
Вона знаходить свій вияв у тому, що, за допомогою образності та виразності, фразеологізми покращують 
процес запам’ятовування, через те, що свідомість легше сприймає інформацію, в якій присутній зв'язок 
між планом змісту і планом вираження: саме це звертає та підтримує увагу суб’єкта [1, С. 58]. Sedentary 
work and life without strenuous activity turned George a roly-poly. roly-poly (товстун) [3, С. 61] 

Евфемістична функція: основною ціллю є приховати, замаскувати чи виправдати справжній стан 
речей. Прямо протилежною цій функції є пейоративна функція. Вона знаходить свій прояв у зневазі та 
ганьби (присутня негативна характеристика об’єкта) [2, С. 54]. Sarah went to see a nutritionist and then 
started she steers clear sugar in food. to steer clear (of something) - триматись подалі; не мати справ з 
кимось, чимось [3, С. 62]. 

Ідентифікуюча функція полягає у можливості визначити соціальний статус, фізичний та психічний 
стани, стать, вік або більш конкретніше виділити серед інших явище, дію чи об’єкт[1, С. 58]. Many of them 
are obsessed with the baloney churned out by la-di-da middle-class women like Sarah. la-di-da (з претензією на 
аристократизм)[3, С. 63]. 

Гумористична функція характеризується відображенням жартівливого та кумедного ставлення суб’єкту 
до об’єкту [2, С. 55]. A roly-poly police officer works with me in the office. roly-poly (гладкий коротун) [3 С. 64]. 

Кумулятивна функція: здатність мови примножувати та зберігати інформацію про соціальні навички 
людства. Ідіоми мають змогу діяти як засіб передачі позамовного досвіду колективу. Дана функція має 
зв’язок з компресивною функцією, котра  забезпечує передачу максимально великої кількості інформації 
за одиницю часу [1, С. 59]. 

Пізнавальна функція: фразеологізми функціонують як один із засобів пізнання дійсності, завдяки 
чому у людини з’являється можливість пізнати об’єктивну дійсність[1, С. 59]. 

Естетична функція проявляється в увазі до вираження ідіоми, що наділяється власною естетичною 
цінністю. Естетичне ставлення відображає мовлення як естетичний об’єкт, тим самим вказує на влучність, 
ємкість та красу повідомлення [1, С.59]. 

Підсумовуючи вищесказане з’являється можливість виділити такі основні функції ідіом: експресивна, 
зображувальна, евфемістична, естетична, пізнавальна, кумулятивна, компресивна, гумористична, 
ідентифікуюча, характеризуюча, пейоративна, мнемотехнічна. 
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ДІАЛЕКТИ БРИТАНСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 

Актуальність теми полягає в розкритті особливостей кожного із видів діалекту. Адже кожний діалект 

має свій неповторний стиль, бо сформувався під впливом різних культур та традицій. Діалект є 

необхідною складовою сучасної англійської мови, бо саме вивчення діалектів дає змогу проникнути в 

історичне минуле мови, повноцінно її розкрити та оцінити. 

Мова – суспільне явище, яке існує в людському суспільстві, в повсякденній мовленнєвій практиці 

людей. Завдяки поєднанню мов різних культур, впливу соціальних мовних зразків утворюються діалекти, 

які є досить неоднорідними навіть на якійсь певній території. 

Діалект (від грецької мови –«говорити, пояснювати») – різновид мови, що вживається як спосіб 

спілкування між особами, що пов’язані між собою територією, професійною або соціальною групою [1]. 

Варто зазначити, що діалекти не мають занадто помітних відмінностей, натомість стиль мовлення людей 

може кардинально відрізнятися від інших. Наприклад, існують діалекти, де група людей говорить 

швидкими темпами, а в інших цінується повільний тип мовлення (наприклад, Східна Англія). Діалект 

характеризується такими ознаками: 

– Обмеженість носіїв діалекту в статі, расі, релігійних ознаках; 

– Використання обмежується сімейними та побутовими ситуаціями; 

– Формування напівдіалектів внаслідок поєднання різних говорів [1]. 

