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ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 

 

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ: ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ 

 

Власенко Л. В., 

викладач кафедри іноземної філології та перекладу 

Київський національний торгово-економічний університет 

м. Київ, Україна 

 

Тригуб І. П., 

старший викладач кафедри іноземної філології та перекладу 

Київський національний торгово-економічний університет 

м. Київ, Україна 

 

Актуальним питанням у контексті вищої освіти є міжкультурна 

комунікація, яка сприяє формуванню професійно-комунікативної 

компетентності майбутніх фахівців – економістів. Сьогодення вимагає від 

суспільства ознайомлення із культурою, яка відмінна від їхньої рідної, 

адже не секрет, що багато українців від’їжджають закордон: на роботу, на 

навчання, в бізнес відрядження. 

Основною метою міжкультурної комунікації є особливий вид 

комунікації, який передбачає спілкування між людьми різних культур та 

різних мов. Студенти економічних спеціальностей, а особливо, наприклад, 

студенти, що вивчають міжнародну економіку, повинні якомога більше 

звертати увагу на звичаї, менталітет країни, мову якої вони вивчають. 

Проблема комунікативного спілкування розглядалася як 

вітчизняними, так і зарубіжними науковцями, а саме: Ф. Бацевич, М. 

Гальскова, З. Гасанова, С. Кучерян, В. Мірошниченко, С. Нієто, Т. 

Рюлькер та інші. 
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Що ж таке «комунікативна комунікація»? Вчені розглядають її як 

сукупність процесів вербального та невербального спілкування партнерів, 

що сприяє формуванню діалогу культур між співбесідниками. Сутність 

міжкультурної комунікації полягає у взаємозв’язку культури та 

комунікації, де основну роль відіграє мова, адже саме мова є засобом 

спілкування, засобом передавання інформації. 

С. Г. Термінасова розглядає комунікацію як процес обміну 

повідомленнями, за допомогою яких відбувається відтворення смислу 

сказаного, так як вони не є подібними між людей, які розмовляють однією 

мовою і які виросли в одній і тій же культурі [1]. Таким чином, 

комунікація дає змогу людям спілкуватися між собою, обмінюватися 

своїми думками, досвідом, але, навіть, у співрозмовників, які добре 

знають один одного часто виникають конфлікти та непорозуміння. 

На думку В. М. Манакіна, комунікація – це обмін думками і 

досягнення порозуміння між людьми у процесі спілкування. Також 

комунікацію можна розглядати у двох вимірах: у широкому та вузькому 

сенсі. По-перше, у широкому розумінні, це «канали засобів передачі та 

одержання інформації, де задіяні машинні прилади, штучний інтелект…», 

а у вужчому сенсі, комунікація – це основний спосіб спілкування між 

людьми [2]. 

На думку О. П. Дмитренко, комунікативний акт – це 

«цілеспрямована мовленнєва дія, що здійснюється згідно з принципами і 

правилами мовленнєвої поведінки, прийнятими у даному суспільстві» [3, 

75-78]. Таким чином, основними різновидами комунікативної дії є 

монолог та діалог. 

Як зазначає І. Ю. М’язова, міжкультурна комунікація – одночасно 

і наука і набір навичок, якими володіє людина, для здійснення 

спілкування, оскільки взаємодія з адресатами з інших культур вимагає 
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необхідних знань, умінь та навичок від людей, які належать до різних 

соціальних та етнічних груп. [4]. 

Згідно твердження Ф. С. Бацевича, «міжкультурна комунікація – 

це процес спілкування (вербального і невербального) людей, які належать 

до різних національних лінгвокультурних спільнот, як правило 

послуговуються різними ідентичними мовами, відчувають 

лінгвокультурну «чужинність» партнера по спілкуванню, мають різну 

комунікативну компетенцію, яка може стати причиною комунікативних 

невдач або культурного шоку в спілкуванні» [5]. 

Отже, слід зробити висновок, що взаємодія між 

співрозмовниками майже завжди викликає ряд непорозумінь, і саме 

комунікативна комунікація допомагає з’ясувати та попередити такі 

конфлікти та непорозуміння, вивчити взаємозв’язок між культурою та 

комунікацією. 

О. А. Потебня дає роз’яснення складнощам, які виникають у 

процесі спілкування таким як: акт мовлення тільки стимулює в слухачеві 

ментальну діяльність, яка більш або менш подібна до діяльності мовця, 

думки мовця не передаються слухачеві [6]. Таким чином, можна 

зазначити, що кожна людина є особливою, вона має свій власний 

світогляд, своє бачення, і не дивно, що передача інформації, 

співрозмовнику, навіть, його рідною мовою іноді призводить до 

непорозумінь. 

Тому, на наш погляд, розвиток навичок комунікації не повинен 

оминути увагою студентів економічних спеціальностей, а особливо 

спеціальності «Міжнародна економіка», адже сьогодення цього вимагає. 

Адже, застосування ситуативних завдань і різноманітних комунікативних 

вправ допомагає спонукати студентів не лише до засвоєння теоретичного 

матеріалу, а також і до висловлення своєї власної думки, обміну 
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інформацією, знаннями та вміннями, що й сприяє формуванню у 

студентів розвитку навичок комунікативної комунікації. 

Значення іноземної мови в сфері економіки збільшується також у 

зв’язку з реорганізацією системи зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств, зі створення спільних колективів фахівців та науковців, 

обміном науково-технічної документації, проведення зустрічей, 

переговорів, тощо. Для цього потрібно мати в своєму розпорядженні 

висококваліфікованих спеціалістів, здатних не лише читати спеціальну 

літературу, але й спілкуватися іноземною мовою. Майбутні роботодавці 

зацікавлені у фахівцеві, який: 

− вміє думати самостійно та вирішувати різноманітні проблеми, тобто 

застосовувати знання, отримані в процесі навчання; 

− володіє критичним та творчим мисленням (сформованим в процесі 

навчання); 

− володіє багатим словниковим запасом, який базується на вмінні 

застосовувати його адекватно до ситуації, глибокому знанні вивченого 

матеріалу з можливістю і бажанням його використання; 

− вміє здобувати нові знання, тобто здатний до самоосвіти [7, 109-110]. 

Таким чином, слід зазначити, що комунікативна компетенція 

являється невід’ємною частиною у підготовці висококваліфікованих 

спеціалістів, сприяє формуванню навичок міжкультурного спілкування, а 

також дозволяє максимально наблизити навчальний процес до 

професійної діяльності. 

 

Література: 

1. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-

Минасова. – М. : Слово, 2000. – 265 с. 

2. Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація / В. М. Манакін. – 

Київ : ЦУЛ, 2012. – 288 с. 
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4. М’язова І. Ю. Особливості тлумачення поняття «міжкультурна 
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СКОРОЧЕННЯ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ НА ПРИКЛАДІ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ЛЕКСИКИ 

 

Волкова С. Г., 

викладач кафедри англійської мови 

гуманітарного спрямування № 3 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

 

Мова в сучасному світі відображає всі процеси та зміни, котрі 

відбуваються в світі, і країні зокрема. Особливо це помітно у постійній 
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зміні та розвитку лексичних одиниць. Все це зумовлено тим, 

словотворення не встигає за бурхливим розвитком світу і не може 

відобразити весь досвід та мінливість нашого буття [3]. 

Ще в 19 столітті досліджувалось питання визначення та 

класифікації словотвору, але не існувало чіткого розмежування між 

різними аспектами словотворення. 

Слід зазначити, що існує багато способів зміни та утворення 

нових лексичних одиниць. Одним з таких найбільш продуктивних 

способів у сучасному світі є абревіатури, а саме: складанням частин 

кожного слова, складанням частини одного слова і повністю іншого, 

вживання тільки початкових літер слів, складання початкових звуків, або 

початкових частин, звуків або цифр. Утворення нових абревіацій стало 

поширеним явищем не тільки у професійних сферах, але і в сучасній 

інтернет мові, оскільки швидко плинність сучасного суспільства вимагає 

швидких дій та комунікацій, що саме і призводить до шаленого розвитку 

абревіатур та всіх видів скорочень. Багато світових вчених проводять 

наукову роботу з вивчення та змін у цьому аспекті словотворення, а саме: 

І. Арнольд, А. Іскаков, Л. Сапогова, Р. Гінзбург та інші [1; 2; 4]. 

З розвитком світової торгівлі та розвитком комунікації за 

допомогою інтернету, широкого поширення набула лексика в економічній 

сфері, і разом з тим і абревація повязана з нею. Найбільш актуальним 

способом є ініціальний, тобто скорочення з початкових літер. Наприклад: 

NAFA net acquisition of financial assets, NAFTA North American Free Trade 

Area, ECE Economic and Social CouncilABC = activity based costing 

(калькуляція собівартості відповідно до виду діяльності), GNP = gross 

national product (валовий національний продукт), IIF = Institute of 

International Finance (Інститут міжнародних фінансів) і серед них також 

можна знайти приклади опущення чи, рідше, додавання літер: CCP = 
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Committee on Commodity Problems (Комітет із товарних проблем), CCL = 

customs clearance (проведення товарів через митницю). 

Щодо змішаних абревіацій, то цей тип є не таким поширеним та 

продуктивним, але він також наявний в утворенні лексики, приймає 

участь, наприклад, Rt. Hon – «Right Honourable» – «вельмишановний». 

Сюди також відносяться абревіатури з поєднання початку першого слова з 

початком і кінцем другого або тільки з кінцем другого, наприклад: motel – 

motorists ' hotel – «готель на автомобільних дорогах». 

Щодо графічних абревіатур, то слід зазначити, що така абревація 

поширена в усіх мовах світу і вже є сталим явищем для них, наприклад, 

kg, km, mph, A-bomb – atomic bomb, V-day – Victory Day і так далі. Такі 

скорочення близькі до символів, це підтверджується широким 

поширенням слова X – Mas, перша частина якого, ніщо інше, як ім'я 

Христа. 

Слід додати, що серед найпоширеніших є скорочення першої, 

середньої та останньої частин слова. Цей спосіб є найбільш продуктивним 

серед інших, наприклад: pol – politician, def – definitive, hyper – hyperactive, 

resto – restaurant, ecotecture – ecological architecture та інші. 

До типу абревіацій можна віднести й частково скорочені 

ініціальні скорочення, перший елемент яких представлений однією чи 

більше літерами, які вимовляють як літери англійського алфавіту, 

наприклад: B-school = Business School (Школа підприємництва), EP terms 

= Easy payment terms (виплата в розстрочку), E-commerce = electronic 

commerce (електронна торгівля) тощо. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що у сучасному суспільстві, 

скорочення існують практично у всіх сферах людської діяльності, але 

найбільш поширені в сучасних способах спілкування, політичній, 

економічній сферах, а також у комп'ютерних технологіях та пресі. 
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The process of inclusive education in different countries of the world 

takes place in different ways, taking into accounts the specific socio-cultural 

conditions and political priorities of the state. Inclusive education is a long-term 

strategy that requires patience and tolerance, systematic character and 

consistency, continuity, and an integrated approach to its implementation. 

Inclusion envisages involving each educational program in the process through 

an educational program that meets its abilities, as well as meeting individual 

educational needs, providing special conditions. At the present stage, 
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inclusiveness is a leading trend in the development of the education system 

throughout the world community. 

During the last decade, foreign (J. Dandy, A. Hodkinson, B. Norwich, 

K. Taylor) and Ukrainian scientists, in particular, V. Bodnar, A. Kolupaieva, 

N. Sophii, A. Shevtsov, O. Stoliarenko, V. Syniova, I. Yarmoshchuk devote 

their work to researching the problem of attracting people with special needs to 

study in educational institutions, their rehabilitation and socialization to social 

norms. 

The topicality of this article is stipulated by the importance of the 

development of inclusive education in Ukraine as the cornerstone of national 

educational system. 

The objective of the paper is to reveal the features of inclusive 

education at school. 

Socializing and rehabilitating opportunities for inclusive education of 

children with special needs that have physical constraints in school are beyond 

doubt. Inclusive education implies education for all in terms of adaptation to 

different needs and physical disturbances, and can only be realized in the 

context of real relationships, when students with disabilities develop various 

kinds of activities, communicate, regulate self-esteem, gain support and 

friendship of peers, self-confidence, the outlook and spiritual content of a 

person with a disability are formed, a willingness to live and work in a rapidly 

changing world. I 

Inclusive education implies both the technical equipment of the 

architectural environment of educational institutions, as well as special 

technologies and pedagogical programs aimed at the implementation of 

inclusions [1, p. 11]. 

The quality of education is primarily related to the satisfaction of the 

needs of everyone in effective socialization, that is, the acquisition of means of 

building personal, professional and civic activities in public life [6, p.12]. 
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Socialization is carried out in three main areas: activity, 

communication and self-awareness. In inclusive education, a full and effective 

filling of these spheres of socialization of pupils with special needs takes place. 

A child with special needs is not a passive member of society, but a person who 

has the right to meet their own social needs. The level of support, humanism 

and tolerance in relation to children with special needs, the ability to provide 

them with affordable and high-quality education, indicators of the degree of 

development of the society in which they live. 

In Ukraine, the practice of introducing inclusive forms of education 

into the system of general educational institutions is rather complicated, due to 

the presence of barriers to general education that hinder the successful 

implementation of inclusive processes. These barriers include: the lack of 

training of the pedagogical corps of general education (didactic, psychological, 

and personal) for participation in inclusive processes; the lack of a systemic 

vision of the problem of inclusion and ways of solving it in different 

educational structures [5, p. 29]. 

What do Ukrainian citizens with disabilities expect? And they expect 

that at last they will confirm their right to inclusive education, the inalienable 

right of everyone according to European norms. So, let's try to figure out what a 

real inclusive education is and whether its citizens with special needs will wait. 

There are divergences between domestic and foreign educational 

systems. First of all, what does a strange phrase “persons with special 

educational needs” mean? What special educational needs do they have? There 

are children, from nature endowed with super powers, they are now called 

“children of indigo”, and there are children with disabilities for mental 

development for certain reasons [2, p. 10]. 

Perhaps the blind or the wheelchair does not need a qualitative 

education or their need (to read, write, and to know their history and culture, 

physics and mathematics) is less than that of a healthy person? An invalid does 
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not want, cannot or does not have the right to be a teacher, a scientist, to reach 

the peaks in science, culture, sports, since he has a limited education need? In 

that case, what would Homer, Beethoven, Roosevelt achieve (according to the 

logic of the document – “persons with limited educational needs”), if their 

needs and opportunities were limited? 

Educational and social inclusion can act as an instrument that can 

overcome (marginalize) the alienation of children with peculiarities of 

psychophysical development and contributes to the formation of the viability of 

the individual. One of the goals of creating an inclusive environment is to 

promote understanding and tolerance through the daily interaction of children 

with and without developmental disorders.  

Since children need to learn together, they should help to realize a 

significant covet of them, learn to appreciate the talents and abilities of each 

classmate with or without violations, to accept and even emphasize the unique 

diversity that makes each individual [7, p. 20]. 

It should be emphasized that all of the above positive features of 

inclusive education are determined at the level of the theoretical model, and 

practically implemented not always at the desired level. 

The system of inclusive education includes institutions of secondary 

education, professional and higher education. Its goal is to create a barrier-free 

environment training and training of people with disabilities. This one is the 

complex of measures and implies both the technical equipment of educational 

institutions, and so on the development of special training courses for teachers 

and other students aimed at development of their interaction with the disabled. 

Special programs are also aimed at facilitating adaptation of children with 

disabilities in general educational institution. So, in recent years a new 

inclusive model of learning has emerged provides for the joint training and stay 

of children with various violations psychophysical development with their 

healthy peers.  
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In 2009, Ukraine ratified the Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities. Her Article 24 states that States that have acceded to it recognize 

the right of people with disability to education and for the purpose of 

realization of this right without discrimination and on the basis of equality of 

opportunity ensures inclusive education at all levels and lifelong learning [3, p. 

100]. 

The Convention is a document of direct action, and this means that a 

violation of its provisions will be sufficient grounds for citizens to appeal to the 

judicial authorities in case of violation of their rights. 

Recently, a number of new legal acts have been adopted, concerning 

the promotion of the model of inclusive education in Ukraine. I will only name 

several, most important. October 1, 2010 by the order number 912 of the 

Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine approved the 

Concept of Development of the Inclusive training. The next important 

document was “The order of the organization of the inclusive training in 

general educational institutions” approved by the resolution Cabinet of 

Ministers of Ukraine dated August 15, 2011 On the basis of changed 

educational approaches is also adopted a new “Regulations on psychological 

and medical-pedagogical consultations” [4]. 

The construction of an effective system of inclusive education in 

Ukraine is possible on the basis of the interaction of various factors, first of all, 

strengthening the financing of education, improving its legal and regulatory 

framework, improving methodological and personnel provision of inclusive 

education [8, p. 33]. 

Conclusions. The construction of an effective system of inclusive 

education in Ukraine is possible on the basis of the interaction of various 

factors, first of all, strengthening the financing of education, improving its legal 

and regulatory framework, improving methodological and personnel provision 

of inclusive education. It is also necessary to create the necessary conditions for 
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full-time education of children with special educational needs in educational 

institutions, including the training of pedagogues, the provision of individual 

support in the course of education. 
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It is difficult to imagine the modern world without the media – mass 

media (traditionally includes periodicals, television, movies, radio, audio and 

the Internet). 

Media has gained particular significance in the life of mankind over 

the past half century. Media today plays an essential role in all spheres of 

human’s live in the whole world. Sociologists estimate that on average 

“civilized man”, who has reached the age of 75, has about 50 years of active, 

sleep deprived. And exactly nine years she spends on watching television [6, p. 

67]. For example, at the turn of the XXI century, 99% of American families in 

children and teenagers under 18 years old had at least one television, 97% – at 

least one video recorder and radio, 74% of families used cable or satellite TV, 

69% – personal computers (of which 45% are connected to the Internet). On 

average, a modern schoolboy spends more than six hours a day on media 

communication (42% of the time goes on watching television and movies, and 

only 12% – on reading the printed texts) [4, p. 9495]. 

Starting from the beginning of the 19th century, we see the social and 

cultural development of any country in the variety of spheres of people’s lives, 

including education. This development would be impossible without media. 
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UNESCO published a number of resolutions and recommendations that 

emphasize the importance of implementation and support of media education 

(UNESCO's conference in Grunwald, 1982, Toulouse, 1990; Paris 1997; 

Vienna, 1999; Sevilla, 2002) [8]. UNESCO's 2002 recommendations highlight 

that “media education is part of the fundamental right of every citizen of any 

country to freedom of expression and information, it promotes democracy. 

Recognizing the differences in approaches and the development of media 

education in different countries, it is recommended that it be introduced 

everywhere, where possible within the framework of national curricula, as well 

as in the framework of additional, non-formal education and self-education 

throughout human life” [9]. 

The problem of media education is investigated by Ukrainian scholars 

such as V. Bakirov, M. Vatkovska, N. Habor, S. Honcharenko, V. Ivanov, 

T. Ivanov, A. Lytvyn, h. Onkovych, B. Potiatynyk, H. Pocheptsov, V. Syniov, 

O. Yanyshyn, etc. 

The relevance of the article is caused by the directivity of the modern 

pedagogical approaches to the implementation of media education in the 

process of teaching. 

The objective of this article is to analyse the peculiarities of media 

education as learning technologies of teaching.  

According to the Oxford Encyclopedia media education is “a media 

study that differs from learning through media. Media education (media 

education) is associated with the knowledge of how media texts are created and 

distributed, as well as the development of analytical abilities for the 

interpretation and evaluation of their content. While media studies are usually 

associated with practical work on creating media texts. Both media education 

and the study of media are aimed at achieving the goals of media literacy 

(media literacy)” [4, p. 9494]. Person who is media educated can be defined as 

one who is able to observe, critically analyze. Media literate possesses the 
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advanced ability to perceive, analyze, assess and create media texts, understand 

the social or political message that is transmitted through media and the way it 

impacts the modern world. In the modern world, such person can also be called 

media literate and these skills are connected with civil liability. 

The following areas can be defined in media education:  

1) media education for people connected with periodicals, radio, television, 

movies, audio and the Internet – journalists, editors, directors, producers, 

actors, operators, etc.; 

2) media education for future pedagogues in the purpose of improving the 

educational process at high schools and universities; 

3) media education for pupils at school, as part of general educational process, 

which is very often integrated with other disciplines; 

4) media education in institutions of additional education and leisure centers 

(cultural houses, centers of out-of-school work, aesthetic and artistic education, 

clubs at the place of residence, etc.); 

5) distance media education for both students and adults which is carried out 

with periodicals, television, radio, audio, DVD, Internet, etc. In this case the 

role of media critics has a significant impact; 

6) self-media education (which is supposed to be implemented throughout the 

life of a person) [2]. 

It is known that in the era of globalization, the expectations and 

requirements of people about education has become more pragmatic. For 

example, higher education in the context of “Global Values Orientation” is no 

longer served as a source of propagation of fundamental scientific values. 

People who enter universities primarily appreciate the accessibility and 

convenience of consumption of “goods”, that is, reducing efforts to obtain the 

desired result; People want to see the efficiency of education; interesting and 

functional curriculum; mobility of students/teachers; ability for further 
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commercial realization, “Convertibility” of the received knowledge and skills 

[1, p. 55; 7, pp. 14-15; 5, pp. 70-72; 3]. 

Hence, based on these factors, the urgent need for intensive media 

education development seems obvious. Practice shows that the globalization 

trends in the media education gradually lead to the fact that the traditional 

“aesthetically oriented” media education positions are becoming less powerful 

in the world. On the other hand, some researchers and educators confuse the 

media education with the use of information technology in the educational 

process of schools and universities, with distance learning (for example, with 

the help of the Internet) which, once again, determines the importance of 

implementation of media literacy in the modern society. 
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Звертання в усному та писемному мовленні – важливий 

комунікативний елемент, який неодноразово осмислюється у працях 

сучасних дослідників. І це не дивно, бо воно відіграє неабияку роль. Часто 

погляди науковців не співпадають, мають неоднорідний характер, а іноді 

навіть суперечливий, що доводить вражаючу складність проблематики. 

Головне, що при всій різноманітності думок, беззаперечним залишається 

факт необхідності вживання звертання. На сучасному етапі з’являється 

багато монографічних досліджень щодо тенденцій розвитку форм у 
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польській мові, в яких враховуються діалекти, соціолекти етикету 

звертання та сучасні соціальні та лінгвістичні умови розвитку 

досліджуваної конструкції. 

Звертання частіш за все – це іменник, котрий конкретизує певну 

особу. Він називає особу та визначати відношення до співбесідника. 

Звертання може знаходитись в будь-якому місці у реченні. В залежності 

від того, де знаходиться вказаний елемент: в кінці речення, на початку, 

або всередині – він вживається з метою спонукання конкретної особи до 

дії. Конструкція має кличну або питальну інтонацію, емоційно підсилену 

гнівом, іронією, осудом, благанням, гідністю, ніжністю, любов’ю і т. ін. 

Додатково поруч зі звертанням можуть вживатись вигуки [1]. 

У реченні звертання має морфологічні ознаки називного відмінка, 

особливу кличну інтонацію, певний порядок слів та є певною частиною 

мови – іменником чи прикметником. Звертання вживається для 

підкреслення особливого ставлення до співрозмовника, з метою 

налагодити контакт, зв’язок. 

Особливу увагу слід приділити непредикативним адресативним 

формам зворотів, які в польській мові називаються титулами або 

титулятурою. У старшому віці люди вживають більш поширені звертання, 

у молодшому – вони нагадують короткі етикетні формули. Відчувається 

вплив англійської мови: замість dziękuję – Dzięks (Дякую – Дякс)[2, c. 56]. 

У цьому є і свої переваги: молодь створює нові, нешаблонні, насичені, 

жартівливі, але все ж таки етикетні форми; старше покоління вживає 

звичні класичні форми звертання: Nie martw się, jutro będzie lepiej(Не 

хвилюйся, завтра буде краще) [2, c. 58]. Різниця у якості, тому що перші 

вважаються менш ввічливими. 

Звертання у польському мовленні поділяються на типи відносно 

соціального та територіального критеріїв. Вони мають неоднорідну 
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структуру відносно віку мовця, статі, відношення до бізнесу (останні, зі 

своїми правилами і звичаями, вважаються більш сучасними). 

У польській мові проявляється розподіл звертань за статтю: до 

жінок офіційно звертаються «pani + ім‘я», до чоловіків – «pan+ ім’я». 

Цікаво, що раніше існував розподіл у звертанні відносно того, одружена 

жінка чи ні, а саме: pani і panno. У сучасній мові ця форма звертання 

відсутня. 

На відміну від українських польські звертання більш 

диференційовані, вказують на певний соціальний статус адресата. Це 

найбільше спостерігається у професійному спілкуванні. Наприклад, у 

середній школі обов’язково вживається титул panie profesorze (якщо це 

чоловік) або pani professor (якщо це жінка). Деякі архаїчні форми (panie 

magistrze/pani magister) витісняються сучасними, стаючи «pan/pani + 

ім’я», або на «ти»[3]. 

Польський мовний етикет звертання виконує соціально-

розподільчу функцію адресата і адресанта. Звертання у польській мові 

вказують на певну соціальну роль особи, її вікові особливості, професійну 

приналежність, розподіл за статтю. 

У польському мовленні майже не використовується займенник 

«ваш», замість нього вживаються pan/panі. При звертанні часто-густо 

вживають слова ввічливості proszę i przepraszam (Будь ласка, пробачте) 

[2, c. 71]. 

Іноді зустрічається і звертання ty. Насамперед, це дружнє 

спілкування, яке не має вимушеного офіційного характеру. Також зі 

співбесідником важливо домовитись про це заздалегідь. Ще звертання на 

ty використовують у бесіді з неповнолітніми дітьми, у сім’ї. Якщо людина 

літнього віку погодилась на ваші умови звертання на ty, це допустимо. 

Тому в мові є певні титули родичів. Форма жіночого етикету при 

звертанні більш багатогранна та ввічливіша. Це відбувається тому, що 
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жінка більш емоційна, її мова наповнена надмірними конструкціями 

ввічливості, вони швидше ідуть на контакт і так само, при потребі, легше 

перепрошують партнера. 

Отже, звертання – це лексична одиниця, яка використовується 

при зверненні, виражена іменником кличної форми. Звертання не має 

закріпленого місця у реченні, вказує на соціальний статус та 

комунікативність адресатів. На відміну від українських форм звертання у 

соціальній сфері адресатні звороти максимально розбудовані. Конструкції 

звертань у старшому та молодшому віці відрізняються розбудовою. У 

молодшому віці використовуються короткі звертання, які виникли під 

впливом англійської мови. У польській мові використовується форма 

pan/pani, замість «ваш», яка поєднується з власним ім’ям у пестливій 

формі. 
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ОБРАЗИ БОГІВ ТА ЇХ РОЛЬ У ГОТИЧНІЙ ПРОЗІ Г. Ф. 

ЛАВКРАФТА 
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асистент кафедри слов’янської філології 

Херсонський державний університет 

м. Херсон, Україна 

 

Говард Філліпс Лавкрафт вважається одним із «батьків жанру 

жахів». Він узяв багато від Едгара По і лорда Дансені, але ще більше було 

взято у нього. Клайв Баркер, Стівен Кінг, Ганс Руді Гігер, Ніл Гейман, 

Гільєрмо Дель Торо, Сем Реймі і Алан Мур не приховують, що черпають 

натхнення із творчості письменника, що придумав легенду про «книгу 

мертвих» − «Некрономікон». 

Заслуга Лавкрафта полягає ще й у тому, що він уперше поєднав 

два раніше незалежних жанри − наукову фантастику й жахи. Письменник 

створив масштабний пантеон із богів, напівбогів і чудовиськ − істот 

потойбічних і одночасно реальних, що мешкають чи то в іншому вимірі, 

то чи на інших планетах, але активно втручаються у справи людей за 

допомогою своїх надприродних сил [5]. 

Він легко використовує міфи і легенди, які справді існують, однак 

цілковито змінює формат стосунків автора і читача з цими поняттями. 

Його міфотворення відбувається не у світі цілком відмінному від нашого, 

а тут і зараз. Майже завжди автор безпосередньо розмовляє з читачем − 

через листи, щоденники, мемуари чи поліцейські свідчення, під які й 

стилізована левова частка його доробку. Лавкрафт любить ставитись до 

читача як до рівного − і тому в його оповідях немає класичного героя. З 

жахливим і надприродним зустрічається звичайна людина, яка має свої 

вади і − головне − вкрай обмежені можливості. Сама суть 
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лавкрафтіанського жаху в тому, що вчинки персонажа не впливають (або 

майже не впливають) на глобальний перебіг подій. Лавкрафт 

відмовляється від конфлікту героя і ситуації, створюючи текст, у якому 

пересічна людина стає заручником цілком незвичайної ситуації. Лавкрафт 

поміщає людину далеко на периферії світових сил, не даючи їй жодного 

шансу на самостійне існування. Цей хід розташовує його творчість цілком 

осторонь ідеї паралельних світів, які іноді взаємопроникають. Людська 

віра − лише ілюзія, насправді бал правлять Інші Боги − Азатот, Йог-Сотот, 

Ньярлатотеп, Ктулху − яким підкоряються усі істоти, шановані людиною 

як божественні, і які (що теж відповідає духу фантастичної літератури 

того періоду) мають позаземне, але не позасвітнє походження. Інші Боги − 

не боги у нашому розумінні, вони істоти з далеких зірок, і у Всесвіті є їм 

подібні, наприклад розумні гриби Міго. Учинки героїв мало впливають на 

світовий баланс, і навіть відносний щасливий фінал («Закинутий 

будинок») мало що змінює на глобальному тлі, як ми дізнаємося, скажімо, 

з повісті «У горах божевілля». Людина здатна хіба що підкоригувати 

власну долю − нерідко ціною психічного здоров’я − але з перспективи 

всесвіту її вчинки не мають жодного значення [2, с. 7-8]. 

Міфологія Ктулху – знання про Древніх Богів з 

Невисловлюваними іменами, до яких закликають, яким вклоняються. 

Стародавні, Великі Древні − істоти Міфів Ктулху, вигадані Говардом 

Лавкрафтом і його послідовниками. Вони − неймовірно могутні, ймовірно 

− ровесники Всесвіту. За словами самого Г. Ф. Лавкрафта, Великі Древні 

не були зроблені з плоті й крові. Вони мають форму, але її не наповнює 

матерія. Вони знають усе, що відбувається у всесвіті, бо спілкуються 

передаванням думок. Члени містичних сект і культів шанують їх як богів, 

а також за допомогою відповідних обрядів живлять спогади про прадавні 

події і провіщають їхнє повторення. Могутність Древніх заснована на 

невідомих людству силах, які традиційно вважаються магічними. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%84%D0%B8_%D0%9A%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%85%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82
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Стародавні можуть впливати на земні справи лише за певних 

астрономічних умов (особливе розташування зірок на небі) і лише тоді, 

коли їм допомагають їхні прихильники − культисти. До Великих Древніх 

належать: Ктулху, Ктхулла, Дагон, Гхатанотоа, Хастур (придуманні 

самим Лавкрафтом). Послідовниками список було розширено до більш, 

ніж сотні. 

Ктулху − найвідоміший з монстрів Лавкрафта, створений самим 

автором. Злий бог, який спочиває в затонулому місті Р'Льех і чекає свого 

часу. Зовнішність Ктулху відома всім шанувальникам творчості 

Лавкрафта − це гігант (він зміг переслідувати корабель в Атлантичному 

океані, стоячи у воді) людиноподібної форми із слизькою лускатою 

зеленою шкірою і кігтями на руках. Його голова нагадує восьминога − 

череп позбавлений волосся, а навколо рота ростуть численні щупальця. 

На спині у Ктулху є два крила, як у кажана. Він похований у склепі 

«потворної цитаделі», що захована у морських глибинах. У цьому, на 

думку Г. В. Заломкіної, проявляється характерна особливість хронотопу 

Г. Ф. Лавкрафта. Просторові масштаби готичного хронотопу у творах 

письменника можуть розростатися до великих підземель або гірських 

плато, лісових або (при)морських областей. Відповідно часова складова 

також збільшується. Підземні і підводні тунелі, міста, країни, цивілізації 

нараховують мільйони років і своєю «космічною величчю» навіюють 

панічний страх не тільки на героя, але й на читача [1, с. 55]. 

Дагон − був божеством зерна і землеробства (dagan, іуд. − зерно), 

шанованим північно-західними семітськими племенами. Згадки про нього 

зустрічаються навіть в Біблії. Деякі дослідники також вважають, що 

Дагон був покровителем рибалок і тому зображувався як бородатий 

чоловік із риб'ячим хвостом замість ніг. Останнє, мабуть, і надихнуло 

Лавкрафта на створення лякаючого образу підводного божества: 

«Гігантське, поліфемоподібне і гидомирне, воно, як потвора з нічних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%85%D1%83
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жахіть, кинулося до моноліту, довкола якого зімкнуло свої велетенські 

лускаті руки, заразом схиливши свою страхітливу голову донизу і 

бурмочучи якісь ритмічні мотиви» [3, с. 28]. Важливо зазначити, що 

головний герой твору «Дагон» після несподіваної зустрічі з цим 

чудовиськом, божеволіє: уночі, особливо коли надщерблений місяць 

росте, він бачить марення про морські глибини і безіменні істоти, що 

населяють їх. Наркотики вже не допомагають, а тільки затягують як 

безпомічного раба у свої обійми, тому герой вирішує покласти край усім 

мукам і відійти у небуття. Тут простежуються декілька мотивів, які 

властиві готичному жанру: мотив смерті − може означати як загибель 

окремого героя, так і людства в цілому; оніричний мотив (або мотив сну) 

− показ світу реального і потойбічного. 

Отже, кожен із Древніх наділений власною надприродною силою, 

яка змушує людей втрачати розум і бути заручником своєї долі. Лавкрафт 

зі свого боку застерігає людей, закликає серйозніше реагувати на 

різноманітні знаки фатуму, бо як постануть Великі Древні, «на всій землі 

розпочнеться кривава бійня, бо люди поринуть в екстаз, спричинений 

почуттям повної свободи» [4]. 

Крім Великих Древніх автори Міфів Ктулху іноді виділяють 

Зовнішніх Богів. Вони є не конкретними істотами, а втіленнями 

принципів буття. З цієї причини вони розглядаються як верховні 

божества, стоять в ієрархії вище Великих Древніх і протегують їм. 

Традиційно до Зовнішніх Богів відносять Йог-Сотота, Азатота, Шуб-

Ніггурат і Ньярлатотепа. Крім них в Міфах Ктулху зрідка згадуються: 

Абхот, Даолот, Ґрот, Гідра, Мландот, Тулзуча, Убо-Сатхла, Вордавосс і 

Ксіурн. 

Ньярлатотеп − вигаданий персонаж з творів Говарда Лавкрафта, 

втілення хаосу, посланець богів Міфів Ктулху. Він не має чіткої форми, 

проте зазвичай постає як щось дуже огидне, мінливе чи вируюче. Вперше 
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з'являється в однойменній поемі «Ньярлатотеп»: він приходить з Єгипту в 

образі смаглявої худорлявої людини, що нагадує фараона давнини, і 

мандрує світом, пророкуючи загибель людства. 

У творі «Сомнамбулічний пошук незвіданого Кадату» він 

з'являється у людському образі та намагається обдурити головного героя і 

не дати йому знайти місто з його сну: («...Між двома колонами 

чорношкірих невільників з'явилася самотня фігура − високий стрункий 

чоловік з юним обличчям античного фараона, одягнений у переливчастий 

хітон і увінчаний золотим вінцем, від якого йшло сяйво. Прямо до 

Картера йшов величний чоловік, чия горда статура та приємні риси 

обличчя були повними чарівності смаглявого бога або занепалого ангела і 

в чиїх очах грали потаємні іскорки вибагливої вдачі» [3, с. 242]. 

Ньярлатхотеп, відповідно до загальної міфологічної системи Г. 

Лавкрафта, є посланцем божевільного бога Азатота, і таким чином, серед 

усіх богів Лавкрафтівського пантеону лише Ньярлатхотеп здатен 

спілкуватися з людьми безпосередньо, у світі «простору», «часу» та 

«причинності». Окремі деталі творів, в яких згадується Ньярлатхотеп 

дозволяють припустити, що Ньярлатхотеп виступає уособленням 

постіндустріальної доби з її культом прогресу та технічними засобами, що 

дозволяють нівелювати простір і таким чином, за Лавкрафтом, 

трансформувати класичний Всесвіт у незрозумілий та жахливий Хаос. 

Старші Боги − це істоти, що протистоять Великим Давнім та 

Іншим Богам. Вони можуть бути доброзичливими до конкретних людей 

або людства вцілому, проте є не менш чужорідними, ніж свої противники. 

До них відносяться Баст, Ноденс, Ультар, Гіпнос та декотрі інші боги 

земних міфів. Баст − божество, запозичене у єгиптян, символ сонця, 

добра, родючості. Традиційно зображується у вигляді кішки або жінки з 

кошачою головою. «Кіт таємничий і наближений до речей, яких людина 

не здатна побачити. Він є душею давнього Єгипту, а також хранителем 
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історій забутих міст…» [3, с. 102] − так писав Г. Лавкрафт в оповіданні 

«Коти Ултара». 

Отже, Г. Ф. Лавкрафт у рамках своєї філософії розробляє ідею 

байдужості Всесвіту до людей, заперечення антропоцентризму. Великі 

Древні, Зовнішні та Старші Боги − представники абсолютно чужих і 

ворожих для людини світів. Вони є втіленням незвіданого простору і 

зовнішньої невідомої сили, яка здатна в будь-який момент позбавити 

людину впевненості в тій картині світу, яку вона вважає непорушною і 

єдино можливою. Саме така невизначеність у свідомості людей стає 

джерелом найсильнішого жаху, який письменником був названий 

«космічним». 
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Flipped classroom is becoming more and more popular nowadays. 

Most teachers consider this trend as one of the most effective ways of learning 

foreign languages. There is no doubt, it has some advantages and disadvantages 

as the others methods of learning. 

Flipped classroom is classroom where teachers become mentors and 

tutors and students are given some content at home, during their classes they 

only practice their skills (Overmyer, 2012). 

Here are some advantages of flipped classroom: 

1. Learning is individualized according to the previous knowledge of student, 

level of awareness, ability to comprehend even in one group. 

2. Great interaction between students and a teacher. Teachers are welcome to 

guide students and support them in every of stage of their learning. 

3. Team working and discussion not only in a class but at home while 

preparing their home assignment. 

4. Using variety of technological equipment.  

5. Students can look through some explanation and if there are some questions 

they can ask them during practice assignment and practice more. 

6. Students dive deeper into the subject, the learning material. That is why 

tutors can offer more materials to those students who would like challenges and 

solving difficult tasks. 
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7. Mentors can know the statistics; track the progress and view student’s 

results. That helps teachers to see what students struggle the most. 

8. Parents can see their children’s results and help them in any time. Students 

have more control, but can learn at their own place and make some pauses 

when they need them. 

There is no doubt, there are some disadvantages which influence some 

tutors’ opinions and that allows refusing from using flipped classrooms while 

teachings. 

1. Lack of motivation. Students should be motivated to cope with all their 

tasks and have desire to achieve more. Mentors should really motivate their 

students, encourage them to do more. 

2. It requires a lot of self-discipline. Not everyone can be taught in such a 

classroom. 

3. Learning through computers can cause some problems with health. 

Spending too much time studying distantly cannot be beneficial (Arnold-Garza, 

2014). 

Despite all of these issues, the flipped classroom can be effective and 

productive way of learning foreign languages. Have a look at the scheme of 

flipped classroom versus traditional one (Schullery, 2011): 

 



35 

 
Thus, flipped classroom is a way of teaching where the main part of 

learning are taken part at home, the rest time students just do practice 

assignments and have workshops at class. This way has got a lot of benefits and 

should be used at least ones by teachers to see the student’s potential and 

abilities to be independent learners. 
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Flipped 

Teacher instructs lesson at home 
(video/ podcast/ book/ Website); 

Students work in class. 

- Deeper understanding 
of concepts, 
applications, and 
connections to content 
are made. 

- Students receive 
support as needed. 

Traditional 

Teacher instructs; 

Students take notes; 

Students follow guided 
instructions; 

Teacher gives assessment; 

Students have homework. 

CLASSROOM 
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З розвитком сучасної освіти стає зрозуміло, що необхідно 

застосовувати радикально нові підходи до викладання. Це є надзвичайно 

важливим, оскільки мова для сучасного студента є основним 

інструментом для взаємодії з майбутнім професійним середовищем та 

подальшого розвитку. 

Викладання іноземної мови у вищому навчальному закладі 

технічного спрямування пов’язане з певними особливостями. В першу 

чергу студенти технічних спеціальностей не мають високої мотивації до 

вивчення іноземної мови, порівняно з студентами лінгвістичних 

спеціальностей, для яких іноземна мова є профільним предметом. По-

друге, курс іноземної мови за професійним спрямуванням, який 

викладається студентам технічних спеціальностей є інтегрованим, тобто 

має зв'язок з профілюючими дисциплінами. Також внаслідок 

запровадження Болонської системи було скорочено кількість аудиторних 

годин, а також збільшено час на самостійну роботу студентів, що 

ускладнило процес вивчення іноземної мови. 
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Довгий час темпи розвитку комунікативної методики зростали як 

за кордоном так і в Україні. Але на практиці було виявлено, що навчання з 

використанням методів комунікативного підходу не завжди дає значні 

позитивні результати. У студентів виникали певні труднощі в 

прогнозуванні лексичного матеріалу під час побудови висловлювань, їм 

було складно асоціювати пари тематично пов’язаних між собою слів, 

коректно сприймати словниковий матеріал. Наслідком цього стала 

неможливість студентів вести дискусію з використанням великої кількості 

нового лексичного матеріалу, проблеми при формуванні власного 

висловлювання та аргументації думки, веденні активної дискусії та 

передачі потрібної кількості фактів. 

Саме тому комунікативно-когнітивний підхід, що являє собою 

сучасний варіант комунікативного підходу до викладання іноземної мови 

є новим актуальним способом вдосконалення методики викладання 

іноземної мови. 

Важливим аспектом методики викладання іноземної мови є 

безперервний пошук способів та засобів вдосконалення методів 

викладання. Однією з найважливіших задач методики професійної освіти 

є активна інтенсифікація та всебічна оптимізація навчального процесу. 

Інтенсифікація сьогодні є актуальним завданням яке може бути вирішене 

лише за умови використання інноваційних методик та підходів до 

викладання. Оптимізація навчального процесу, в свою чергу, має 

особливу актуальність при скороченні кількості аудиторних годин. Ця 

проблема сьогодні є особливо актуальною, адже питання навчального 

процесу у вищих навчальних закладах та його адаптація до європейських 

стандартів є необхідністю для сучасного українського суспільства. 

Такі вимоги до рівня підготовки майбутніх спеціалістів є 

приводом до застосування комунікативно-когнітивного підходу до 

викладання іноземної мови, адже він сприяє інтенсифікації та оптимізації 
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навчального процесу за умов зменшення кількості годин та демонструє 

кращі результати навчального процесу, що дає можливість покращити 

якість освіти. 

Комунікативно-когнітивний підхід був створений на основі 

комунікативного підходу, комунікативного методу та когнітивного 

підходу. Когнітивний підхід є теорією навчання іноземних мов, яка була 

розроблена на основі когнітивної психології. В контексті вивчення 

іноземної мови когнітивний підхід означає, що вивчення будь-якого 

лінгвістичного явища має базуватись на розумових процесах та діях, як 

лежать в розумінні та використанні даного явища у мовленні. Тому цей 

підхід показує необхідність врахування особливостей оволодіння 

студентами технічних спеціальностей мовним явищем та підкреслює 

спроможність студентів до пізнання через комунікацію [1]. 

Комунікативна орієнтація процесу викладання іноземної мови має 

тісний зв'язок з природою самого спілкування, будовою системи 

іноземної мови та комунікативними потребам особистості. Тому 

когнітивний метод базується на таких завданнях, які дозволяють 

студентам співвідносити мету їхньої діяльності з тим, що вони 

висловлюють. При такому підході важливу роль має діяльнісний аспект 

мови, що відображається в мовленнєвій діяльності. 

При поширенні комунікативного підходу все частіше виникає 

проблема в недооцінюванні ролі когнітивних процесів під час вивчення 

іноземної мови [2]. Вони завжди були ототожнені тільки з постійним 

вивченням теорії іноземної мови – це дуже вузьке розуміння когнітивного 

підходу. Насправді ж когнітивність є здатністю до сприйняття та обробки 

інформації на різних етапах пізнання. Тому комунікативно-когнітивний 

підхід передбачає таку організацію навчального процесу, в основі якого 

покладено саме комунікацію між студентами, яка повинна стимулювати 

кожного студента до пізнання. 
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Вирішення проблеми викладання іноземної мови професійного 

спрямування студентам, що навчаються на технічних спеціальностях є 

вважливим для підготовки всебічно розвинених професіоналів. 