Оскільки Англія є великою країною, діалекти там охоплюють 3 території: Північну, Середню та 

Південну. На цих територіях діалекти звучать по-різному через вплив різних мов і культур. 

Наразі існує досить багато класифікації британських діалектів англійської мови. М. Соколова подає 

наступний варіант класифікації – південні, центральні та північні, валійські, шотландські та північно-

ірландські діалекти [2]. Вчений П. Траджил пропонує наступний варіант територіальної класифікації 

діалектів – північно-центральні, південо-східні та південно-західні [8]. 

1) Північна англійська  

Діалекти північної англійської мови включають в себе такі графства, як: Нортумберленд, Дарем, 

Камбрія, Північний Йоркшир, Південний Йоркшир, Ланкашир, Манчестер, Східний Йоркшир, Західний 

Йоркшир, Ланкашир, Мерсісайд, Чешир.  

Зразковою є лексика діалекту «Джорді» (значення походить від штату Тінесайд та використовується 

для опису людини). Більшість носіїв діалекту вважають, що «Джорді» збережеться у майбутньому, проте 

багато жителів Великобританії впевнені, що діалекти з часом зникають і їх змінюють інші.  

Типова лексика Йоркширського діалекту (Yorkshire): attercop (spider) – павук; backend (autumn) – 

осінь; nobbut a mention  (just a small amount) – всього лише маленька кількість [3]. 

Такий вид діалекту застосовується у літературі та в деяких комічних жанрах. 

2) Англійська Мідленду (Midlands English) 

Англійська мова Мідленду вміщує в себе діалекти: Дербішир, Ноттінгем, Лінкольншир, Лестершир, 

Блек-Кантрі, Бірмінгем, Норфолк. 

Східно-англійський діалект (East Midlands) 

Типова лексика Східно-англійського діалекту: coggie (swimming costume) – купальний костюм; 

croaker  (doctor) – лікар [4]. Такий діалект має багато скорочень у висловах. Місцеві жителі 

використовують його для жартівливих виразів. 

3) південна англійська (Southern English) 

Південна англійська включає такі діалекти, як: Естуарний англійський діалект, Кокні, Сомерсет, 

Девон, Корнуолл. Найбільш характерною ознакою є «випадання [r]».  

4) Шотландська англійська (Scottish English) 
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Шотландський діалект – це мова тих, хто живе в північній частині острова Британія, на півночі від 

Адріанового валу. Шотландська англійська має особливий мовний статус порівняно з діалектами через 

літературу, адже саме цим діалектом було складено багато віршів та поезії. Типова лексика 

Шотландського діалекту: dee (do) – діяти; poppy (money) – гроші [4;5]. 

5) Валлійський діалект (Wenglish) 

Валлійський діалект – діалект англійської мови, якою розмовляють в Уельсі. Є офіційною мовою в 

Уельсі, широко використовується В США, Австралії. 

Типова лексика Валлійського діалекту: belfago (loudly) – голосно; grizzle (to complain) – скаржитись. 

6) Гіберно-англійський діалект (Hiberno–english 

Гіберно-англійський діалект (Ірландський діалект) – це діалект англійської мови, що 

використовується в Ірландії. 

Типова лексика Гіберно-англійського діалекту: mitch (playing truant) – той, що прогулює; bring (take) – брати [5]. 

Отже, проаналізувавши та вивчивши різні види діалектів британського варіанту англійської мови на 

основі опрацьованих джерел, можна зробити висновок, що всі діалекти відрізняються один від одного 

своєю історією, обмежені певним соціумом, колом носіїв, а також залежно від тих зовнішніх ознак, які 

впливають на його формування. Діалект – це різновид мови, який вживається групою людей, що пов’язана 

між собою спільними характеристиками. Діалект може містити свої підвиди, адже англійська мова є 

досить поширеною у світі і протягом багатьох років зазнала багато трансформації у своїй мові та культурі. 
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