Використання комунікативно-когнітивного підходу дозволяє викладачу 

ефективніше використовувати час та підтримувати зацікавленість 

студентів в навчальному процесі, що є важливим для формування навичок 

професійної комунікації. 
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Жіночі персонажі посідають доволі значне місце у творчості 

багатьох письменників, у кожного з них власне розуміння призначення й 

ролі жінки у суспільстві, особисте уявлення жіночності, але базується 

воно на культурних традиціях народу. Увібравши духовний досвід 

предків, долучившись до християнської релігії, акумулювавши 

філософську спадщину, О. І. Солженіцин винайшов власний погляд на 

світ та особистість. Доволі своєрідний погляд як на усю творчість 

Солженіцина, так і на роман «В колі першому» виклав у своєму 

дослідженні О. В. Урманов [6]. Деякі положення ученого видаються 

доволі дискусійними, але вони сприяють більш поглибленому 

осмисленню солженіцинських персонажів у контексті тогочасної 

суспільно-політичної ситуації і з урахування сучасних тенденцій розвитку 

нашого суспільства. Досліджуючи творчість О. І. Солженіцина, не можна 

обійти увагою дослідження Ж. Ніви [2], в якому міститься аналіз майже 

усіх творів письменника. Важливі спостереження надані у роботі П. 

Паламарчука [3], який також намагався охопити значний творчий спадок 

О. І. Солженіцина.  

Світ творів письменника – це світ страждань, жорстокості, 

боротьби, становлення та руйнування особистості і у такому середовищі, 

здавалося б, виключно чоловічому, з’являються жіночі образи, які вносять 

особливі грані до кожного твору автора.  

Усі твори Солженіцина мають лейтмотивний образ жінки, здатної 

до жертви, яка поділяє усі тяготи, що випали на долю її супутника життя. 

У романі «В колі першому» письменник порівнює становище дружин 

політичних в’язнів у сталінській державі і супутниць декабристів за часів 

царизму. Останні були оточені загальним захватом і як героїні слідували 

за чоловіками на заслання. Дружин же політичних в’язнів у Радянському 

Союзі оточувала зовсім інша атмосфера: їх очікував бойкот, звільнення з 

роботи й повне безправ’я. Усіх тягот дружини політичного в’язня зазнала 
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Наталя Павлівна Герасимович. «Ты живешь среди друзей! Ты 

занимаешься своей любимой работой! Тебя не водят в комнаты за черной 

кожей! А я – уволена! Мне не на что больше жить! Меня никуда не 

примут! Я не могу! Я больше не в силах! Я больше не проживу одного 

месяца! Месяца! Мне лучше – умереть! Соседи меня притесняют как 

хотят, мой сундук выбросили, мою полку со стены сорвали – они знают, 

что я слова не смею… что меня можно выселить из Москвы! Я перестала 

ходить к сестрам, к тете Жене, все они надо мной издеваются, говорят, 

что таких дур больше нет на свете. Они все меня толкают с тобой 

развестись и выйти замуж» [4, с. 293-294]. МДБ докладало усіх зусиль, 

щоб про дружин ворогів народу ставало відомо усім сусідам і «вокруг них 

было бы создано здоровое общественное мнение» [4, с. 208]. Люди самі 

допомагали владі знищувати себе, якщо не фізично, то духовно. Факт 

відмови від рідних не вважався зрадою, він не карався, а, навпаки, 

заохочувався. Відбувався процес духовного розпаду, співчуття і бажання 

допомогти ближньому не знаходило підтримки. 

На думку Ж. Ніви [2], таємницю жінки найкраще виражає Агнія, 

героїня роману «В колі першому». Її грецьке ім’я означає чистоту, а сама 

вона символізує любов, що зрікається плоті. Образ Агнії сильний своєю 

незвичністю, чим-то містичним у ньому. Саме вона приводить Яконова до 

церкви Микити Мученика і він долучається до краси канону Богородиці. 

«Канон писал не бездушный церковный начетчик, а неизвестный большой 

поэт, полоненный монастырем, и был он движим не короткой мужской 

яростью к женскому телу, а тем высшим восхищением, какое способна 

извлечь из нас женщина» [4, с. 179]. Ця дівчина зовсім не вписувалася у 

радянську реальність, не долучалася до загального аврального темпу, 

надаючи перевагу лісовим прогулянкам, знаходячи там спокій і 

усамітнення. Близькість Агнії до витоків, екзистенційний зв’язок з 

природою і землею, випадіння з радянської дійсності, прагнення до 
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усамітнення й відокремленості свідчить про приналежність до старої Русі. 

Тихе зникнення Агнії з життя Яконова і зі сторінок роману подібне до 

зникання старої Русі, її натхненності і віри в Бога.  

Саме Агнія без вагань відпустила б свого коханого у декабристи і 

супроводжувала б його на заслання. 

У «Матрьониному подвір’ї» мерзенному, егоїстичному, 

почерствілому колгоспному керівництву протистоїть звичайна жінка, яка 

втілює цілковиту самовідданість, «російська жінка», яка «не гналась за 

обзаводом... Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их 

больше своей жизни... не скопила имущества к смерти. Грязно-белая коза, 

колченогая кошка, фикусы...» [5, с. 467]. Загибель Матрьони символічна й 

закономірна водночас, оскільки «есть она тот самый праведник, без 

которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша» [5, с. 

467]. Буніну у «Окаянних днях» здається, що більшовики прагнуть вбити 

в людях сприйнятливість, змусити перетнути ту межу, де закінчується 

відміряна їм чутливість до зла та насилля [1]. Слідом за Буніним, 

Короленком, Волишиним, Достоєвським, з великим болем пише 

Солженіцин про тотальне розлюднювання людини, про тріумф 

насильства, ницості і бруду, звірячості. 

Інтелігентність і освіченість є домінуючими рисами у 

характеристиці Єлизавети Анатоліївни, санітарки з повісті «Раковий 

корпус». Вона не ремствуючи виконувала усю брудну роботу, стоїчно 

зносила усі страждання, що випали на її долю, турбувалася про майбутнє 

сина, усвідомлюючи, наскільки небезпечною є правда й знаходила 

віддушину у читанні французьких романів. Така деталь, що введена 

Солженіциним до твору, не тільки вказує на рівень освіченості героїні, але 

й дає авторові змогу уникнути довгих роздумів з цього приводу й 

продемонструвати чужість Єлизавети Анатоліївни оточуючому 

середовищу. 
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Ці персонажі є дуже близькими письменнику й свідчать про 

неможливість повного знелюднення навіть, здавалося б, у зовсім 

нелюдських умовах. 
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Невпинний розвиток суспільства, впровадження новітніх 

технологій, розширення кордонів, міжнародна співпраця є передумовою 

створення власної бази висококваліфікованих спеціалістів. Завдання ВНЗ 

слідувати європейським стандартам при підготовці фахівців, які здатні 

самостійно вирішувати питання та нести відповідальність за їх виконання, 

постійно вдосконалювати свої професійні знання та навички, 

пристосовувати ці здобуті в процесі навчання у ВНЗ професійні знання та 

навички до сучасних економічних умов. Висококонкурентні майбутні 

фахівці мають володіти іноземною мовою, що є необхідною умовою не 

тільки роботодавців при виборі працівника, а й таких економічних 

процесів як, хоча б, глобалізація. Зростаючі потреби в спілкуванні та 

співпраці між країнами та людьми з різними мовами та культурними 

традиціями, система освіти в Україні вимагають суттєвих змін у підході 

до викладання, оновлення змісту та методів навчання іноземних мов. 

Тому знання іноземних мов є важливою передумовою для особистих, 

культурних, професійних та економічних контактів. Вивчення іноземних 

мов включає декілька аспектів. Одним з таких аспектів є граматика. 

Вивчення граматики та правильне оформлення висловлювання, а також 

розпізнавання граматичних форм у мові та письмі відбувається завдяки 

формуванню граматичних навичок. Засвоєння граматики викликає багато 

труднощів, які ускладнюються граматичними термінами і правилами та 

нескінченним рядом винятків. Результати нашого аналізу виявили 

необхідність у навчальних вправах, які направлені на комунікацію [1, 23-

24]. 
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Проведений нами аналіз праць О. О. Смирнової, І. В. 

Самойлюкевича, І. М. Хомицької щодо проблем організації професійно-

орієнтованих занять з іноземної мови свідчить про те, що здійснені 

дослідження не вичерпують усіх аспектів проблеми формування мовної 

компетенції, зокрема найважливішим для нас залишається питання 

формування професійно-орієнтованої англомовної граматичної 

компетенції, а звідси – і питання щодо системи вправ для її формування. 

Саме тому ми вважаємо актуальним та необхідним розглянути цей аспект 

вказаної проблеми, тобто розробити науково обґрунтовану систему вправ 

для формування професіонально орієнтованої англомовної граматичної 

компетенції. Система вправ для вивчення граматики іноземної мови 

завжди повинна мати на меті, на нашу думку, практичне оволодіння 

іноземною мовою. Вона направлена на освоєння тих операцій з 

матеріалом для мови, які необхідні для розуміння і вираження думок 

іноземною мовою. Відомо, що головна складність у оволодінні 

граматичними уміннями та навичками полягає не у запам'ятовуванні 

окремих фактів мови, а у оволодінні дій з ними. Тому, головне 

призначення граматичних вправ – забезпечити оволодіння граматичним 

матеріалом (у рецептивному і репродуктивному планах). Граматичні 

вправи у даній системі відповідають наступним основним вимогам: 

навчити діям з граматичним матеріалом, мати комунікативну 

направленість, мати порядок від більш легких до більш складних, 

активізувати мовну діяльність студентів (ставити проблемні задачі), 

містити різноманітні завдання. Для оволодіння будь-якою діяльністю 

необхідне тренування, однак воно не дає ніякого ефекту, якщо не 

доповнюється практикою. Звідси витікає, для оволодіння мовою 

необхідна мовна практика та доцільне тренування. Приймаючи до уваги 

ці фактори, ми отримали основні класифікації вправ: мовні вправи 

(тренувальні, підготовчі, аналітичні, первинні, елементарні, не 
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комунікативні, аспектні «дрілли»), мовленнєві вправи (синтетичні, 

комунікативні, ситуативні, творчі). 

Мовні вправи направлені на вироблення первинних умінь та 

навичок користування окремими елементами мови, що вивчається, а їх 

метою є підготовка студента немовного ВНЗ до подальшої мовної 

діяльності. 

Мовленнєві вправи виконуються протягом всього курсу навчання, 

так як вищезгаданими навичками легше оволодіти окремо. 

В межах класифікації «тренування-практика» у мовленнєвих 

вправах з точки зору розвитку процесу становлення мовних умінь навичок 

слід розрізняти наступні види вправ: первинні вправи; вторинні 

передмовленнєві вправи; мовні вправи. Первинні вправи слідують 

безпосередньо за поясненням і мають своєю метою вироблення 

первинних умінь, а потім навичок. Елементарно-рецептивні вправи 

полягають у знаходженні студентами вивчених одиниць мови при читанні 

або прослуховуванні. Необхідно дотримуватися наступної послідовності у 

методичних діях при ознайомленні студентів із рецептивним граматичним 

матеріалом. Репродуктивні вправи полягають в усному та письмовому 

(або лише тільки в усному) відтворенні відомих для нас одиниць 

матеріалу для мови та їх комплексів. 

Вторинні передмовленнєві вправи – призначенні для подальшої 

автоматизації первинних навиків шляхом застосування навичок, що 

виробляються в процесі реалізації вторинних умінь (відносяться до 

області тренування, а не мовної практики). 

Комбінаторно-рецептивні вправи (диференційовані, 

підстановочні та трансформаційні) полягають у співвідношенні впізнаних 

елементів і знаків мови між собою та із ситуацією при прослуховуванні і 

читанні. Продуктивні вправи полягають у відтворенні і сполученні у 
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відповідності з мовною ситуацією засвоєних мовних одиниць для усного 

та письмового вираження думок. 

Мовленнєві вправи направлені на вироблення у студентів нового 

складного уміння – уміння мобілізувати засвоєний мовний матеріал з 

метою здійснення мовної комунікації. Вправи поступово стають більш 

творчими і все більше наближаються до невимушеного акту мови. 

Комбінаторно-рецептивні вправи полягають у безпосередньому 

(без аналізу перекладу) розуміння усних та письмових висловлювань, 

побудованих на знайомих структурах і тих, що містять знайому лексику. 

Продуктивні вправи полягають в усному та письмовому 

вираженні думок з використанням засвоєного матеріалу для мови у 

доступних для студентів мовних ситуацій. 

Такою є принципова схема системи вправ, яка розрахована на 

оволодіння іноземною мовою. Перш за все, у цій системі співвідношення 

тренування і мовної практики є динамічним [2, с. 2-6]. Слід відмітити, що 

поділ вправ на мовні та мовленнєві є умовним і представляє цінність лише 

у методичному плані. Одні і ті ж вправи можуть виступати як мовними, 

так і мовленнєвими, в залежності від етапу навчання. Але для оволодіння 

будь-якою діяльністю, у тому числі і мовленнєвою, необхідні знання. На 

основі набутих знань формуються навички та розвиваються вміння. 

Отже, на сучасному етапі розвитку української державності у 

зв’язку із прагненням України увійти до європейської спільноти постала 

потреба у фахівцях з високим рівнем володіння англійською мовою − 

визнаною мовою міжнародного спілкування. Успішність іншомовного 

спілкування безпосередньо визначається рівнем сформованості 

іншомовної граматичної компетенції, оскільки саме граматика допомагає 

зрозуміти логіку мислення та оформлення думки іноземною мовою. 

Граматика має велике значення при вивченні та формуванні практичних 

навичок іноземної мови. Оволодіння студентами немовних ВНЗ 
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іншомовним спілкуванням передбачає формування у них певного рівня 

комунікативної компетенції. Результати нашого аналізу виявили 

необхідність у навчальних вправах, які направлені на комунікацію. 

Система вправ для іноземної мови завжди повинна мати на меті 

практичне оволодіння іноземною мовою. Головне призначення 

граматичних вправ міститься у тому, щоб забезпечити оволодіння 

граматичним матеріалом як у рецептивному, так і у репродуктивному 

плані [3]. 
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The current stage of development of our state demands from the 

younger generation the flexibility, sociability, rapid adaptation to various life 

situations, critical thinking, ability to overcome conflicts and be prepared for 

intercultural and interpersonal communication and cooperation, and 

significantly changed the status of a foreign language in Ukrainian society. The 

rapid entry of Ukraine into the international community provided a huge 

demand for knowledge of foreign languages. Possession of skills of foreign 

language competence has been considered as a means of socialization, a tool 

that unites states and peoples. That is why today it is necessary to pay serious 

attention to the efficiency and quality of the learning process of foreign 

languages. The primary task of the teacher is to create such conditions for 

learning where the students without harm to themselves, could “train”, “try” 

themselves in adult life situations. This fact stipulates the topicality of the 

presented work. 

The objective of the article is to explore the possibility of efficient use 

of interactive teaching methods in the process of forming the communicative 

competence of students in English lessons. 

The problem of the analysis of innovative teaching methods of foreign 

languages is reflected in scientific works of many scholars. Communicative 

competence formation was investigated by O. Romanova, O. Chemeryska; 

innovative approaches in the foreign language teaching were analysed by 

O. Andrushchenko, I. Bashmakova, O. Plotnikova; project method of teaching 

was described by I. Zymnia, M. Papahutina, O. Pluhatariova, I. Serpovska, etc. 

The choice of the latest teaching methods is conditioned by knowledge 

of innovative technologies. The effectiveness of their application depends on 

whether they are selected in accordance with the tasks that can successfully be 

solved with their help. Since pupils need to learn a foreign language as a means 

of communication, be able to use it in oral and written form, to support the 

conversation, to offer their subject, to express their wishes, to share thoughts, to 
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exchange views, in English lessons it is important to create situations in which 

the teacher, and the student will become full subjects of the education system, 

and the basis of education will be an equal dialogue between those who teach 

and those who study [7, p.28]. 

The essence of interactive learning is that the learning process takes 

place under conditions of constant, active interaction of all students; it is co-

education, mutual learning (collective, group learning in cooperation) [8, p. 5], 

where both the disciple and the teacher are equal, equal subjects of learning, 

understand what they are doing, reflect on what they know, know how and 

exercise. Interactive learning involves modeling life situations, using role 

games, solving a problem on a case-by-case basis. It effectively promotes the 

formation of skills and abilities, the development of values, the creation of an 

atmosphere of cooperation, interaction, allows the teacher to become a leader in 

the team [1, c. 31]. 

According to O. Pometun, L. Pyrozhenko, the benefits of interactive 

learning before the traditional are the following: 

1. All students in the class are involved in the work; 

2. Students learn to work in a team; 

3. A benevolent attitude towards the opponent is formed; 

4. Every child has the opportunity to offer his opinion; 

5. Creates a “situation of success”; 

6. In a short time, a large amount of material is absorbed; 

7. Sills of tolerant communication are formed; 

8. The ability to argue your opinion, find an alternative solution to the problem 

[6, c. 192]. 

In English lessons, it is worthwhile to use methods that stimulate 

students to create creative, productive work, and cause a desire for active 

action, communication and expression of their own thoughts in English. Well-

known interactive teaching methods, which can be considered as creative 
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activities that allow creating situations of speech interaction, contribute to the 

improvement of the communicative experience of students. Creative 

communication tasks can be performed in various forms, in particular 

individually and collectively (pair, group work). The most complete of this is 

manifested during role-playing thematic games, design work, in the process of 

solving educational speech situations, the content of which provides 

monologue, dialogue and poly logical communication of participants in the 

educational process. Types of activity actively implemented in the process of 

teaching foreign languages of modern high school, convincingly indicate the 

presence of trends in the use of educational training, reorientation of its types 

from the subject to procedural and motivational aspects [7, p. 31]. 

The main purpose of teaching a foreign language is to form students in 

communicative competence, which involves the ability to use a foreign 

language as a means of communication in various spheres of life, and during 

the course of writing, interactive forms of work are used in rare cases. 

Interactive speech writing in high school should form and develop skills for 

discussion, analysis, cross-checking and mutual evaluation [4, p.4]. The 

analysis of works shows that students usually build connected statements based 

on linguistic experience, and not on knowledge of the construction of the text, 

and therefore do not know how to streamline the text in accordance with 

structural and semantic and communicative features, do not make an entry, a 

peculiar background component of the text, or write too long an introduction, 

the limb of the coherent statement does not correlate with its beginning [3, c. 

27]. 

The methodology of organizing interactive learning of written speech 

is guided by the basic principles of teaching English described by 

S. Nikolaieva: 

а) activity – all students are involved in each stage of writing and are 

responsible for developing their abilities. The use of interactive learning 
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methods involves active interaction between pupils, mutual assistance and 

participation in group work, which reduces the number of errors when writing 

text; 

b) personal development – students have all the conditions for personal 

development, cognitive activity and creative autonomy, acquire the most 

important social skills;  

c) the integrative interrelation of the development of written speech with other 

types of speech activity: listening, reading and oral speech [5, p.48-52]. 

From the foregoing, it follows that the introduction of interactive 

methods and techniques of learning should be gradual, starting with simpler, 

using in parallel both frontal and group methods, taking into account age-

related features of students. In order to engage students in active linguistic 

interaction, they should always explain that every thought is important that they 

are all partners in communication. 

The skillful use of interactive methods in learning contributes to the 

formation of critical thinking skills and cognitive interests of students. Students 

begin to feel confident, freely express their thoughts and calmly perceive 

remarks, consider themselves to be active participants in the educational 

process. 

Interactive methods contribute to the effectiveness and quality of the 

learning process. In interactive lessons, students have the opportunity to: 

1.  To expand their cognitive abilities; 

2.  Absorb a large amount of material over a short period of time; 

3.  To interact with the teacher as an equal participant in the situation; 

4.  Work in a team; 

5.  Express their own opinion; 

6.  Create a “situation of success” [2, p. 65]. 

To sum up, we can say that the use of interactive learning technologies 

at different stages of the foreign language lesson is not only a way to increase 
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the motivation of students to learn a language, but also to improve the 

atmosphere in the classroom, which will encourage collaboration and 

understanding between students and teachers. Mutual trust, equality, 

partnership in communication causes students the satisfaction of the 

educational process, the desire to participate in it. However, it is necessary to 

constantly monitor the process of achieving the goals set, and in the event of 

failure to change the tactics of work, to seek and correct shortcomings. 

Interactive methods should not be an end in themselves – they must be 

a means to create a comfortable atmosphere that will enable a person-centered 

approach to be realized. 
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The judicial system is a collection of all courts in accordance with 

their competence. In Ukraine court system is shared for three instances. 

The first link includes district local general courts, district 

administrative courts, district economic courts, the Supreme Anticorruption 

Court and the High Court of Intellectual Property. District courts examine cases 

of administrative offenses. It is a very interesting fact, because the district 

administrative courts consider administrative cases, too. Ukraine’s legal system 

has a lot of legislative acts. And one of them is Code of Administrative Justice 

of Ukraine. Its Article 20 says what cases are considered by the district 

administrative courts and what cases are heard in the district local general 

courts. The district local general courts as administrative courts consider cases 

about actions and inactivity of state authorities regarding bringing to 
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administrative responsibility, all cases are connected with the electoral process 

and the referendum, administrative cases related to the stay of foreigners and 

stateless persons in the territory of Ukraine, all cases are connected with the 

actions or inactivity of persons who work in the state executive service, 

appealing cases related to the rehabilitation of victims of repression of the 

communist totalitarian regime. The other administrative cases are heard in the 

district administrative courts [1]. The district economic courts decide cases of 

bankruptcy, cases in dispute arising from land relations, cases in dispute 

regarding the accounting of securities, cases arising from corporate relations 

and some cases concerning business agreement. The district economic courts 

decide cases on the statements of the bodies of the Antimonopoly Committee of 

Ukraine, the Accounts Chamber on matters within their competence, too. In 

accordance with the Civil Procedural Code of Ukraine the district local general 

courts are considered in the order of civil proceedings in cases of protection of 

violated civil, housing, earthly, family and labor relations [2]. The district local 

general courts, in accordance with the procedure of criminal proceedings, 

decide cases envisaged by the articles of the Criminal Code of Ukraine. The 

courts of first instance include also the Supreme Anticorruption Court and the 

highest court on intellectual property issues. According to Article 3 of the Law 

of Ukraine on the Supreme Anticorruption Court the purpose of the Supreme 

Anticorruption Court is to protect the individual, the society and the state from 

corruption and related crimes and judicial control over the pre-trial 

investigation of these crimes, observance of the rights, freedoms and interests 

of persons in criminal proceedings [3]. The next year, the High Court of 

Intellectual Property will start work in Ukraine. In this court, inventors will be 

able to uphold their right to them, trademark owners will be able to challenge 

the use of counterfeits of their brands, those with a patent will be able to judge 

for the extension of their validity, and performers will be able to defend their 

right to a musical or poetic work, a picture or any of the creativity in disputes 
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over the rights of the author and related rights, including in the case of 

collective management of the author's property rights, in particular writers or 

musicians. Also, the court will deal with disputes related to unfair competition. 

If a person does not agree with the decision of a higher anticorruption court, he 

can appeal to the Supreme Court (in the Criminal Court of Cassation). If a 

person does not agree with the decision of the Supreme Intellectual Property 

Court, he may file an appeal to the Supreme Court (in the Economic Court of 

Cassation). 

Appellate courts are courts of second instance. A person submits a suit 

to them if he does not agree with the decision of the court of first instance. This 

is an appeal against a ruling of a lower court before the highest one. An appeal 

is possible when the decision has not entered into force yet. The appellate 

courts include appellate general courts, appellate economic courts and appellate 

administrative courts. 

The Supreme Court is the highest court in the system of judicial 

system of Ukraine. This is a cassation instance, in certain cases, the court of the 

first or appellate instance. Cassation is a check by the court of the third instance 

of the lawfulness and validity of the sentences and court decisions that came 

into force. The composition of the Supreme Court includes judges no more than 

two hundred. The Supreme Court has the following functions: the Grand 

Chamber of the Supreme Court, the Cassation Administrative Court, the 

Cassation Economic Court, the Cassation Criminal Court, the Cassation Civil 

Court. 

In accordance with Article 1 of the Law of Ukraine on the 

Constitutional Court of Ukraine, the Constitutional Court of Ukraine is the 

body of constitutional jurisdiction that ensures the supremacy of the 

Constitution of Ukraine, decides on the conformity of the laws of Ukraine and 

the cases provided for by the Constitution of Ukraine to other acts, powers in 

accordance with the Constitution of Ukraine [4]. The Constitutional Court of 
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Ukraine consists of eighteen judges – six are appointed by the President, the 

Verkhovna Rada and the Congress of Judges of Ukraine. Candidates for the 

position of a judge of the Constitutional Court are elected on a competitive 

basis. 

Therefore, the judicial system of Ukraine consists of the district 

general courts, the district administrative courts, the district economic courts, 

the appellate general courts, the appellate economic courts, the appellate 

administrative courts, the Supreme Intellectual Property Court, the Supreme 

Court of Anticorruption, the Supreme Court of Ukraine and the Constitutional 

Court of Ukraine. Each of these courts has its own jurisdiction and authority. 
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Більшість земель України перебуває в державній та комунальній 

власності. Публічний характер структури державної та комунальної 

власності багато в чому зумовлює схожість підстав припинення такого 

права власності на природні ресурси, наприклад, відсутність можливості 

конфіскації земель таких форм власності, примусового відчуження 

земельних ділянок у цих власників з мотивів суспільної необхідності та 

для суспільних потреб тощо. 

Згідно Земельного кодексу України, а саме, ст. 143 земельна 

ділянка може бути конфіскована виключно за рішенням суду у 

конкретних випадках. Конституція України також зазначає дані норми, ч. 

6 ст. 41, конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням 

суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом. Конфіскація – 

це примусове безоплатне вилучення земельної ділянки у власність 

держави за злочин, цивільне чи адміністративне правопорушення. 

Відповідно до цього у ст. 354 Цивільного кодексу України закріплено: до 

особи може бути застосовано позбавлення права власності на майно за 

рішенням суду як санкція за вчинення правопорушення (конфіскація) у 

випадках, встановлених законом. Щодо злочинів, то Кримінальний кодекс 

України передбачає конфіскацію майна за крадіжку, вчинену в особливо 

великих розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 185 ККУ), торгівлю 
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людьми або іншу незаконну угоду з людьми (ч. 2 ст. 149 ККУ) та ін. Для 

конфіскації земельної ділянки за вчинення адміністративного 

правопорушення необхідно, щоб така санкція була прямо передбачена 

відповідною статтею КУпАП, і справа розглядалася судом. З аналізу 

чинного КУпАП випливає, що конфіскація земельної ділянки потенційно 

можлива лише як санкція за правопорушення, передбачене ст. 181 

КУпАП, а саме, якщо така земельна ділянка виступала ставкою в 

незаконно організованій азартній грі [3]. 

Термін «конфіскація» походить від лат. сonfisco – вилучаю у 

власність держави. Згідно з пунктом «в» ч. 1 ст. 143 ЗК України 

конфіскація земельних ділянок розглядається як випадок примусового 

припинення прав на земельну ділянку [2]. 

Процедурі конфіскації земельної ділянки характерні наступні 

ознаки: вона є санкцією за вчинений собою злочин або правопорушення; 

полягає в примусовому та безоплатному вилученні земельної ділянки у її 

власника; провадиться на підставі відповідного рішення суду; примусова 

реалізація земельної ділянки відбувається шляхом проведення земельного 

аукціону; право власності на земельну ділянку переходить безпосередньо 

від засудженого або правопорушника до переможця земельного аукціону; 

кошти, отримані від реалізації земельної ділянки, переходять у власність 

держави [2]. 

Для реалізації земельної ділянки на земельних торгах необхідна 

попередня оцінка земельної ділянки з метою визначення її мінімальної 

вартості. З аналізу чинного земельного законодавства відомо, що в цьому 

випадку має місце експертна оцінка земельної ділянки, проведення якої 

регулюється Земельним кодексом України, Законом України «Про оцінку 

земель», Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні» [5]. 
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Реалізація земельної ділянки відбувається на земельних торгах у 

формі аукціону, проведення яких регулюється, насамперед, Земельним 

кодексом України [4]. Згідно ст. 135 Земельного кодексу України, 

земельні торги проводяться у формі аукціону, за результатами проведення 

якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, 

емфітевзису земельної ділянки з учасником (переможцем) земельних 

торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що 

продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході 

проведення земельних торгів. Продаж земельних ділянок державної чи 

комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) 

здійснюється виключно на земельних торгах, крім випадків, встановлених 

частинами другою і третьою статті 134 цього Кодексу[1]. 

За результатами проведення земельних торгів укладається договір 

купівлі-продажу земельної ділянки з переможцем земельних торгів, який 

запропонував найвищу ціну за земельну ділянку. Земельні торги 

проводяться відповідно до договору між організатором земельних торгів 

та виконавцем земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються 

організатором як винагорода виконавцю, та реєстраційних внесків 

учасників торгів. Земельні торги за лотом вважаються такими, що 

відбулися, після укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки. 

Організатор земельних торгів не пізніше п'яти робочих днів після 

проведення земельних торгів публікує у друкованих засобах масової 

інформації, в яких було розміщено оголошення про їх проведення, та 

розміщує на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, 

що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, 

відеозапис торгів і повідомлення про результати торгів за кожним лотом 

із зазначенням: місця розташування, розміру земельної ділянки та її 

кадастрового номера; ціни продажу земельної ділянки або розміру річної 
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плати за користування земельною ділянкою, визначених за результатами 

торгів; цільового призначення земельної ділянки [1]. 

Можна зробити висновок, що конфіскація земельної ділянки – це 

примусове безоплатне вилучення у власність держави. У той же час, 

цікавим є те, що при реалізації конфіскованої земельної ділянки право 

власності на неї до держави не переходить, а переходить безпосередньо 

від засудженої особи до набувача земельної ділянки за результатами 

земельного аукціону. 

 

Література: 

1. Земельний кодекс України від 25.10.01 // ВВР України. – 2002. – № 3. – 

С. 27. 

2. Кирєєва І. В. Окремі питання вдосконалення норм земельного 

законодавства стосовно припинення прав на землю [Електронний ресурс] 

/ І. В. Кирєєва // Вісник Харківського національного університету 

внутрішніх справ. – 2010. – № 1. – С. 280-286. 

3. Єлісєєва О. В. Правові засади припинення права приватної власності на 

земельну ділянку у випадку її конфіскації за рішенням суду. // Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2005 – 

ст. 44-48. 

4. Поляков В. Конфіскація майна: на шляху до євроінтеграції 

[Електронний ресурс] / В. Поляков // Юридичний вісник. – 2014. – № 6. – 

С. 217. 

5. Право власності на землю. Захист права власності / Л. М.Горбунова, С. 

В. Богачов, І. Ф. Іванчук, Н. А. Кубар ; М-во юстиції України.– Київ : 

[ТОВ «Поліграф-Експрес»], 2006. – 60 с. 

 

 

 



63 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 

 

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЛАГЦЮГОМ ПОСТАВОК (SUPPLY 

CHAIN MANAGEMENT, SCM) 

 

Драпалюк Т. А., 

студентка факультету менеджменту та маркетингу 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

 

Бондар В. Ю., 

асистент кафедри менеджменту 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

 

Концепція управління лагцюгом поставок – це одна із основних 

логістичних концепцій. Щоб прийняти найкращі рішення, керівники 

потребують доступу до даних в реальному часі про їх ланцюжку 

постачань, але обмеження старих технологій можуть перешкодити 

досягненню цілей повної прозорості. Однак нові цифрові технології, які 

потенційно можуть взяти на себе управління ланцюгами постачання 

цілком, порушують традиційні способи роботи. Протягом 5-10 років 

функція ланцюга постачання може бути застарілою, вона замінюється 

плавно саморегулюючою, яка оптимально управляє робочими потоками 

від початку до кінця і вимагає дуже мало людського втручання [1]. 



64 

За допомогою цифрової фундації компанія може захоплювати, 

аналізувати, інтегрувати, легко отримувати доступ та інтерпретувати 

високоякісні дані в режимі реального часу – дані, що забезпечують 

автоматизацію процесів, прогнозну аналітику, штучний інтелект та 

робототехніку, технології, які незабаром почнуть управління ланцюжком 

постачання. 

Провідні компанії вже вивчають можливості. Багато хто з них 

використовував робототехніку або штучний інтелект для оцифрування та 

автоматизації трудомістких, повторюваних завдань і процесів, таких як 

придбання, виставлення рахунків, кредиторська заборгованість та частини 

обслуговування клієнтів. Інтелектуальна аналітика допомагає компаніям 

покращити прогнозування попиту, тому вони можуть зменшити або 

краще керувати нестабільністю, збільшувати використання активів та 

забезпечувати зручність клієнтів за оптимізованою вартістю. 

Дані датчика щодо експлуатації техніки допомагають деяким 

виробникам краще оцінювати, коли вона руйнуються, а час заміни буде 

зведено до мінімуму. Blockchains починають революціонізувати, як 

сторони співпрацюють у гнучких мережах постачання . Роботи 

покращують продуктивність і маржі на роздрібних складах та центрах 

реалізації. Доставка безпілотних і самокерованих автомобілів недалеко. 

Наприклад, компанія Rio Tinto, світова компанія гірничо-металургійна 

компанія, досліджує, як цифрові технології можуть автоматизувати 

операції «місце-порт». Використовуючи бездротові поїзди, робототехнічні 

оператори, камери, лазери та датчики відстеження, компанія зможе 

дистанційно керувати всією ланцюжком постачання, одночасно 

підвищуючи безпеку та зменшуючи потребу працівників [2]. 

Ключовим поняттям, яке вивчають багато компаній, є «цифрова 

контрольна башта» – віртуальний центр прийняття рішень, який 

забезпечує в реальному часі всебічну видимість в глобальних ланцюжках 
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постачань. Для невеликої кількості провідних торгових компаній 

контрольні вежі стали нервовим центром своїх операцій. Типова «башта» 

насправді – це фізична кімната, укомплектована командою аналітиків 

даних, яка працює цілодобово, 24 години на добу, контролюючи стіни 

екранів високої чіткості. Екрани забезпечують інформацію в реальному 

часі та 3D-графіку на кожному кроці ланцюжка постачання, від 

замовлення до доставки [3]. Візуальні попередження попереджають про 

недостатність запасів або про складні місця в роботі, перш ніж вони 

стаються, так що команди на лінії фронту можуть швидко виправлятись, 

перш ніж виникнуть фактичні проблеми. Дані в режимі реального часу, 

безсумнівна точність, невпинна увага до клієнтів, досконалість процесу та 

аналітичне керівництво є підставою для управління операційними 

майданчиками цих роздрібних операцій. 

Промислові компанії також охоплюють цю концепцію. Складна 

мережа одного виробника переміщує понад мільйон деталей та 

компонентів на добу. Контрольна вежа запускає проблеми потенційного 

постачання, коли вони виникають, обчислює наслідки проблеми, або 

автоматично виправляє проблему за допомогою заздалегідь визначених 

дій або позначає її для ескалації [2]. Аналогічним чином, металургійна 

компанія побудувала індивідуальний інструмент планування сценаріїв на 

своїй платформі керування баштою, що підвищує чутливість та стійкість 

ланцюга постачання. Інструмент імітує, як великі, несподівані розбиття 

обладнання – так звані «великі хіти» – вплинуть на бізнес і вказують на 

найкращі дії щодо зменшення ризик. 

Отже, технологія замінює людей на управління ланцюгами 

постачання та робить кращу роботу. Неважко уявити собі майбутнє, в 

якому автоматизовані процеси, управління даними, розширені аналітики, 

датчики, робототехніка, штучний інтелект і постійний цикл навчання 

мінімізують потреби людей.  
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У короткостроковій перспективі керівники ланцюжків постачань 

повинні переорієнтувати свої зусилля на управління людьми, що виконує 

переважно повторювані та транзакційні завдання, до розробки та 

управління інформаційними та матеріальними потоками з обмеженим 

набором висококваліфікованих працівників. У найближчій перспективі 

аналітики ланцюгів постачань, які зможуть аналізувати дані, структуру та 

перевіряти набори даних, використовувати цифрові інструменти та 

алгоритми, а прогноз ефективно буде корисний. 

З огляду на подальший розвиток, для розробки технологічного 

механізму постачання, який повністю підтримує постійно мінливу 

стратегію, вимоги та пріоритети бізнесу, буде потрібно кілька фахівців. 

Щоб цей двигун працював, невелика кількість людей повинна бути 

вербована або навчена новим навичкам на перехресті операцій та 

технологій. Оскільки навички, необхідні для цих нових ролей, сьогодні не 

є доступними, найбільшою проблемою для компаній буде створення 

цілісного ланцюжка постачання для майбутнього, а також стратегія 

наповнення цих ключових ролей. 
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В умовах нестабільної військово-політичної та соціально-

економічної ситуації в Україні з однієї сторони і в той же час, перехід до 

«зеленої» економіки, яка повинна сприяти відновленню світової і 

вітчизняної економіки та збільшенню зайнятості населення, одночасно 

прискоренню боротьби зі зміною клімату, деградацією навколишнього 

середовища та бідністю підприємствам різних галузей економіки 

необхідно перейти до соціально-орієнтованої економіки, функціонувати у 

відповідності до екологічних норм та законів природи для стійкого 

розвитку України та її вступу до Європейського Союзу [1]. 

Забезпечення стабільної роботи та розвитку підприємств в умовах 

розвитку «зеленої» економіки та високої конкуренції в значній мірі 

залежить від спроможності своєчасно виявляти та перешкоджати 

потенційним загрозам та небезпекам. 
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Кожне підприємство виходячи з конкретної ситуації повинно 

визначити (спрогнозувати) найбільш значущі (небезпечні) з факторів 

зовнішнього та внутрішнього впливу і виробити систему заходів щодо їх 

своєчасного виявлення, попередження чи послаблення. В ході аналізу 

факторів економічної безпеки відбувається виявлення потенційних і 

реальних небезпек і загроз, причин і джерел їх зародження, формулюється 

проблемна ситуація і відбувається опрацювання попередніх заходів щодо 

їх усунення. 

Керівники, менеджери підприємства, вивчивши ринок, 

можливості конкурентів, різноманітну внутрішню та зовнішню 

інформацію, можуть передбачити заходи з нейтралізації або пом’якшення 

небажаних наслідків загроз і небезпек, що дасть можливість підприємству 

забезпечити необхідний рівень економічної безпеки [2]. 

Виділяють загальні та спеціальні заходи безпеки. Основною 

метою загальних заходів безпеки є запобігання виникненню можливих 

загроз та їх здійсненню, розроблення і дотримання так званих нормативів 

безпеки, регламентація й мотивація поведінки працівників організації. У 

розробленні й виконанні загальних заходів економічної безпеки бере 

участь управлінський персонал й рядові працівники, для яких цей вид 

діяльності передбачений у посадових обов’язках або є складовою їх 

роботи. Основною метою спеціальних заходів є припинення дії загрози на 

будь-якій стадії її реалізації конфіденційними методами та методами 

роботи в надзвичайних ситуаціях. Реалізацією спеціальних заходів 

безпеки займаються працівники, для яких це є предметом діяльності і 

основною роботою [3]. 

Вибір засобів впливу на загрози і небезпеки має на меті 

мінімізувати можливий збиток у майбутньому. Різноманіття напрямів і 

методів захисту від загроз і їх нейтралізації ставить підприємства перед 
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проблемою вибору найбільш прийнятного у певній ситуації заходу 

(рис.1). 

Звісно, кожен з методів має свої обмеження в застосуванні, проте, 

їх розумне поєднання сприяє зниженню рівня ймовірності настання 

загрози та рівня її впливу на об’єкт економічної безпеки. В сучасних 

умовах для підприємств найбільш дієвими методами захисту від загроз і 

їх нейтралізації є їх мінімізація, страхування (зовнішнє і внутрішнє) та 

диверсифікація. 
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Рисунок 3.3 – Методи захисту від загроз та напрямки нейтралізації їх 

негативних наслідків (розроблено автором на основі [4], [5]) 

 

Отже, вміння підприємств в умовах змін і переходу до «зеленої» 

економіки протистояти впливу зовнішніх і внутрішніх факторів загроз та 

небезпек є важливим для його функціонування. Щоб запобігти 
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негативним наслідкам загроз підприємству чи мінімізувати цей вплив, 

треба заздалегідь попіклуватися про вибір заходів та методів, що 

забезпечать виявлення ризикованої ситуації та ліквідацію її причини на 

самому початку. При виборі методів та шляхів нейтралізації негативного 

впливу факторів загроз та небезпек обов’язково треба враховувати 

багатогранність складових економічної безпеки підприємства і специфіку 

роботи галузі, в якій працює підприємство. 
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Розглядаючи концепцію HLP та її роль у транспортних мережах, 

важливо враховувати адекватність та придатність моделей місць 

розташування та методів вирішення, що дозволяють вирішувати такі 

проблеми в цьому контексті. 

Тип прийнятих моделей, здається, безпосередньо пов'язаний з 

перспективами та цілями опитаних документів. Моделі, що намагаються 

оцінити стратегії, параметри транспортної мережі або планування та 

розширення інфраструктури, приймають переважно багатокритеріальний 

підхід. Цей вибір в основному виправдовується перевагами включення 

якісних критеріїв, особливо тих, що стосуються політики, правових 

питань та відносин з ринком. Вони можуть розглядатися як моделі, що 

охоплюють макроекономічний погляд, який може використовуватися для 

поліпшення конкурентоспроможності регіону. У свою чергу, коли 

основна увага приділяється перевагам тих, хто використовує 

концентратор, очевидно, що вибір є на користь моделей з одним 

критерієм. Вони беруть мікроекономічний погляд, оцінюючи такі аспекти, 

як зниження витрат та збільшення доходів. Хоча інвестиції в 

інфраструктуру, які залежать головним чином від державного сектору, 

повинні бути заплановані, беручи до уваги цілі виробників та 
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постачальників логістичних послуг та їх клієнтів, ці дві точки зору не 

були вирішені разом з однією єдиною моделлю. 

Якщо розглядати різноманітність якісних та кількісних аспектів, 

які впливають на прийняття рішень при розміщенні логістичних центрів, 

то, здається, більш критичні моделі є більш адекватними. Вони мають 

перевагу в тому, що вони є досить гнучкими, охоплюючи не тільки 

суперечливі критерії, а й сукупність думок різних зацікавлених сторін. 

Однак вони не забезпечують коштів для оцінки розподілу потоку та його 

впливу на транспортну мережу; принаймні, жодна з моделей, доступних у 

опитуваній літературі, не дала результатів у цьому питанні. Однак така 

інформація буде мати велике значення при вирішенні стратегічних 

рішень, особливо стосовно планування інфраструктури [1, c. 54]. 

З огляду на це, моделі HLP можуть здаватися більш всеосяжними, 

оскільки вони дозволяють виконувати обидва розташування та розподіл 

потоку по всій мережі. Незважаючи на те, що з плином часу їх було 

видно, вони широко застосовуються до багатьох мережевих топологій; 

абстрактний характер моделей, явна простота та загальність обмежують їх 

здатність точно відображати важливі риси логістичних систем. Три 

основні проблеми перешкоджають застосуванню моделей HLP у 

великомасштабних мережах, до складу яких входять логістичні центри: 

1) відсутність прямих зв'язків між парами походження та призначення; 

2) вимога щодо того, що всі продукти повинні проходитись прямо через 

вузли та, принаймні, через один концентратор; 

3) спрощення шляхів і зв'язків між походженням, пунктами призначення, 

концентраторами та іншими мережевими вузлами. 

Відсутність прямих зв'язків між походженням і призначеннями в 

моделях HLP – це перша проблема, яка вимагає нашої уваги. Ця 

відсутність виправдана, бо такі з'єднання будуть використовуватися лише 

для великих потоків, особливо вантажних автомобілів із повним 
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завантаженням, які, природно, будуть транспортуватися безпосередньо 

від постачальників до споживачів. Проте виключення цих потоків не 

дозволить їм скористатися перевагами додаткових послуг, які можуть 

бути надані в центрі. Це також означає, що для інших потоків завжди буде 

краще використовувати маршрути, які проходять через концентратор. Це 

не відповідає реальності, оскільки він виключає використання інших 

варіантів маршруту, що може призвести до більш вигідного або 

гарантованого певного рівня обслуговування. Це може навіть штучно 

перевантажити використання концентратора, негативно впливаючи на 

конструктивні аспекти, пов'язані з можливостями об'єктів та розміщенням 

послуг, що призведе до необґрунтованих інвестицій[2, c.149]. 

Представлення маршрутів через прямі зв'язки між витоками та 

центрами, а також між центрами та пунктами призначення ускладнює 

спостереження за реальним розподілом потоків. Це заважає аналізу з 

точки зору використання інфраструктури, а також оцінки змін потоку, що 

виникають внаслідок реалізації логістичного центру. Використання 

моделей HLP фактично змушує нас вважати, що це може бути причиною 

того, що вплив концентратора на мережі та планування інфраструктури є 

предметом, який все ще потребує подальших досліджень. 

Є деякі програми, де класична модель HLP буде добре підходить. 

Логістичні вузли довго присвячували авіаперевезення або поштові 

послуги. У цих випадках транспортування через концентратор є 

обов'язковим, і прямі підключення не мають сенсу, як щодо 

використовуваного режиму перевезення, так і за характеристиками 

виконаної послуги. Широке застосування моделей HLP також може бути 

пов'язане з наборами даних, які найчастіше використовуються для 

перевірки запропонованих формулювань, які розглядаються в мережах 

аеропортів або поштові операції. Однак це може призвести до того, що 
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автори знехтують функціями, які є загальними для інших сценаріїв [3, c. 

135]. 

При розміщенні логістичного вузла також може бути цікаво 

оцінити наявну інфраструктуру та необхідність побудови нових посилань 

для поліпшення транспортної діяльності. Відповідно до існує пряма 

зв'язок між проблемами розташування та дизайном мережі. Проте 

проектування великомасштабних мереж з різноманітними з'єднаннями та 

логістичними центрами залишається проблемою, особливо якщо ми 

хочемо включити це в модель розташування. Зрозуміло, що створення 

вільної мережі, в якому було створено багато нових посилань, додасть 

великої складності моделі та суперечить інвестиційній спроможності 

регіону. 
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В сучасних умовах господарювання найважливішою рушійною 

силою соціальних змін стає потужний управлінський ресурс, закладений в 

інформації, інформаційних технологіях, організації комунікаційних 

потоків. Однак, коли відбуваються порушення в процесах виробництва, 

передачі і поширення інформації, може наступити криза. Характерною 

особливістю кризової ситуації є неминучий цейтнот: часу, відпущеного 

для підготовки і прийняття рішень, завжди не вистачає, особливо це 

помітно у великих підприємствах з жорсткою вертикаллю управління і 

складною системою узгодження і прийняття управлінських рішень – для 

них дефіцит часу може обернутися вельми істотними втратами. Практика 

показує, що саме кризові теми ЗМІ висвітлюють більш охочіше за все. З 

одного боку, такі матеріали більш цікаві і драматичні, а значить – більш 

затребувані глядачем або читачем, з іншого – саме повідомлення, що 

стосуються виникнення кризових ситуацій (в першу чергу у великих 

гравців ринку), найбільш активно впливають на ринок. Так, кризова 

ситуація, іншими словами, чинить значний тиск на підприємства, які 

повинні реагувати точною та повною інформацією, як можна швидше. 

Адже, експерти кажуть, що те, як підприємство реагує в перші 24 години, 

часто визначає, чи залишиться ситуація «інцидентом» чи переросте в 
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повномасштабну кризу. Саме тому, необхідно вміти управляти 

комунікацією в кризових ситуаціях, що зумовлює актуальність даного 

дослідження. 

Метою є дослідження сучасних методів, які допоможуть краще та 

якісніше управляти кризовими комунікаціями. 

Дослідженням кризових комунікацій займалося чимало відомих 

зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема: А. Чумиков [6], Н. Ольберт-

Сінько [9], Г. Кельмана [2], М. Маккомбо, Д. Шоу [8], О. Леонтович [3], 

У. Фішер [5], Г. Почепцова [4], М. Гундаріна [1], Ф. Шаркова [7]. Проте в 

їхніх публікаціях висвітлюються лише дослідження перебігу кризи та 

особливості співпраці підприємства з пресою, в той час як управління 

кризовими комунікаціями залишається так і не дослідженим. Варто 

зазначити, що на думку А. Чумикова, криза – це подія, з вини якої 

підприємство потрапляє в центр не завжди доброзичливої уваги ЗМІ та 

інших зовнішніх цільових аудиторій, у тому числі акціонерів, політиків, 

профспілкових організацій, рухів за захист довкілля, які з тієї чи іншої 

причини цілком законно цікавляться діями підприємства [6, с. 128]. 

Досвід Наталії Ольберт-Сінько, співзасновниці Українського кризового 

медіацентру та керівниці агенції Be-it (у минулому PRP Ukraine), свідчить, 

що криза рано чи пізно спіткає будь-яке підприємство. І хоча криза – це 

завжди репутаційні втрати, однак грамотні комунікації можуть 

мінімізувати шкоду [9]. Так, кризових ситуацій можна уникнути, але за 

умови постійної планомірної роботи, пов'язаної з розробкою і реалізацією 

стратегій і технологій антикризового управління. Ефективність 

антикризових заходів безпосередньо залежить від розуміння комунікації 

як управлінської діяльності. Таким чином, кризові комунікації – це 

діяльність, спрямована на встановлення результативних взаємодій між 

підприємством і його громадськістю до, під час і після негативних впливів 

з метою підтримки стійкої репутації підприємства та мінімізації 
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репутаційних ризиків. Для цього використовується комплекс соціальних 

комунікативних технологій, спрямованих на прогнозування, 

діагностування, управління кризою, адаптацію до нових умов і 

нейтралізацію негативних наслідків. Основним інструментом, метою 

якого є управління комунікаційними процесами, виступають зв'язки з 

громадськістю. Зв'язки з громадськістю як механізм управління 

соціальними відносинами і громадською думкою забезпечують 

взаємозв'язки між суб'єктами і їх цільовими групами за допомогою 

передачі інформації і встановлення ефективної комунікації. Щодо 

кризової ситуації це має принципове значення, так як в цьому випадку 

враховуються чинники, пов'язані не тільки з самою кризою, але і з 

реакцією громадськості на її виникнення, підтриманням стійкої репутації 

підприємства. 

Основу методології вивчення проблем управління кризовими 

комунікаціями становить теоретичний підхід – системний. Системний 

підхід, орієнтований на розкриття цілісності об'єкта і забезпечення його 

механізмів, та виявлення внутрішніх зв'язків і вплив факторів зовнішнього 

середовища. Відповідно до ключових положень теорії систем, організація, 

яка функціонує як відкрита система, повинна підтримувати постійну 

взаємодію як між своїми внутрішніми структурами, так і зовнішніми 

об'єктами. Адаптуючись до змін у внутрішньому і зовнішньому 

середовищі, підприємство тим самим підвищує свою життєздатність в 

тривалій перспективі. 

В контексті управління кризовими комунікаціями уваги 

заслуговують такі методи аналізу: семіотичний, наративний та дискурс. Ці 

методи є найпоширенішими з усіх методів, що використовуються для 

аналізу процесів людського спілкування. Вони мають широкі можливості 

насамперед тому, що дозволяють проаналізувати співвідношення 
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категорій «мова», «мислення», «комунікація» з точки зору генерування 

смислів в процесі соціальної взаємодії. 

Семіотичний аналіз використовується при дослідженні систем 

вербальних і невербальних знаків, які супроводжують процеси 

комунікативної взаємодії. Головним елементом комунікаційного ланцюга 

та відповідальним за реалізацію кризової комунікаційної політики, є 

комунікатор. В теорії масової комунікації найважливішими з числа 

критеріїв успіху комунікатора у аудиторії вважаються його 

авторитетність, компетентність і привабливість. Ці характеристики 

лежать в основі теорії Г. Кельмана і С. Ховланд, що розглядають якість і 

глибину засвоєння інформації аудиторією в залежності від її джерела [2, с. 

31-50]. Найчастіше люди беззастережно погоджуються з одержуваною 

інформацією, сприймають її некритично, оскільки вважають, що 

сумніватися в відношенні авторитетного комунікатора не має сенсу. При 

цьому людина вже заздалегідь згодна з усім, що їй скажуть, некритична 

по відношенню до комунікатора, однак глибокого засвоєння інформації не 

відбувається. 

В ситуації кризи взагалі може відбутися втрата довіри до джерел 

інформації. Тому на тих людях, які виступають перед аудиторією 

(журналісти, офіційні представники залучених компаній, безпосередні 

учасники або свідки кризової ситуації), лежить ще більша 

відповідальність. М. Маккомбо і Д. Шоу була сформульована гіпотеза 

«встановлення порядку денного» [8], згідно якої засоби масової 

інформації, виконуючи функцію посередника, нав'язують аудиторії свої 

інтереси і пріоритети таким чином, що аудиторія починає вважати 

важливим і значущим те, що їм нав'язують самі ЗМІ. Слід підкреслити, що 

такий ефект проявляється тільки тоді, коли мова йде про проблеми, які 

знаходяться за межами безпосереднього досвіду. Іншими словами, якщо 
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аудиторія була свідком кризи і не була залучена до неї, то фактично 

ситуація стане відома їм тільки через ЗМІ. 

Другий метод, застосування якого в кризовій ситуації є 

виправданим і може бути вельми ефективним, є наративний метод. На 

думку О. А. Леонтович, наративний аналіз спрямований на інтерпретацію 

оповідання і приділяє особливу увагу тимчасовій послідовності, яку 

встановлюють люди як оповідачі про своє життя та оточуюючі події [3, с. 

92]. У традиційному розумінні наратив визначається як текст, що описує 

якусь послідовність подій (історія, розповідь, оповідання). Це не просто 

набір фактів або обсяг інформації – це спосіб структурування досвіду 

сприйняття, організації пам'яті, конструювання подій. У. Фішер трактує 

наратив як теорію символічних взаємодій (слів або вчинків), які 

характеризуються послідовністю і значущістю для тих, хто в них бере 

участь, створює та інтерпретує їх [5]. Очевидно, що конструювання 

наративу – це ідеальний метод передачі символів і значень, що особливо 

важливо при реалізації кризових комунікацій. Наратив не просто викладає 

події, але й робить їх доступними для розуміння, в якомусь сенсі 

спрощуючи реальність. 

Наступний метод, який заслуговує на увагу при управлінні 

кризовими комунікаціями, – це дискурс аналіз. У сучасній науці дискурс 

розглядається як найважливіша форма повсякденної життєвої практики 

людини і визначається як складне комунікативне явище, що враховує не 

тільки вербальні, але і невербальні аспекти комунікації. Крім 

традиційного лінгвістичного аналізу дискурсу сьогодні інтенсивно 

розробляються комплексні напрямки, пов'язані з комунікативно-

орієнтованим описом дискурсу. Їх представники розглядають дискурс як 

процес соціально обумовленої взаємодії. У його ході носії чи користувачі 

мови виконують соціально значимі дії в рамках певних, відповідних 
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конкретному суспільству і культурі комунікативних ситуацій. Інакше 

кажучи, дискурс здатний конструювати соціальний світ комунікаторів. 

Отже, під управлінням кризовими комунікаціями розуміють чітко 

визначений і заздалегідь узгоджений порядок дій для подолання 

негативної інтерпретації криз. Існують такі методи управління кризовими 

комунікаціями: семіотичний, наративний і дискурс-аналіз. Наративний 

метод, і дискурс-аналіз мають великий потенціал і високий рівень 

практичної застосовності. Фахівці з PR є професійними оповідачами 

історій представляючи будь-яке підприємство, людину, подію або 

продукт, PR-практики створюють їх унікальну історію, доступну і 

зрозумілу для цільової аудиторії. Важливо, при цьому, що кризова 

комунікація як особливий вид дискурсу характеризується оперуванням не 

деталями, а цілими смисловими блоками. Тому кризові наративи і 

дискурси можуть розглядатися як цілісні образи, які формуються в 

свідомості людини при сприйнятті об'єктів або при поданні інформації 

про них. Застосування цих методів дозволяє робити керованими процеси 

поширення інформації, формування громадської думки, конструювання 

соціальних взаємодій, досягання ефективного управління кризовими 

комунікаціями. 
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Проблематика роботи полягає у виявленні причин виникнення 

психологічного стресу у рятівників в процесі професійної діяльності, 

вивченні внутрішніх структур стресостійкості особистості. 

Об’єкт дослідження – саногенний потенціал особистості 

рятівника. 

Предметом дослідження є особливості процесу розвитку 

саногенного потенціалу особистості рятівника засобами стрес-

менеджменту. 

Мета роботи полягає в теоретичному і емпіричному дослідженні 

чинників саногенного потенціалу особистості та процесу розвитку 

саногенного потенціалу засобами стрес-менеджменту. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, 

що визначена та апробована корекційна програма із застосуванням засобів 

стрес-менеждменту може застoсовуватися психологами в процесі 

реалізації психологічного супроводу рятівників Державної служби 
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України з надзвичайних ситуацій для підвищення рівня стресостійкості та 

професійної витривалості. 

Емпірична база дослідження. Емпіричне дослідження 

психологічних чинників саногенного потенціалу особистості 

рятувальників здійснювалось на базі ДПРЧ-9 ГУДСНС України м. 

Мелітополь в Запорізькій області, загальна вибірка – n=50 осіб. 

Проблематика психологічних аспектів саногенезу здоров’я 

інтенсивно розробляється на межі психології, медицини, екології, 

соціології і біології. Феномен саногенезу та саногенного потенціалу 

особистості розглядається як відносно нова парадигма в контексті 

психології здоров’я та детермінується як «здорова» риса особистості [2, c. 

45-54]. Проблема формування саногенного потенціалу цікавить 

дослідників в галузі психології, оскільки за допомогою саногенетичної 

моделі, спеціаліст у галузі психології може оцінити специфічні, але 

значущі для життя людини та її здоров’я індивідуально-психологічні та 

особистісні характеристики. У зарубіжній психології, соціології та 

медицині цей напрям вивчає джерела фізичного, душевного й духовного 

здоров’я. Цей підхід набуває все більшої актуальності як наука про 

здоров’я, тому що саногенез перевертає дотепер діючий патогенетичний 

принцип і надає нове уявлення про взаємозв’язки між здоров’ям і 

хворобою чи хворобливим станом [4]. Саногенний потенціал – це 

характеристики, які сприяють збереженню здоров’я. Реалізується 

саногенний потенціал у постійному самовдосконаленні, у 

результативності, у продуктивності діяльності [1]. 

Саногенний потенціал особистості ми розглядаємо як 

характеристики, які сприяють збереженню здоров’я, як «здорові» риси 

особистості: це набір особистісних стійких характеристик, що 

забезпечують гармонійний розвиток здорової особистості, психічне 

здоров’я, попереджають прояв відхилень та аномалій розвитку. Це певна 
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(нелінійна, самоорганізуюча, інтегральна) організація окремих 

психологічних компонентів, що формується в ході онтогенезу у людини і 

є нежорсткою функціональною системою реагування на зовнішні 

подразники з урахуванням індивідуально-психологічних та 

конституціональних характеристик людини. 

До саногенного потенціалу особистості входить багато складових, 

які можна розділити на три групи. До першої групи належать ті, що 

формуються вихованням, освітою, соціальним оточенням та зумовлені 

умовами і способом життя. До другої групи можна зарахувати 

особливості особистості, досвід, знання та уміння, які виникають у 

суб’єкта внаслідок спільної роботи з фахівцем: психологом, 

психотерапевтом, лікарем або педагогом. Ці якості він здобуває на 

сеансах психологічного консультування, у групах особистісного розвитку, 

психокорекційних групах, на тренінгах підвищення психологічної 

стійкості, підвищення комунікативної в інших формах індивідуальної та 

групової роботи. До третьої групи належать ті захисні риси, які суб’єкт 

розвив у собі самостійно. Сюди входять знання, уміння і навички, які 

допомагають формувати саногенне ставлення до дійсності – до 

суспільства, подій, людей та вчинків. До чинників, які здійснюють 

саногенний вплив на особистість, належать: 

• упевненість, незалежність у взаєминах з іншими людьми, відсутність 

ворожості, довіра до інших, відкрите спілкування; 

• почуття спільності, відчуття соціальної належності; 

• статус у групі й соціумі, який задовольняє, стійкі міжособистісні ролі; 

• погодженість Я-сприйманого і Я-бажаного. 

Особливості саморегулювання саногенного потенціалу в 

складних життєвих умовах: 

1) навчитися знаходити час для саморозвитку, зауважувати кожен, навіть 

невеликий крок у своєму розвитку. Відчувати радість від кожного 
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успішно зробленого кроку і переживати його. І навчання, і самонавчання 

відбувається успішніше, якщо воно приносить радість; 

2) уміти ставитися до подій філософськи, бачити різні ситуації і себе в 

них у ширшій перспективі, збоку; 

3) уміти сприймати події з іронією, цінувати і розвивати почуття гумору; 

4) зберігати найціннішу здатність відчувати задоволення навіть від 

невеликої сьогоднішньої радості. Не може бути майбутнього без 

сьогодення. Здатність оцінювати задоволення сьогодні – безцінна. Не 

вміючи надавати належної уваги невеликим приємним подіям, ви 

ризикуєте не помітити й великої радості; 

5) не втрачати оптимізму, позитивного сприйняття подій. Необхідно 

націлитися на пошук своїх головних здібностей. Витрачені на пошук 

зусилля буде нагороджено [3]. 

Отже, саногенний потенціал – це психоенергетичний потенціал 

особистості, який сформувався як похідний від багатства її внутрішнього 

світу, широти соціального і духовного просторів, накопичення досвіду, 

досягнень власного благополуччя та прямо пропорційно впливає на її 

психічне здоров’я, а також засоби, які дозволяють його підтримувати. 

Саногенний потенціал особистості має багато складових. Саногенний 

потенціал буде збитковим без психологічної стійкості особистості, без 

ресурсів стійкості, урівноваженості, опірності. При аналізі стресостійкості 

в психологічній діяльності, на наш погляд, слід спиратися на системно-

моделюючий підхід. Модель складається з трьох взаємопов’язаних 

блоків-рівнів, що опосередковують діяльність майбутніх практичних 

психологів, спрямовану на протидію стресогенним агентам. Структурно-

функціональний склад представлених рівнів є, з одного боку, утворенням 

доволі стійким – згідно принципу системності, але, з іншого боку, 

динамічним, що зазнає постійні вікові та ситуативні зміни [5, с. 58]. 

Метою програми є підвищення загального рівня саногенного потенціалу 
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особистості. Особлива увага звертається на формування позитивного 

образу стресової ситуації, навчання когнітивному аналізу ситуації, 

прогнозування поведінки в залежності від обставин, актуалізацію навичок 

довільної релаксації та напрацювання досвіду застосовування прийомів і 

формул конструктивного реагування в стресових ситуаціях. Особливістю 

програми є робота безпосередньо з ситуацією іспиту, що дозволяє 

пропрацювати, відрефлексувати та спрогнозувати власну поведінку в 

схожій ситуації. В результаті порівняння емпіричних даних після 

проведення корекційної роботи на основі реалізації програми зі стрес-

менеджменту виявлено, що в еспериментальній групі спостерігається 

збільшення кількості респондентів запоказником пластичність в 2 рази (56 

%), зміни у контрольній групі не є значними та обумовлені впливом 

артефактів попереднього тестування. Приймаємо гіпотезу Н1: істотність 

зрушень в типовому напрямку перевищує суттєвості зрушень в 

нетиповому напрямку. Таким чином, ми робимо висновок, що після 

проведення психокорекційних занять показники за шкалою 

«пластичність» змінилися у позитивну сторону. Це говорить про те, що 

підвищівся рівень гнучкості мислення й поведінки, здатності 

перемикатися з одного виду діяльності на інший. Після корекційної 

роботи знизився рівень особистісної тривожності в експериментальній 

групі, домінуючий помірний рівень – 52 %. 

Приймаємо гіпотезу Н1: істотність зрушень в типовому напрямку 

перевищує суттєвості зрушень в нетиповому напрямку. Таким чином, ми 

робимо висновок, що після проведення психокорекційних занять 

показники за шкалою «особистісна тривожність» змінилися у позитивну 

сторону. Це говорить про те, що рівень особистісної тривожності 

зменшився. В результаті впровадження корекційної програми «Розвиток 

саногенного потенціалу особистості: стресостійкість та тайм-

менеджмент» на етапі формуючого експерименту респонденти стали 
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менш емоційно збудливими, знизився рівень невротизації, ситуативної та 

особистісної тривожності, про що свідчать результати кореляційного 

аналізу емпіричних даних. Отже психокорекційна робота засобами стрес-

менеджменту в умовах психологічного супроводу рятівників Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій сприяла оптимізації процесу 

розвитку саногенного потенціалу особистості. 

 

Література: 

1. Аболин Л. М. Психологические механизмы эмоциональной 

устойчивости человека / Л. М. Аболин. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 

1987. – 263 с. 

2. Аракелов Г. Г. Стресс и его механизмы / Г. Г. Аракелов // Вестн. Моск. 

ун-та. Сер. 14, Психология. 1995. № 4. – С. 45-54. 

3. Лебедев В. И. Личность в экстримальных условиях / В. И. Лебедев. – 

М. : Политиздат, 1989. – 303 с. 

4. Яковлев Г. М. Эмоциональный стресс и психосоматические 

заболевания. / Психология. Учебник под ред. А. А. Крылова. – М. : 

Проспект, 1999. – 450 с. 

5. Fishman A. On war and crime // Stress in Israel / Sh Breumz. Nostrmul 

Reinhold Co. N.-Y., 1983. – Feb; 31(2). – 143 p. 
 

 

ШУМЕРСЬКА Е-ДУБА ЯК ПРООБРАЗ СУЧАСНОГО 

ГІМНАЗИЧНОГО ЗАКЛАДУ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ 

ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ І МОРАЛЬНОСТІ 

ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ 

 

Іванченко В. В., 

старший викладач кафедри педагогіки та психології 



89 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 

м. Київ, Україна 

 

В сучасну епоху Інформатизації, коли нівелюються суспільні 

норми, зростає маргінальність всім нам, на думку провідного українського 

психолога Е. О. Помиткіна, «щоб не втратити людяність, необхідні стійкі 

життєві орієнтири на вищі соціальні здобутки, якими є духовні ідеали, 

цінності та смисли» [5, с. 4]. Саме тому сучасна загальноосвітня школа 

має здійснювати супровід підростаючого покоління у світ духовно-

моральної зорієнтованості. 

В структурі шкільних навчальних закладів чільне місце займають 

гімназії, що мають вищу престижність, кращу матеріально-технічну і 

кадрову забезпеченість. Дбаючи про «розвиток здібностей, обдарувань і 

талантів дітей» [1, с. 34] гімназичні заклади систематично і дбайливо 

впроваджують в життя основні принципи освіти, зокрема «гуманізм, 

демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей» [1, с. 

23], чим сприяють протидії негативних соціально-психологічно 

економічних чинників, реалізації гуманістичного спрямування розвитку 

підростаючого покоління. 

Завдячуючи своїм походженням давнім еллінам «gimnasion» на 

початку запроваджувався як «учбово-виховний заклад дня заможних 

юнаків, які навчались політиці, філософії і літературі та водночас 

займались гімнастичними вправами» [2, с. 135]. З часом гімнасія була 

трансформована на учбовий заклад середнього ступеня, де навчали і 

виховували молодь, зорієнтовану на всевічно гармонійний власний 

розвиток. 

З огляду на вищеозначене, враховуючи значущість вирішення 

проблеми формування духовно-моральної ціннісної складової особистості 
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в школі, важливим постає розгляд в історичному контексті моделей шкіл 

давніх цивілізацій, що прагнули удосконалити духовно-моральне єство 

підростаючого покоління. 

Зазначимо, що іноді в інноваційній класифікації освітніх систем 

шкільний досвід пращурів, зокрема шумерів, постає як значущо цікаве 

ретровведення. 

Попри значущість і вагомість здобутків у шкільній справі народів 

Стародавнього Сходу, передусім, у духовно-моральному зорієнтуванні, 

досвід досліджений неналежно. Невелику інформацію можна відшукати 

лише в міфологічно-літературній спадщині, зокрема, у поемі «Енума 

Еніш» («Коли зверху»), месопотамському сказанні «Гільгамеш і Енкіду» 

або в історично-археологічних напрацюваннях, передусім в дослідженнях 

І. М. Дьякової, Г. Вінклера, А. Аео Оппенхейма, А. Парро , Сетона 

Ллойда, Б. А. Тураєва, В. В. Струве тощо. 

Із матеріальних знахідок і письмових джерел, стає зрозумілим, що 

близько IV тисячоліття до н. е. існувало певне міждержавне об’єднання – 

культовий союз общин Шумеру з центром у місті Ніппур з визначеними 

рисами культурної спільності, зокрема писемності, учбовими 

посібниками, що давало змогу трансформувати із покоління в покоління 

не тільки знання, але й ідеологічно-правові норми. 

З-поміж суспільних інститутів, що мали велике значення у 

формуванні підростаючого покоління, сприяли необхідному емоційно-

психологічному клімату у суспільстві відзначимо освітній заклад е-дуба, 

що формується не пізніше III тисячоліття до н. е. [3, с. 310-311]. 

Початково цілі закладу були чисто практичними. Школа готувала 

писарів, жерців, землеробів, сановників тощо. З часом, з середини III – 

початку II тисячоліття до н. е. е-дуба перетворюється на зразок 

«академічного центру» того часу, з високим соціально-культурним 

статусом. 
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Освіта стає універсальною. Викладаються всі галузі знань – 

математика, граматика, співи, музика, право. Кількість «глиняних 

табличок», що слугували книгами зростало. І школа е-дуба водночас 

перетворювалась в архівосховище, тобто «глиняні бібліотеки». З-поміж 

«текстів е-дуба» були, зокрема твори, що розповідали про устрій школи, 

дидактичні виклади (моральні повчання, напучення, духовні настанови), 

пам’ятки народної мудрості (афоризми, прислів’я, байки, приказки). Всі 

вони мали духовно-моральну зорієнтованість і впливали на формування 

світогляду школярів, які їх читали [3, с. 310-311]. 

Готуючи головним чином писарів і жерців для царських і 

храмових канцелярій, для суду тощо, е-дуба дбала про їх духовно-

моральну зорієнтованість, піднімаючи статус майбутньої в житті професії 

шляхом навіювання. В «академічному центрі» (в е-дуба) проводились 

диспути, де заохочувались ціннісні погляди вихованців [3, с. 456-457]. 

Між старшими і молодшими учнями («старші і молодші брати») 

встановлювалися дружні стосунки, що підтримувались адміністрацією 

закладу. Одночасно, формувався духовний зв'язок між учнями і вчителем 

(«умміа»), основу якого складала передача знань у вигляді відношення 

«батько – син», що створювало емоційно доброзичливу атмосферу. 

Важливими психологічними механізмами, що впливали на 

формування духовно-моральних засад світогляду школяра виступали 

механізми усвідомлення, що проявлялися у соціальній пам'яті та 

соціальному мисленні та були спрямовані на запам'ятовування, 

збереження і відтворення змісту і характеру людських відносин. Певну 

роль відігравали і міжособистісні механізми, основу яких складали якості 

особистості вчителя, зокрема соціальна спрямованість, компетентність. 

Таким чином, вищеозначене зумовлює актуалізацію визначеної 

проблеми формування духовності і моральності підростаючого покоління 

на історичних прикладах Давнього Сходу, зокрема шумерської е-дуба. 
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З ходом історії та становленням глобалізованого суспільства 

процес вивчення іноземних мов змінився від простого читання та 

перекладу, як це було під час вивчення «мертвих мов», до розробки різних 

навчально-освітніх методик, що включали метод фізичної реакції, 

аудіолінгвальний та емоційно-смисловий методи та ін. 

До середини минулого століття найбільш поширеним методом 

викладання іноземної мови в Європі та Радянському Союзі був 

перекладний метод, що умовно поділявся на граматико-перекладний та 

лексико-перекладний з акцентами на граматичний та лексичний аспект 

відповідно [3, с. 247]. У 1980-х на противагу перекладному методу 

з’явився комунікативний метод, що покликаний навчити, перш за все, 

усному мовленню, а навчання відбувається в умовах, наближених до 

природних. На даному етапі цей метод переважає та вважається серед 

дослідників одним з найбільш ефективних [2, с. 94]. 

У даному дослідженні ми розглянемо доцільність використання 

перекладного методу та визначимо чи варто повністю відмовлятися від 
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перекладу, як неефективного та застарілого засобу навчання іноземній 

мові. 

О. Шупта у своєму дослідженні зазначає, що ряд вчених, а саме 

Ж. Жакото, Д. Гамільтон, А. Шаванн та ін. у свій час вважали 

перекладний метод одним з найефективніших у навчанні іноземної мови. 

Крім того, вона наголошує на тому, що в процесі перекладу варто 

враховувати не лише особливості мови, а й особливості культури. «Отже, 

переклад – різностороннє врахування як лінгвістичних, так і 

екстралінгвістичних моментів» [6, с. 2-3]. 

О. Кравець, досліджуючи існуючі методи викладання, зазначила, 

що основним недоліком граматико-перекладного методу було 

використання «штучних текстів», які були орієнтовані лише на 

відпрацювання однієї граматичної конструкції і не несли великого 

смислового навантаження. Однак, дослідниця говорить про ряд переваг 

такого методу, а саме: можливість оволодіння граматикою на високому 

рівні, логічність викладу у вигляді сукупності граматичних формул, що 

легко сприймається людьми з математичним складом мислення [2, с. 93]. 

В свою чергу К. Шевелько вважає, що не слід ототожнювати 

«граматико-перекладний переклад, що широко використовувався століття 

тому і довів свою неспроможність» у навчанні іноземної мови з 

методикою навчання перекладу [5, с. 5]. 

Д. Смужаниця зазначає, що в аудиторній роботі можна 

використовувати аналітичний та синтетичний способи перекладу. Перший 

передбачає колективний переклад з детальним аналізом перекладацьких 

проблем і обговоренням можливий варіантів перекладу. При синтетичний 

перекладі студент працює з текстом самостійно, а по завершенню 

відведеного часу результат роботи аналізується аудиторію [3, с. 248]. 

Проте, М. Чикалова вважає, що читання та переклад фахових текстів 
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доцільно планувати в поза аудиторний час, а на практичних заняттях 

лише проводити аналіз опрацьованого матеріалу [4, с. 20]. 

Н. Годованець, аналізуючи переваги використання прямого 

методу навчання, який виключає залучення рідної мови у процесі 

освоєння іноземної мови, робить висновок, що «сучасні методики 

навчання не повинні повністю вилучати використання рідної мови, 

оскільки багато видів діяльності потребують перекладу на рідну мову» [1, 

с. 59]. 

Отже, вивчивши точки зору різних науковців, ми можемо зробити 

висновок, що переклад є невід’ємною частиною процесу вивчення 

іноземної мови. Однак, викладачам слід пам’ятати, що такий метод може 

слугувати лише як допоміжний, а акцент слід робити на можливості 

вільного висловлення думки іноземною мовою в умовах, наближених до 

реальних комунікативних ситуацій. 
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Світова спільнота знаходиться на перетині переходу від 

індустріального до інформаційного суспільства. Отже, інтеграція та 

розвиток дистанційної форми навчання набуває важливості і пильно 

розглядається як один з найперспективніших напрямків розвитку освіти. 

Форма дистанційної освіти існує практично у всіх університетах світу. 

Оскільки ця тема має важливе значення для сучасного суспільства. 
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На сьогоднішній день, вищу освіту можна освоїти як в 

стаціонарних навчальних закладах, так і за допомогою віддаленого, 

дистанційного навчання або, також, можна розглядати варіант мішаного 

типу навчання, який комбінує в собі як стаціонарну так і дистанційну 

форми навчання. 

При отриманні дистанційної освіти, взаємодія викладача та 

студента між собою відбувається на відстані, без втрати компонентів 

навчального процесу і реалізується за допомогою інтернет-технологій, 

таких як платформа Moodle, як приклад. Іншим прикладом є технологія 

пересилання учням освітніх контентів (електронних підручників, 

лекційних відеокурсів, відеосемінарів і ін.). Збагачена інтерактивна 

функціональність електронного підручника відповідає вимогам сучасного 

підходу до роботи з інформацією, дозволяє користувачеві робити нотатки 

і закладки, прикріплювати власні файли з додатковими матеріалами, 

постійно розширюючи середу електронного підручника. Викладач має 

можливість працювати з пристроєм кожного студента окремо зі свого 

планшета або іншого комп'ютера, коментувати роботу студентів, давати і 

перевіряти. 

Варто визначити основні переваги дистанційної освіти, 

виокремивши основні: доступність всім верствам населення, вільний 

графік засвоєння матеріалу, цілодобовий доступ до навчального 

матеріалу, використання нових освітніх технологій, індивідуальний підхід 

до навчального процесу та гнучкий графік консультацій. 

Дистанційну освіту сміливо можна розглядати як однин з 

головних способів отримання якісної освіти, що б, в свою чергу, 

дозволить вирішити ряд таких проблем: 

1. Працевлаштування людей з обмеженими можливостями. Часто такі 

люди не можуть отримати повноцінну освіту і з цим пов'язана проблема їх 

працевлаштування. Дистанційна освіта вирішує цю проблему. 
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2. Подолання часового бар'єру. Навчання і отримання нових знань може 

поширюватися на всіх бажаючих. Освіта стає доступним для всіх верств. 

3. Зникнення перешкоди відстані між студентом і ВУЗом. Якщо 

навчальний заклад знаходиться в іншому місці, ті, хто вчиться, 

витрачають багато часу для того щоб дістатися до нього. З дистанційною 

освітою вони можуть витрачати свій час на більш якісне вивчення 

дисциплін. 

4. В умовах інформатизації населення та ВУЗів є можливість 

надзвичайно великий економії грошей, які витрачаються на опалення 

навчальних закладів до відповідних сезони. Можливим є сезонне 

здійснення переходу тимчасово на дистанційну форму навчання [1]. 

Отже, в ході інформаційного суспільства, дистанційне навчання є 

перспективною формою здобуття вищої освіти, адже епоха інформаційно 

суспільства ставить нові вимоги до фахівців. У той же час, дистанційне 

навчання орієнтоване на індивідуалізацію навчального процесу [2]. 

В Україні така форма отримання вищої освіти тільки набирає 

обертів, але має вже значну швидкість і інтерес до неї зростає в 

геометричній прогресії. 
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Міжкультурна комунікація була і продовжує бути однією з 

головних проблем наукового пізнання різних галузей знань, таких як 

філологія, психологія, педагогіка, соціологія, культурологія, тощо. Для 

того, щоб вивчити об’єкт, на нього необхідно подивитися з різних сторін, 

вивчити його з різних точок зору, у різних вимірах та площинах. 

Міжкультурна комунікація не є винятком, тому вивчення цього феномену 

відбувається у різних площинах багатьма науками, з точок зору різних 

критеріїв, її компонентів, цілей міжкультурної комунікації, її функцій, 

принципів, можливостей, які вона надає, тощо. 

Саме через те, що міжкультурна комунікація є складним 

багатогранним явищем, однією з педагогічних умов для реалізації 

підготовки майбутніх судноводіїв до міжкультурного спілкування було 

обрано залучення до цього процесу міжпредметних зв’язків. Проблемою 

міжпредметних зв’язків займаються такі вчені як: О. Волобуєва, А. 

Голіков, С. Гончаренко, Ю. Чабанський, В. Ільченко, В. Лозова, А. 

Бєляєва та інші. Вони наголошують на тому, що міжпредметність 

розвиває пізнавальну активність, відіграє важливу роль у формуванні 
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системного підходу до набуття знань та навичок, а також сприяє 

вдосконаленню професійної підготовки. 

Майбутні судноводії в процесі надбання вищої професійної 

освіти вивчають багато дисциплін гуманітарного та професійного 

напрямку. Серед цих дисциплін ми обрали ті, на яких курсанти 

судноводійського факультету вчаться міжкультурній комунікації, а саме: 

«Суспільство і держава», «Історія та культура України» та «Менеджмент 

морських ресурсів». Предмет «Англійська мова (за професійним 

спрямуванням)» має стати саме тим предметом, на якому майбутні 

судноводії проходять поглиблену підготовку до міжкультурної 

комунікації, адже вчені-культурологи та вчені-лінгвісти (Б. Ананьєв, 

О. Корнілов, С. Тер-Мінасова, Г. Браун, Б. Уорф та інші) давно 

наголошують на тому, що вивчення іноземної мови неможливе без 

вивчення культурної спадщини, традицій, особливостей менталітету та 

ментальності народу, для якого ця мова є рідною. Неможливо оволодіти 

іноземною мовою дистанційно, без занурення у культурне та мовленнєве 

середовище, без сприйняття та, головне, розуміння притаманних культурі 

тонкощів. Якщо людина не пропустить через себе культурні особливості 

іншого народу, якщо вона хоча б не намагатиметься зрозуміти, що 

«інакше» чи «чуже», це не значить «погане», «невірне», «помилкове», то 

відчуття занепокоєння, остраху та дратівливості не покине її. Люди 

повинні працювати над своєю реакцією відторгнення нового, чужого та 

незрозумілого, і якщо не приймати культурні особливості та тонкощі 

повністю, то хоча б сприймати їх нейтрально, неупереджено, без 

ворожнечі. 

Для того, щоб підготовка до міжкультурної комунікації 

відповідала рівню підготовки, необхідної для виконання професійних 

завдань та була вище, необхідно у цей процес залучити міжпредметні 

зв’язки. За визначенням, міжпредметні зв’язки – це «дидактичний 
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принцип та умова встановлення взаємозв'язку між різними навчальними 

предметами, що вивчаються в тому або іншому навчальному закладі» [3, 

с. 51-52]. 

На думку О. Волобуєвої, міждисциплінарні зв’язки мають велике 

значення для професійної орієнтації майбутніх фахівців, вони розвивають 

навички узагальнення, логічного мислення, підвищується загальний 

культурний рівень та схильність до творчості, а також уособлюють один з 

найефективніших засобів професіоналізації у навчально-виховному 

процесі [1, c. 38]. 

Вивчаючи роль міждисциплінарних зв’язків сучасної парадигми 

вищої економічної освіти, Т. Мазепа та І. Мілаш вважають, що 

міждисциплінарні зв’язки збагатять інтелектуальний та духовно-

моральний потенціал майбутніх фахівців, підвищать рівень 

загальнокультурної підготовленості студентів, що в свою чергу, 

сприятиме формуванню культури та системності мислення та мови 

студентів, розширенню кругозору. Таким чином, міждисциплінарні 

зв’язки реалізують «діалектичну взаємодію загальнокультурної і 

професійної підготовки студентів» [2, с. 93]. 

В свою чергу, вважаємо, що реалізація міжпредметних зв’язків 

покликана зробити підготовку майбутніх судноводіїв до міжкультурної 

комунікації результативною, ефективною та всебічною. Завдяки 

здійсненню співпраці з викладачами інших дисциплін, зокрема 

«Суспільство і держава», «Історія та культура України» та «Менеджмент 

морських ресурсів», стане можливою розробка навчальних матеріалів та 

планів занять, які не будуть повторюватися в різних дисциплінах. Це 

дозволить звертати увагу на важливі теми міжкультурного спілкування 

таким чином, щоб на кожному предметі вивчалися різні аспекти, без 

повторення одних і тих самих тем, щоб майбутні судноводії були 

підготовлені різнобічно. Це стане можливим тільки в тому разі, якщо 
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зменшиться кількість повторюваних тем з міжкультурної комунікації на 

різних предметах, і викладачі будуть робити акцент на близьких до тої чи 

іншої дисципліни міжкультурних темах. 
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Сьогоденню притаманна динамічна інформатизація всіх галузей 

життєдіяльності людини, що обумовлює перехід суспільства на якісно 

новий рівень, який апелює до інформації як одного з головних джерел 

його розвитку. Провідною складовою сучасного світу є інформаційне 

середовище, канали передачі даних якого мають значні переваги над 

традиційними, зокрема швидкість, доступність, зручність зберігання 

даних тощо. 

Глобальна мережа Інтернет, сучасні інформаційні технології не 

лише суттєво розширили можливості професійних та соціальних 

комунікацій, але й актуалізували проблему зловживання доступом, 

маніпуляції, перекручення та привласнення інформації. Виникла потреба 

у її врегулюванні та прищепленні учасникам освітнього процесу культури 

академічної доброчесності. Ця якість визначається у нормативних 

документах як «сукупність етичних принципів та визначених законом 

правил, якими вони мають керуватися під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри 

до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень» [1]. 

Висвітленню поняття «академічна доброчесність» останнім часом 

приділяється значна увага. Так, за даними баз Web of Science та Scopus ця 

проблема розкривалась у публікаціях понад 500 разів. Теоретичним та 

практичним аспектам її вирішення присвячено багато сучасних 

досліджень як закордонних (M. Anderson, A. Barrett, M. Bouville, 

S. Connelly, C. Damasceno, C. Davidson, C.Gibson, V.Giorgini, S. Guraya, 

G. Helgesson, M. Izet, B. Martin, J. Mecca, K. Medeiros, M. Mumford, 

R. Steen, N. Steneck та інші), так і вітчизняних (А. Артюхов, В. Бахрушин, 

О. Власенко, Ю. Главчева, С. Квіт, А. Мельниченко, О. Рижко, В. Ромакін, 

В. Сацик, П. Селігей, Н. Сорокіна, Є. Стадний, Н. Шліхта, І. Шліхта, 

Т. Яворська та інші) учених. 
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Мета роботи полягає у розгляді академічної доброчесності в 

умовах інформаційного середовища як чинника забезпечення якості 

освіти. 

У інформаційному середовищі «Copy & Paste» – один з 

найпопулярніших методів «створення» різних видів робіт, починаючи зі 

шкільного твору і до наукових статей. Учасники освітнього процесу 

щодня мають справу з авторськими творами: комп'ютерні програми 

(програмне забезпечення), відеоігри, музичні й кінематографічні твори, 

графічні зображення, текстові статті, дизайн і контент сайтів, готові твори 

та реферати, книги, ролики, фотографії тощо. На жаль, звичка без будь-

яких докорів сумління завантажувати роботи з мережі Інтернет й 

отримувати за це позитивні оцінки, відпрацьована роками навчання в 

школі, переходить до вишу, а потім просочується і до наукового 

середовища. 

Слід зазначити, що відомий вислів Еда Есбері, одного з 

першовідкривачів комп'ютерної індустрії, щодо впливу комп’ютера на 

менеджера є доволі актуальним й для наукового середовища. Так, на мою 

думку, інформаційні технології не роблять з поганого науковця хорошого. 

Вони швидше роблять хорошого науковця ще кращим, а поганого – 

гіршим. Одним з найнебезпечніших наслідків цього став феномен 

плагіату. В електронному середовищі це явище може розглядатись як 

один з видів електронних злочинів, на кшталт хакерства, розповсюдження 

вірусів, спаму та фішингу [3]. 

Сьогоднішні стандарти та цінності у навчанні забезпечують таке 

освітнє середовище, у якому всі мають можливість вільно навчатися та 

брати на себе відповідальність за академічні або наукові результати 

власної роботи. Серед порушень академічної доброчесності, зокрема в 

інформаційному середовищі, поруч з фабрикацією, оманою, списуванням, 

хабарництвом чільне місце займає академічний плагіат, який тлумачиться 
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як «оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного 

дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів 

(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення 

авторства» [1]. 

Інформаційне середовище несе в собі певну ілюзію простоти 

використання чужих авторських творів, проте, регулюється законами, 

порушення яких тягне реальне покарання. Так, питання щодо 

правовідносин у сфері інтелектуальної власності регулюються: 

• законами України «Про авторське право і суміжні права», «Про 

видавничу справу», «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних 

творів, відеопрограм, фонограм, комп’ютерних програм, баз даних»; 

• міжнародними конвенціями, угодами і договорами; 

• нормами Конституції України (ч.1 ст. 41; ч.2 ст. 54); 

• Цивільним кодексом (ст. 418-508); Кримінальним кодексом (ст. 176, 

177, 229, 231); 

• Господарським кодексом України (ст. 154-162); 

• Кодексом Законів України «Про адміністративні 

правопорушення» (ст. 51). 

Нині перевірку текстів на плагіат можна здійснити з допомогою 

низки безкоштовних (або частково безкоштовних) програм та сервісів: 

• eTXT Антиплагиат (https://www.etxt.ru/antiplagiat/); 

• Anti-Plagiarism Antiplagiat (https://antiplagiarism.net); 

• Advego Plagiatus (https://advego.com/antiplagiat/); 

• Плагиата.НЕТ (http://www.mywebs.ru/plagiatanet.html); 

• Grammarly (https://www.grammarly.com/); 

• Text.ru (https://text.ru/); 

• Плагіарізм (https://strikeplagiarism.com/uk/); 

• Unicheck (https://unicheck.com/) та інші. 
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Кожна з вищенаведених платформ має свої переваги і недоліки 

відповідно за програмними та технічними характеристиками. Після 

перевірки унікальність повинна перебільшувати 70 %. Проте, машинна 

обробка надає доволі відносний результат, оскільки знаходить лише 

джерела запозичення. Зазначимо, що деякі учасники навчального або 

наукового процесів навпаки ці системи використовують для виправлення 

текстів з метою перетворення їх на самостійне дослідження [2]. 

Таким чином, стрімкий розвиток інформаційних технологій 

значно спрощує процес доступу до продуктів інтелектуальної власності. 

Однак, це принесло за собою і явища привласнення результатів чужих 

досліджень, недобросовісного запозичення ідей інших авторів без 

належного оформлення цитувань та посилань. Бурхливий прогрес у галузі 

цифрових технологій є одночасно й активатором академічного плагіату, а 

також вектором пошуку шляхів усунення проявів академічної 

недоброчесності, які здатні не лише згубно впливати на якість освіти, але 

й деформувати свідомість нових поколінь дослідників. Вирішення даної 

проблеми вбачаємо в організації відповідних науково-практичних 

семінарів, практикумів, тренінгів, спецкурсів, спрямованих на 

популяризацію академічної доброчесності, гальмування стрімкого 

поширення плагіату, набуття вмінь академічного письма, використання 

спеціальних програмних засобів для виявлення запозичень у тексті та 

формування навичок їх використання, що дозволить безперечно в 

майбутньому вивести вітчизняну науку на новий якісний рівень. 
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Аналіз наукових розробок проблеми професійної культури 

свідчить про існування різних наукових поглядів та підходів щодо 

розуміння її структури. 

П. Кузьмін, досліджуючи дефініцію «професійна культура», 

виділяє в її структурі духовну і діяльнісно-поведінкову сторони та 

включає в неї елементи культури мислення та культури поведінки. 

Ментальна частина, що «представляє діалектичну єдність професійно-

ідеологічного і психологічного компонентів, містить: систему 

професійних знань, переконань, культуру професійного мислення, 

професійні потреби, почуття, вольову готовність до здійснення 

професійної діяльності» [2, с. 27]. 

І. Савельєва, у складі професійно-психологічної культури 

майбутнього фахівця вбачає аутопсихологічну та соціально-психологічну 

культуру. І. Зарецька пов’язує професійну культуру із усіма 

компонентами особистісної культури, виділяючи при цьому моральну, 

правову, розумову, естетичну, екологічну та ін. 
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В праці П. Амбарової, професійна культура складається з 

когнітивно-пізнавального блоку, утвореного професійними знаннями, 

вміннями та навичками як основою професіоналізму, а також 

професійними цінностями – змістовним ядром професійної культури, 

поведінкового блоку, змістом якого є норми професійної діяльності, 

звичаї, традиції, ритуали, та праксеологічного блоку, утвореного 

інститутами професійної культури [1, с. 22]. 

А. Капська, в своїх наукових розробках виділяє наступні 

компоненти формування професійної культури: ціннісний, технологічний 

й особистісно-творчий [3, с. 4-16]. 

І. Сабатовська в своїх дослідженнях підкреслює дуальний 

характер професійної культури, де з однієї сторони це спосіб взаємодії 

суб’єкта з предметом праці та готовність до визначеного виду діяльності 

(професійний інтерес, знання, навички, уміння, стиль професійного 

мислення), а з іншої – це інтегральна характеристика свідомості та 

самосвідомості суб’єкта професійної культури, морально-світоглядні та 

естетичні передумови діяльності. У професійній культурі фахівця 

дослідниця виділяє наступний структурний ланцюг: професійне 

мислення, професійний інтерес, професійні знання, уміння, навички й 

здібності, професійний досвід, ступінь готовності особистості до 

конкретного виду діяльності, професійний світогляд, майстерність, 

професійна мораль тощо [5]. 

В своїх працях дослідник, А. Трудков конкретизує та деталізує 

структуру професійної культури виділяючи: 

- систему цінностей, що визначає суспільну і індивідуальну значущість 

засобів, результатів і наслідків професійної діяльності; 

- інформаційно-операціональні ресурси професійної культури, 

напрацьовані попередньою практикою; 
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- цілепокладання, що характеризує рівень уявлень особистості про 

норми у сфері професійної життєдіяльності; 

- система засобів і методів професійної діяльності, що включає 

науковий понятійний апарат і знання нормативного використання 

професійних технологій і розумових операцій з метою перетворення 

проблемних ситуацій; 

- об’єкти професійної діяльності, стан яких вимагає певних 

нормативних змін. 

Аналізуючи структуру професійної культури І. Модель виділяє 

дві сторони – праксеологічну (професійні знання, уміння та навички, 

професійну свідомість та світоглядність) та духовну, елементами якої 

виступає професійна мораль і професійна естетика [4]. 

Таким чином, проаналізувавши наукові підходи до визначення 

дефініції «професійна культура», ми вбачаємо необхідність визначити 

сутність даного поняття з точки зору професійної приналежності. Що 

буде нами здійснено в наступних наукових розробках. 
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The development and improvement of inclusive education is a 

significant step towards ensuring the full realization of children`s rights to high-
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quality education and is one of the most important tasks of the state educational 

policy. 

In particular, the right to education in Ukraine is enshrined in Art. 53 

of the Constitution of Ukraine and is one of the most important and most 

valuable socio-cultural rights of people: Everyone has the right to education 

[1]. 

Today, the question of inclusive education is very relevant. Since 

children with disabilities have always been, but earlier because these issues 

were not discussed, these people were doomed to failing to have a future. 

Therefore, inclusive education will help these children have the same life as 

everyone else. 

They will be able to study and choose their future profession, or 

perhaps an alternative kind of activity with the ability to earn a profit. 

In general, speaking about foreign countries, we can say that this 

practice has been functioning there for a long time. For example, the French 

physician Jean-Marc Ittar, in 1800, made the first attempt to educate children 

with disabilities [2]. Well-The well-known fact also is that in the United States 

in 1830, the first schools for children with visual impairment, hearing were 

created [3]. As for legally recognized inclusive education, it is possible to 

mention Italy, where in 1971 the law “On Education” was adopted, which 

enshrined and provided the rights of children with disabilities to education. 

In Ukraine, this issue has risen together with gaining independence, 

thus, it is possible to highlight some normative and legal acts that stipulate 

provisions on the education of persons with disabilities: 

- The UN Convention on the Rights of the Child of 1989, ratified by the 

Verkhovna Rada of February 27, 1991; 

- The Constitution of Ukraine of June 28, 1996; 

- Law of Ukraine “On Education” of May 23, 1991; 
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- Law of Ukraine “On Fundamentals of Social Protection of Disabled Persons 

in Ukraine” of March 21, 1991; 

- The Law of Ukraine “On the Rehabilitation of the Disabled in Ukraine” of 

June 6, 2005; 

- Convention on the Protection and Promotion of the Rights and Dignity of 

Disabled Persons from 2006, ratified by the Law of Ukraine of December 16, 

2009; 

- Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ratified by the Law 

of Ukraine of December 16, 2009; 

- The Law of Ukraine “On General Secondary Education” of May 13, 1999; 

- Law of Ukraine “On Higher Education” dated July 1, 2014; 

And now these laws are supplemented to provide as much as possible 

and better education for these people. 

First of all the main idea of the Concept is humanization and social 

integration of the process in terms of continuing education. This is not 

surprising, as today's school leavers from specialized boarding schools or those 

who study at home, have serious problems with socialization and adaptation in 

society. They often have difficulty in receiving higher or vocational education, 

employment, socializing. 

As for me, it is necessary to promote inclusive education in Ukraine, 

so that children with disabilities can have the opportunity to study at 

kindergartens, schools, universities, engage extracurricular activities, etc. It will 

help them in the future in different ways. For example, someone will succeed in 

science, artistic activity or sport, but everyone will have confidence, the ability 

to communicate, find friends or acquaintances. 

I also want to mention a necessity of creating appropriate institutions 

or individual departments in the institutions that will provide training and 

practice for possible future professions of these children, as it will enable to 

understand what they want to do, where they will show themselves better. No 
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doubt, the most important thing is that children with disabilities will already 

have practice in a certain area of activity, which will help them to find work. 

There are a large number of people with disabilities in the world, and 

of course some of them are globally known for their talents. The most famous 

of them is Stephen William Hawking, who holds 12 honorary titles, thanks to 

his gratitude and research in astrophysics, but was never awarded the Nobel 

Prize [4]. Also, the famous German composer Ludwig van Beethoven, who lost 

his hearing, but still continued to create his most famous works in that difficult 

time for him. Of course, it is possible to enumerate such prominent people for a 

long time, but the athlete, who is disabled, deserves attention. They 

demonstrate their innumerable strength of spirit by showing “inappropriate” 

results that cannot be repeated. 

Consequently, inclusive education should exist as people with 

disabilities have a right to full life. The fact they are in some way restricted 

capacity is not a reason to restrict them in certain things. Because we are alike! 
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Сучасна методична система вимагає не лише формування 

педагогічної майстерності, а й створення умов для реалізації його 

особистісних функцій, для підвищення рівня професійно-творчого 

саморозвитку, готовності до інновацій. Завдання методичної роботи 

зводиться до формування у викладачів потреби в організації роботи 

розвитку креативності студентів, креативності педагогів, використовуючи 

різні форми методичної роботи [1]. 

Визначення основних показників творчості (креативності) 

педагогів, діагностування готовності педагогічного колективу до 

вирішення завдань щодо виховання креативної особистості знайомство з 

інноваційними педагогічними технологіями розвитку творчого потенціалу 

викладачів, студентів, удосконалення системи психолого-педагогічного 
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супроводу, розвиток загальної креативності учасників педагогічного 

процесу. 

Пріоритет оновленої сучасної освіти це творча індивідуальність 

викладача, його здатність творити і створювати навколишній світ і таким 

чином відбувається переорієнтація всієї системи навчання і виховання. 

Творчість передбачає нове бачення дійсності, відмови від звичних 

схем і способів роботи, стандартів поведінки та мислення. В цих умовах 

зростає актуальність побудови педагогічних систем, що створюють 

необхідні умови для розкриття і розвитку креативності кожного викладача 

[2]. 

Добре відомо, що до креативності здатна не кожна людина, а 

тільки духовно багата, яка є творчою натурою і містить в собі 

небайдужість до навколишнього середовища, впевнена, самодостатня, 

здатна до подолання виникаючих труднощів, до конкуренції у сучасному 

світі, який швидко змінюється. Потенційні задатки креативності від 

природи існують абсолютно у всіх, тільки необхідно розвивати їх, 

створюючи для цього певні умови. Практика підтверджує, що позитивне 

педагогічне середовище складається тоді, коли педагогічні працівники 

зацікавлені в колективному пошуку розв'язання проблеми. 

Перед методичною службою коледжу постало основне завдання 

відібрати з методичних надбань педагогіки усі прогресивне та змінити, 

модернізувати навчальний процес в коледжі так, щоб забезпечити його 

дослідницький та пошуковий характер. Кожен викладач потенційно 

володіє творчими здібностями, треба тільки знайти їх в собі, подолати 

психологічні перешкоди, які обмежують їх розвиток, оволодіти методами 

творчої діяльності. Творчість – це здатність адоптивно реагувати на 

потребу в нових підходах, здатність осмислено включати в життя щось 

нове [4]. 
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Таблиця 1 

Характеристика вчителів за рівнем творчого потенціалу [4, с.185] 

 

З низьким потенціалом З високим потенціалом 

Дисципліновані, методичні, 

слухняні  

Думає нестандартно, до рішення 

підходить інваріантно  

Із задоволенням вирішує готові 

проблеми, але не шукає їх 

Сам знаходить проблеми та шляхи 

їх вирішення, шукає нові. 

Вирішує проблеми відомими та вже 

випробуваними методами 

Сміливо використовує різні методи 

Пунктуальні при виконанні 

рутинної роботи, дрібних операцій 

Рутинну роботу виконує без 

бажання, швидко передоручає її 

Користується довірою колективу 

тільки за стандартних умов 

Прагне до лідерства 

Заперечує нормам тільки за умов 

підтримки 

Заперечує існуючі норми , не 

звертає уваги на старі звичаї. 

Схильні до сумніві. бурно реагує на 

критику 

Не схильні до сумнівів. Коли 

розробляє ідеї, не заручається 

підтримкою керівництва 

Змінює свою думку Захищає свою думку 

 

Викладачам коледжу було запропоновано скласти картку 

педагогічної інновації із зазначенням суті інновації, галузі застосування 

інновації, характеру інноваційного процесу з дисциплін, які вони 

викладають. 

Пропонуємо тренінгові вправи для викладачів. 

«Збір урожаю на полі асоціацій» 

У жодній сфері людського життя не можна створювати нічого 

нового, не маючи творчих здібностей. їх потрібно розвивати не лише у 
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студентів, але, перш за все, у собі. Щоб робота педагога була ефективною, 

необхідно бачити, знаходити та створювати нове у своїй професії. На 

думку Костянтина Станіславського, щоб цього досягти, потрібно «...важке 

зробити звичним, звичне — легким, легке — красивим». Подумайте над 

тим, як ви можете розвивати власну креативність. 

Мета: створення комфортної творчої атмосфери, 

знайомство. 

 
2. Прийняття учасниками правил тренінгу. 

3. Виконання вправи «Збір урожаю на полі асоціацій». 

 

«Розповідь із заголовків» 
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ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР 

Перший етап 

7. Організація закінчення тренінгу 
Придумайте й висловіть побажання своїм колегам на прощання. 
Скажіть, що особливо вразило та зацікавило вас у ході тренінгу. 

Інструкція: візьміть один випуск будь-якої газети та 
прогляньте в ній заголовки статей. 

Мета: розвиток дивергентного мислення, уяви, 
здатності знаходити альтернативи. 

Ваше завдання — використовуючи заголовки, скласти 
зв'язну розповідь, яка має сенс. При цьому чим більше 
заголовків ви використаєте в процесі складання 
розповіді, тим успішніше виконаєте завдання. Якщо ж 
вам доведеться доповнювати розповідь словами, яких 
немає в заголовках, то вона буде не зовсім вдалою. Окрім 
цього, із заголовків можна складати різні, не схожі одна 
на одну, розповіді: як серйозні, так і жартівливі. 
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2. Спікери презентують результат колективної роботи групи (2 хв.) кожної 

методичної комісії. 

 

 

Другий етап 

«Колективна робота членів методичних комісій» 

Завдання: скласти педагогічний портрет методичної комісії за 

темою семінару (це може бути короткій звіт з розповіддю про 

використання інтерактивних методів на заняттях з досвіду роботи 

викладачів методичної комісмії). 

Спікери презентують результат колективної роботи групи (5 хв.): 

Індивідуальна робота над темою семінару (метод «вільного 

письма») – 5 хв.; кожен учасник пише не зупиняючись зв’язний текст за 

темою семінару, вносячи свої конструктивні пропозиції з досвіду роботи 

чи нові плани та педагогічні ідеї. 

Робота в групах. Кожна група прослуховує та обговорює текст 

викладачів, членів даної групи, складає спільний проект з найкращих, на 

Т – творчі, талановиті, технічно грамотні, терплячі. 
В – винахідливі, витривалі, високоосвічені, вимогливі. 
О – організовані, освічені, обов’язкові, охайні. 
Р – ретельні, розумні, радісні, рішучі. 
Ч – чесні, чемні, чарівні, чутливі. 
І – інтелектуальні, інтерактивні, інтелігентні, ініціативні. 
С – стійкі, сучасні, співучі, спортивні. 
Т – творчі, толерантні, трепетні, точні. 
Ь 
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думку більшості членів групи, конструктивних пропозицій та 

педагогічних ідей. Результат заносять на аркуш (10 хв.) 

Презентація результатів індивідуальної та групової роботи 

членів ЦК. Спікери з кожної групи презентують результати роботи своєї 

групи. 

Третій етап 

«Вирішення запропонованих ситуацій» 

Учасникам семінару пропонують кілька ситуацій, які допоможуть 

проаналізувати процес педагогічної взаємодії. 

Для вирішення цих ситуацій змінюється склад груп або 

проводиться обмін спікерами (лідерами груп) за (методом Джигсоу). 

Можливі педагогічні ситуації: 

1. Під час пояснення нового матеріалу студенти ставить запитання, 

посилаючись на протилежне твердження іншого викладача. Як 

поводитися в такій ситуації? 

2. У групі є лідер, який явно негативно впливає на студентів. Як 

поводитися куратору, викладачу?  

3. Один з студентів постійно демонструє свою ерудицію, часом ставлячи 

викладача у безвихідь. Як викладачу себе поводити? 

4. До викладача після занять приходить мати студента і починає 

роздратовано говорити про те, що викладач упереджено ставиться до її 

сина, чіпляється до дрібниць у поведінці, не помічає його успіхів. 

 

Четвертий етап 

«Підбиття підсумків спільної роботи членів семінару» 

Слово надається членам експертної групи (директору, 

викладачам-методистам). 

Експерти: 

- узагальнюють результат обговорень теми семінару; 
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- аналізують методики, за якими відбувалася робота. 

- акцентують увагу кожного на результативності впровадження в 

практику інтерактивних педагогічних стратегій. 

Додаток 

Синтезована модель методики проведення семінару-тренінгу  

(моніторинг) представлена у вигляді таблиці. 

Таблиця 2 

Методика проведення засідання семінару (моніторинг) 

 

№ Зміст роботи Мета Форми 

роботи 

Триваліс

ть часу. 

(хв) 

Обладнання 

1 Скласти спільний 

образ групи за 

ключовим словом 

“творчість”, 

презентувати його 

всього колективу  

Згрупувати 

членів 

творчих 

колективів, 

перетворити 

їх на 

однодумців 

Групова  5 

 

 

 

10 

Папір формату 

А-4, на якому 

віддруковано 

вертикально 

ключове слово  

(8 шт.), скотч 

2 Індивідуальна 

робота над темою 

“Творчість 

педколективу”, 

робота в парах, 

групах, 

презентація 

результату  

Формуються особисті 

конструктивні 

пропозиції з досвіду 

роботи, нові плани та 

педагогічні ідеї.  

- індивідуальне «вільне 

письмо»; 

- робота в парах; 

- робота в групах; 

- усна презентація 

результату роботи 

 

 

 

 

5 

 

10 

10 

10 

Папір формату 

А-4; (58 шт). 

3 Вирішення Робота в групах 10 Аркуш А-4 
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запропонованих 

педагогічних 

ситуацій 

4 Підбиття 

підсумків, аналіз 

методики, 

затвердження 

проекту рішення 

педради 

Усне обговорення 

методики семінару-

тренінгу.  

10 

 

 

70 

 

 

Висновок 

Як показує практика, саме використання інтерактивних методів 

сприяє максимально активній творчій роботі кожного викладача, 

стимулює подальшу роботу викладачів над вирішенням у життя 

інтерактивних методів навчання. 
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Актуальність. Спортивна діяльність, в даний час, є предметом 

дослідження багатьох учених [1; 2; 3; 4; 5]. І у всіх наукових роботах 

вказується на психічну складову діяльності спортсменів [4; 5; 6]. Але, 

конкретні методи наукового психологічного дослідження спортивної 

діяльності в доступній нам літературі не розглядаються. Виходячи з цього 

була сформульована мета роботи. 

Мета роботи. Дослідити методи наукової психології, які доцільно 

застосовувати в спорті. 

Всі психологічні методи актуальні для застосування в спорті 

доцільно розділити на дві групи: пізнавальні (дослідницькі), та методи 

активного впливу на особистість [3; 6]. 

Ці методи складаючись з ряду етапів: 
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1. Підготовка. 

2. Збору інформації. 

3. Обработки результатів і формування висновків про діяльність 

спортсменів. 

На етапах дослідження виділяються чотири групи методів: 

організаційний, емпіричний, методи обробки даних і інтерпретаційні 

методи. 

Організаційні методи включають в себе: порівняльний метод, 

який характеризується порівнянням результатів діяльності спортсменів 

різних груп підготовки, тощо. 

Лонгітюдний метод, в якому спортсмени досліджуються протягом 

тривалого часу і комплексний метод, в якому діяльність спортсменів 

досліджується різними методами. 

До групи емпіричних методів належать: 

1. Спостереження і самоспостереження. 

2. Експериментальні методи (тести, опитувальники та ін.). 

3. Аналіз продуктів (результатів) спортивної діяльності. 

Для оцінки результатів досліджень застосовується метод обробки 

отриманих даних. Крім цього в дослідженнях застосовуються 

інтерпретаційні методи. Сюди належить: генетичний метод. Генетичний 

метод – це метод дослідження діяльності спортсмена в процесі розвитку. 

Для визначення особливостей особистості використовується 

метод експертних оцінок і опитувальники. 

Метод експертних оцінок являє собою характеристику 

особливостей діяльності спортсмена, яку дають йому (спортсменові) 

тренери і фахівці в цьому виді спорту. 

Метод поздовжніх зрізів – це дослідження змін психічних станів 

спортсмена протягом тривалого часу (тижні, місяці і роки спортивної 

кар'єри). 
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За допомогою опитувальників (тестів), визначаються 

психологічні особливості, здібності, риси характеру, настрій, 

спрямованості мислення та ін.). 

Одним з важливих методів дослідження в спорті, особливо серед 

командних видів спорту є соціометричний і референтометрічний методи, 

які забезпечують вивчення взаємин між членами групи. 

Інтерв’ю та бесіда, як методи збору інформації про особу 

спортсмена, про його погляди, самооцінці, ціннісні установки, психічні 

особливості. 

Серед психологічних методів, слід виділити методи активного 

впливу на спортсмена, це: 

1. Психологічна консультація, метою якої є психологічна допомога 

спортсмену. 

2. Психологічна корекція – подолання спортсменом психологічних 

бар'єрів, зміна поведінкових реакцій. 

3. Психологічний тренінг. 

4. Психологічна терапія та реабілітація. Це методи оздоровчого впливу 

на спортсмена. 

Висновки. 

1. Спортивна діяльність крім фізичних напруг висуває великі вимоги до 

психічної складової спортсмена. 

2. Для дослідження психічної складової діяльності спортсменів доцільно 

застосовувати методи наукової психології. 
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Останнім часом погіршилась грамотність в матеріалах засобів 

масової інформації. Цьому посприяла велика кількість російськомовної 

періодики та теле- та радіопередач. Тільки прийняті нещодавно закони 

Верховної Ради зможуть врятувати теперішній стан. Хоч обмеження 

використання в часі телепередач російською мовою, введення 

синхронного перекладу в тексті з російського на українську не вирішують 

кардинально ситуацію. Адже вміння говорити, володіти культурою 

мовлення, спілкування – є одними з найважливіших показників загальної 

культури людини. Що можна говорити про інтернет, коли в центральних 

українських газетах, можемо зустріти частину надрукованого тексту 

російською, або ж зовсім не відредагований текст, написаний суржиком? 

В програмах телебачення зустрічаємо безліч пунктуаційних, 

граматичних помилок (особливо в бігучій стрічці), нецензурна лексика 

постійно замінюється пропусками, навіть деякі ведучі новин на 

центральних каналах припускаються грубих помилок. Так, одна з ведучих 

у переддень Святого Миколая двічі повторює, що ялинка у місті Львові 

«засіяла», замість «засяяла» [1]. 

В сучасному світі особливу роль відіграє реклама, але, на жаль, 

там чи не найчастіше зустрічаємо помилки. Оскільки подібний відеоряд 

регулярно повторюється, з часом неправильні вислови, жаргонізми 

укорінюються у підсвідомості людей. 
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Багато проблем виникає при перекладі, бажаючи зекономити час, 

замість того, що якісно адаптувати тексти, журналісти користуються 

онлайн-перекладачами, які є недостатньо точними та часто не передають 

повністю зміст. 

Однією з найбільших проблем сучасних ЗМІ є використання слів-

паразитів, жаргонізмів, вульгарних слів спричинена бідністю лексичного 

запасу, що доводить низький рівень освіти серед працівників мас-медіа 

[2]. 

Потрібно не забувати, що лексика викладу інформації повинна 

бути зрозумілою аудиторії, на яку вона розрахована та відповідати 

заявленому стилю мовлення. Так, в дитячих телепередачах недоречне 

використання наукових термінів, а в наукових статтях – слів художнього 

стилю. 

Але з іншого боку, засоби масової інформації наразі є основним 

джерелом поповнення української мови і виховання культури мовлення. 

Вони допомагають змінювати старі словникові форми, сприяють 

утворенню нових слів. 

В газетах, журналах, теле-, радіопередачах можемо 

ознайомлюватись зі спеціальними окремими рубриками, присвяченими 

удосконаленню мовлення. Наприклад, пересічні громадяни, що не мають 

можливості та часу в повсякденному житті відшліфовувати знання у сфері 

культури мовлення, за декілька хвилин щоранку можуть покращити свої 

знання, переглядаючи ранкові шоу на різних українських телеканалах. 

Отже, засоби масової інформації широко ввійшли в наше життя, 

нерозривно пов’язуючи людей з усього світу. Звичайно, що на 

працівників ЗМІ покладена особлива відповідальність, яку вони, на жаль, 

не завжди усвідомлюють, тому слід звернути особливу увагу на контроль 

за якістю телевізійних програм та друкованих видань. 
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Одним із перспективних напрямів інформатизації системи освіти 

Республіки Білорусь є орієнтація на впровадження хмарних технологій в 

освітній процес [4; 7]. Для цього, як зазначають С. Абламейко, 

Ю. Воротницький та М. Листопад, на державному рівні створені всі 

умови для широкомасштабного впровадження інноваційних моделей 

інформаційно-комунікаційного забезпечення системи освіти [1]. Зокрема, 

прийнято Концепцію інформатиці системи освіти Республіки Білорусь на 
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період до 2020 року [7], у 2014 році в Мінську підписано угоду про 

впровадження хмарних технологій Office 365 у навчальний процес між 

корпорацією Microsoft і Міжнародним університетом «МІТСО». У межах 

проекту на базі вишу було відкрито IT-Академію, навчання у якій 

відбувається за авторизованими курсами Microsoft [9]. У Гродненському 

державному університеті імені Я. Купали за підтримки Міністерства 

освіти та науково-технологічною асоціацією «Інфопарк» разом із 

литовськими партнерам реалізується проект по прискоренню 

впровадження та підвищення ефективності освоєння хмарних технологій, 

зокрема в навчальних цілях створюється інфраструктура для побудови 

хмари [11]. 

З огляду на такі тенденції актуалізується проблема навчання 

майбутніх та практикуючих учителів Республіки Білорусь до 

використання зазначених технологій в освітньому процесі. У прийнятій у 

2015 році Концепції розвитку педагогічної освіти Республіки Білорусь на 

2015−2020 роки, наголошується на важливості системного навчання 

майбутніх учителів застосуванню інформаційно-комунікаційних 

технологій в майбутній професійній діяльності під час організації лекцій, 

проведення семінарів, лабораторних робіт, самостійної роботи студентів, 

проходження педагогічної практики [8, с. 15]. 

У контексті нашого дослідження цікавими є наукові публікації 

Т. Алєйнікової, Л. Алізарчік та В. Маліновського [2; 3], в яких 

розкривається досвід підготовки майбутніх учителів до використання 

Інтернет-технологій, зокрема хмарних, у Вітебському державному 

університеті імені П. М. Машерова. Автори констатують, що з цією 

метою в навчальний план майбутніх учителів математики та інформатики 

були включені дисципліни «Проектна діяльність в інформаційно-

освітньому середовищі XXI століття» та «Сервіси соціальної взаємодії в 

інформаційно-освітньому середовищі XXI століття». У зміст цих курсів 
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було впроваджено модулі програми професійного розвитку вчителів 

«Intel® Навчання для майбутнього». Підготовка передбачає навчання 

студентів використовувати сервіси колективного пошуку та збереження 

інформації, засоби візуалізації, Інтернет-майданчики для спільної роботи, 

мережні конструктори інтерактивних вправ і тестів, платформи для 

створення сайтів, блогів, мережевих співтовариств. Організація 

навчального процесу будується на основі діяльнісного підходу. Методика 

проведення занять орієнтована на активне використання комп’ютерних і 

програмних засобів в умовах мережного віртуального простору. 

Важливою умовою навчання студентів є грамотно організоване мережне 

інформаційно-навчальне середовище. Активно застосовуються такі 

методи навчання, як: метод проектів, проблемно-ситуаційний аналіз, 

моделювання діяльності учня, рольова гра та інші. Особливе місце 

займають практико-орієнтовані завдання, які дозволяють створювати та 

відпрацьовувати під час занять різні моделі шкільних ситуацій. 

Обов’язковими є залікові заняття, на яких відбувається колективне 

обговорення досягнення результатів та надаються рекомендації до 

впровадження розроблених матеріалів під час проходження виробничої 

педагогічної практики [2; 3]. 

Активне використання хмарних технологій в шкільну освіту 

зумовило необхідність підготовки практикуючих учителів до ефективного 

їх застосування в навчальному процесі. У цьому зв’язку активно 

розробляються та впроваджуються спеціальні програми підвищення 

кваліфікації вчителів з відповідної тематики, вбудовуються в існуючі 

освітні програми окремі тематичні модулі із вивчення цих технологій. 

Зокрема, у Мінському міському інституті розвитку освіти пропонується 

програма «Сервіси Google в освіті», яка передбачає дистанційну форму 

навчання. Вона орієнтована на педагогів, які вже використовують ІКТ в 

своїй діяльності та спрямована на формування у них умінь та навичок 
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мережного спілкування та співпраці для організації освітнього процесу, 

професійного самовдосконалення, що дозволить їм вибудовувати 

стратегію електронного навчання. В основу розробки програми покладені 

підходи до навчання які представлені в рекомендаціях ЮНЕСКО 

«Структура ІКТ-компетентності», яка складається з п’яти тематичних 

розділів: 1. Основні характеристики хмарних технологій, значимі для 

системи освіти. 2. Використання хмарних сервісів Google для розвитку 

навичок комунікабельності та співпраці. 3. Використання сервісів Google 

для розвитку креативності та інновації. 4. Використання сервісів Google 

для розвитку навичок критичного мислення та розв’язання проблем. . 

Системи управління навчальним процессом (LMS) на основі хмарних 

технологій. 

Під час проведення практичних занять ключовим моментом є 

активізація мережного спілкування та взаємодії слухачів. У програмі 

приділяється увага знайомству з можливостями хмарних технологій для 

людей з обмеженими можливостями, а також для вивчення різних 

дисциплін на основі реалізації навчальних проектів, створення 

персоналізованих систем користувацького пошук, віртуальних турів. 

Розробники програми зазначають, що в результаті підвищення 

кваліфікації вчитель зможе організовувати та управляти пізнавальною 

діяльністю учнів та класу, розробляти цифрові освітні ресурси з 

використанням хмарних технологій та формувати на їх основі мережне 

навчальне середовище, застосовувати набуті вміння та навички для 

розширення кола професійного спілкування та для підвищення 

професійної компетентності [6; 10]. 

У Республіканському інституті вищої школи педагогічних 

працівників для підвищення кваліфікації вчителів в сфері хмарних 

технологій дослідницею С. Гринчук розроблено та впроваджено 

тематичні модулі та блоки в різні освітні програми. Зокрема, в програмах 
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«Технології розробки електронних освітніх ресурсів» та «Технології 

електронного навчання» запропоновано оглядовий модуль «Хмарні 

технології та сервіси Веб 2.0 в освітній діяльності»; у програмі 

«Технології комп’ютерного тестування» – блок «Розробка онлайнових 

тестів та опитувань із використанням хмарних технологій та сервісів Веб 

2.0» та інші. Блоки поєднують як теоретичні оглядові модулі, так і 

практичні. Навчання вчителів передбачає поєднання оглядових лекцій, які 

носять ознайомчий характер, практичних занять, на яких розглядаються 

конкретні приклади використання хмарних технологій, а також круглих 

столів, в рамках яких обговорюються та моделюються навчальні ситуації 

із застосуванням різних онлайнових сервісів [5]. 

Здійснений аналіз напрямів інформатизації системи освіти 

Республіки Білорусь, документів, що регламентують цей процес та деяких 

результатів досліджень, щ проводяться науковцями дає підстави до 

формулювання наступного висновку, що навчання хмарним технологіям 

майбутніх і практикуючих учителів у Республіці Білорусь здійснюється на 

підставах спеціально розроблених навчальних курсів, освітніх програм, 

або окремих модулів та блоків вбудованих в уже існуючі програми. 

Організація навчального процесу будується на засадах діяльнісного 

підходу. Змістове наповнення курсів, використання активних, дослідних і 

проблемних методів навчання сприяють розвитку у майбутніх учителів 

професійної компетентності щодо організації мережної взаємодії 

педагогів та учнів, активізації і підтримки цієї діяльності через засвоєння 

способів використання цих технологій. 
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Лютий 2014 року відзначився в історії української держави 

анексією Криму, а квітень початком озброєного конфлікту на Сході, який 

згодом Президент України Петро Порошенко назве Вітчизняною війною 

(засідання РНБО 20.12.2014 р.). 

Захоплення державних установ озброєними бойовиками, масовий 

терор проти мирного населення та тих, хто підтримував українську владу, 

розграбування державного та приватного майна, сепаратистські 

повстання, незаконні референдуми та початок Антитерористичної 

операції (АТО) – це все стало точкою відліку затяжного воєнного 

конфлікту, який поніс за собою тисячі людських втрат, економічну 

нестабільність та політичний розбрат. 

Бойові дії на території багатьох міст та селищ змусили людей 

втікати в інші міста та області України. За даними Міністерства 

соціальної політики України станом на 17 грудня 2018 року взято на облік 

1 513 895 переселенців з Донбасу і Криму [1]. Так само переїжджали й 

наукові установи – 18 вищих навчальних закладів змінили свою локацію. 

Загалом переїхали майже 40 тисяч студентів та 3,5 тисячі науково-

педагогічних працівників. 
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Чіткого державного плану з евакуації вищих навчальних закладів 

розроблено не було, що стало причиною втрати не тільки фактичних 

будівель закладів, матеріально-технічного обладнання, а й значної 

кількості викладацького складу та студентів, які або вирішили 

залишитися на окупованій території, або взагалі мігрували до інших 

областей України та закордон. 

Більшості закладів довелося відновлювати свою роботу на новому 

місці фактично з нуля, залишивши майже всю матеріально-технічну базу 

в окупованих бойовиками містах. Одні виші переїжджали до своїх філій, 

вимушені потіснити корінних жителів, а інші – мали власноруч шукати 

собі будівлі, залучаючи владу й приватні організації. Усе це 

супроводжувалося частковою або повною відсутністю аудиторного 

обладнання, меблів, втрати навчальних матеріалів, браком гуртожитків 

для студентів та викладачів. Проте ці та інші проблеми не змогли 

завадити людям із великою жагою до стабільного життя та великим 

ентузіазмом побудувати практично наново повноцінно функціонуючі 

навчальні заклади, які сьогодні радо вітають у своїх стінах новоспечених 

студентів. 

Звичайно, і зараз існує велика кількість проблем, які ті чи інші 

ВНЗ намагаються вирішувати. Наскільки успішно їм це вдається мала на 

меті виявити моніторингова комісія діяльності переміщених вищих 

навчальних закладів, яка проводила перевірку відповідно до Наказу 

Міністерства освіти і науки України від 3 жовтня 2017 року. За 

результатами моніторингу, виділено 3 групи закладів: які активно 

розвиваються (4 ЗВО), які стабільно функціонують (11 ЗВО), які не 

розвиваються та потребують реорганізаційних змін (3 ЗВО). Також, було 

надано рекомендації для покращення діяльності переміщених навчальних 

закладів, серед яких: проведення моніторингу житлової інфраструктури 

міст для виявлення будівель, які можуть бути використані ЗВО, сприяння 
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поновленню матеріально-технічної бази закладів і т. ін., а також розробка 

стратегії розвитку переміщених ЗВО на 5 років [2]. 

Деякі дослідники питань переміщених ВНЗ відводять їм роль 

рушіїв реінтеграції Сходу після завершення конфлікту на Донбасі. Але, з 

огляду на факти, робитимуть це не ті, хто переїжджав разом із 

навчальними закладами. Для навчально-педагогічного колективу 

університетів характерний феномен «brain drain» – трудова міграція 

викладацького складу, причинами якої стали несприятливі умови побуту і 

праці [3, с. 56]. Незначний прошарок студентів-переселенців у 

переміщених ЗВО, як і поступове зменшення кількості викладачів-

переселенців, порушують питання збереження регіональної ідентичності 

евакуйованих вищих навчальних закладів. 

Ще однією проблемою деяких переміщених ЗВО можна назвати 

негативну стигматизацію образу евакуйованого вишу. Статус 

переміщеного навчального закладу створює підґрунтя для упередженого 

ставлення, наче ці заклади небезпечні, сепаратистські, а також 

характеризуються низькою якістю освітніх послуг, що відображається на 

успішності вступних кампаній. Державні кроки с урегулювання цього 

питання, такі як: дозвіл абітурієнтам із окупованих територій на вступ до 

переміщених ЗВО без складання ЗНО й призначення фіксованого обсягу 

бюджетних місць за всіма спеціальностями і рівнями освіти для 

переміщених ЗВО, – тільки погіршили становище. До цих ЗВО приходять 

навчатися абітурієнти з більш низькими балами, які не пройшли за 

конкурсом в інші заклади України, або місцеві жителі, у той час, як 

студенти із більш високими результатами ЗНО обирають для навчання 

інші виші країни [3, с. 69]. 

Питання негативного впливу стигматизації образу «переміщеного 

ВНЗ» насправді може гостро постати найближчим часом. Так, наприклад, 

К. Смаглій та М. Кравченко [4, с. 118] наголошують на тому, що з часом 
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інтерес громадськості, західних донорів, міжнародних організацій до 

переміщених закладів може відчутно зменшитися, і тоді вони залишаться 

сам на сам із своїми проблемами. Тому переміщеним ЗВО вкрай 

необхідно розвивати свої культурні та соціальні ініціативи, створювати 

нові креативні платформи, які залучатимуть талановиту та активну 

молодь, що допоможе університетам стати рушіями розвитку нового для 

них середовища. Тоді переміщені університети можуть перетворитися із 

тягаря, проблеми українського суспільства – в осередки міжкультурного 

діалогу, консолідації народу України та у майбутньому – потужними 

платформами реінтеграції окупованих територій Донбасу. 

 

Література: 

1. Обліковано 1 513 895 переселенців [Електронний ресурс] // 

Міністерство соціальної політики України – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.msp.gov.ua/news/16453.html. 

2. Доповідна записка щодо підсумків роботи комісії щодо моніторингу 

діяльності переміщених вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] 

– Режим доступу до ресурсу: http://donuep.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/03/images.pdf. 

3. Furiv U. Ukrainian higher education in the time of armed conflict. 

Perspectives of crisis management [Електронний ресурс] / Uliana Furiv. – 

2018. – Режим доступу до ресурсу: 

https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/104008/1530885675.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y. 

4. Смаглій К. Переміщені університети Донбасу як осередки внутрішньої 

культурної дипломатії / К. Смаглій, М. Кравченко. // Видавничий дім 

«Києво-Могилянська академія». – 2017. – № 18. – С. 118. 
 

 



140 

THE MODERN CONCEPT OF REHABILITATION 

 

Piesotska I. O., 

Student of the Medical Institute 

Sumy State University 

Sumy, Ukraine 

 

Liashenko I. V., 

Candidate of Pedagogic Sciences, 

Associate Professor of the Department of Foreign Languages 

Education and Research Institute for Business Technologies “UAB” 

Sumy State University 

Sumy, Ukraine 

 

Rehabilitation has long lacked a unifying conceptual framework. 

Historically, the term has described a range of responses to disability, from 

interventions to improve body function to more comprehensive measures 

designed to promote inclusion. The International Classification of Functioning, 

Disability and Health provides a framework that can be used for all aspects of 

rehabilitation [1]. For some people with disabilities, rehabilitation is essential to 

being able to participate in education, the labour market, and civic life. 

Rehabilitation is always voluntary, and some individuals may require support 

with decision-making about rehabilitation choices. In all cases rehabilitation 

should help to empower a person with a disability and his or her family. Article 

26, Habilitation and Rehabilitation, of the United Nations Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities calls for: appropriate measures, including 

through peer support, to enable persons with disabilities to attain and maintain 

their maximum independence, full physical, mental, social and vocational 

ability, and full inclusion and participation in all aspects of life”. The Article 
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further calls on countries to organize, strengthen, and extend comprehensive 

rehabilitation services and programmes, which should begin as early as 

possible, based on multidisciplinary assessment of individual needs and 

strengths, and including the provision of assistive devices and technologies. 

This chapter examines some typical rehabilitation measures, the need and 

unmet need for rehabilitation, barriers to accessing rehabilitation, and ways in 

which these barriers can be addressed [2]. 

A modern healthcare system must do more than just stop people dying. 

It needs to equip them to live their lives, fulfil their maximum potential and 

optimise their contribution to family life, their community and society as a 

whole. Rehabilitation achieves this by focusing on the impact that the health 

condition, developmental difficulty or disability has on the person’s life, rather 

than focusing just on their diagnosis. It involves working in partnership with 

the person and those important to them so that they can maximise their 

potential and independence and have choice and control over their own lives. It 

is a philosophy of care that helps to ensure people are included in their 

communities, employment and education rather than being isolated from the 

mainstream and pushed through a system with ever-dwindling hopes of leading 

a fulfilling life. It is increasingly acknowledged that effective rehabilitation 

delivers better outcomes and improved quality of life and has the potential to 

reduce health inequalities and make significant cost savings across the health 

and care system. 

Rehabilitation covers an enormous spectrum within our patients’ 

pathways. It includes support to learn basic communication skills; exercise 

classes to improve or maintain optimum health, wellbeing and occupation; and 

complex neurological rehabilitation following major trauma or stroke. 

Rehabilitation may be appropriate at any age as a person’s needs change 

through the course of their life. For example, they may require support to: 

• develop skills for the first time; 
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• recover from unexpected illness; 

• manage long-term conditions; 

• self-manage conditions; 

• recover from major trauma; 

• maintain skills and independence; 

• access advocacy. 

Rehabilitation is “a set of measures that assist individuals who 

experience, or are likely to experience, disability [resulting from impairment, 

regardless of when it occurred (congenital, early or late)] to achieve and 

maintain optimal functioning in interaction with their environments” [5]. This 

definition corresponds to comprehensive process that contributes to health 

promotion and determines most Handicap International projects. It is therefore 

necessary to refine this definition to fit the activities developed as part of 

Rehabilitation Services Unit-supported projects. The WHO defines the 

individual in his environment as the centre of the rehabilitation process. 

“Individuals” should be understood to be not just those “who experience, or are 

likely to experience, disability,” but also their families, who can be helped to 

become actors in the rehabilitation process and benefit from the results 

achieved. 

In the WHO report [5], rehabilitation measures take the form of 

rehabilitation medicine and therapy. “Rehabilitation medicine is concerned with 

improving functioning through the diagnosis and [medical] treatment of health 

conditions, reducing impairments, and preventing or treating complications. 

(…) Can be involved in rehabilitation medicine (…) a broad range of therapists 

(physiotherapists, occupational therapists, speech and language therapists…).” 

The therapy that we will call physical and functional rehabilitation “ is 

concerned with restoring [optimal functioning] and compensating for the loss 

of functioning, and preventing or slowing deterioration in functioning in every 

area of a person’s life” [5]. 
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The main aim in the physical disability work of the rehabilitation 

organizations is to provide physical rehabilitation services for people with 

disabilities in communities served by community based rehabilitation projects, 

both with support and otherwise. Prevention and treatment of physical 

impairments can be divided into four main concept areas: 

• prevention of primary physical impairment; 

• prevention of secondary physical impairment; 

• treatment of physical impairment; 

• rehabilitation of physical impairment [4]. 

In cases where established physical impairment cannot be treated, to 

limit its effects, and to improve quality of life, by rehabilitation, education and 

training. 

Fulfilment of all areas outlined above involves a collaboration between 

government and non-governmental organizations, and cannot be fully carried 

out by one organization [3]. 

According to WHO statistics, there are more than 400 million people 

with disabilities in the world. It doesn't matter what caused the disability – 

congenital abnormalities, trauma or serious illness. Anyone has the right to a 

full life. And the main goal of rehabilitation for people with disabilities is to 

help people cope with difficult life situations [5]. 

The main place in rehabilitation medicine is physical rehabilitation. It 

involves the integrated use of both physical exercise and exposure, and natural 

factors. This type of rehabilitation is aimed at restoring the functions of 

damaged organs, adaptation after injuries, involvement in the usual way of life. 

To sum it up, the process of medical rehabilitation is a stage of 

treatment, the purpose of which is to allow the patient to return to the fullest 

possible life, as far as possible, physically, socially and morally, and lead an 

active and healthy lifestyle in the family and in society. 
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ПОЛІТИЧНІ НАУКИ 

 

ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 І АКТУАЛЬНІСТЬ ІДЕАЛІЗМУ 

 

Григор’єва О. О., 

студентка історичного факультету 

Донецький національний університет імені Василя Стуса 

м. Вінниця, Україна 

 

При усій важливості прагматично-утилітарного аспекту навколо 

побудови Північного потоку-2, завданням постає вийти за рамки простої 

калькуляції економічних інтересів. Північний потік-2 стає тією призмою, 

яка дозволяє проаналізувати і спрогнозувати майбутні зміни на 

міжнародній арені. Північний потік-2 – це не просто економічний чи 

бізнесовий проект, це той фактор, симптом, який впливає на формування 

світового порядку. 

У дискусіях щодо побудови магістрального газопроводу від РФ 

до Німеччини існує два основних підходи. Перший, утилітарно-

прагматичний, розглядає проект з позиції business as usual. Ангела 

Меркель неодноразово у своїх промовах наголошувала, що офіційна 

мотивація Німеччини полягає в суто комерційних інтересах, у підвищенні 

безпеки енергопостачань в ЄС та укріпленні внутрішнього ринку газу. 

Таку позицію розділяють також Англія, Нідерланди, Швеція, Фінляндія, 

Бельгія та інші країни, заявляючи, що проект дозволить знизити витрати 

на транзит і налагодити ефективність газопостачання, адже пропускна 

здатність газопроводу складатиме 55 млрд кубометрів газу на рік [1]. 

Прихильники другого комплексного підходу сприймають Північний 

потік-2 у більш широкому контексті. Країни Балтії, Польща, Словаччина, 

Румунія, США та інші виступають проти побудови газопроводу, 
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вважаючи, що даний проект виходить далеко за рамки економічної 

площини [2]. Також принципово важливою є відмова Данії від участі в 

проекті. Країна не дала свого дозволу на прокладення трубопроводу, що 

змушує укладачів потурбуватися про обхідний шлях[3]. Президент Литви 

Даля Грибаускайте наполягає, що Північний потік-2 – це чисто 

політичний проект і в його побудові нема економічної необхідності. 

Більше того енергетика завжди використовувалась як інструмент тиску та 

впливу [2]. На жаль, зараз спостерігається домінування і переважання 

утилітарно-прагматичного підходу серед розмаїття думок і двох основних 

підходів. 

Однак необхідно проаналізувати і розрізнити сприйняття 

Північного потоку-2 в Європі і в Росії. У європейському сприйнятті даний 

проект розглядається в площині двох ключових питань: економічно-

енергетичної проблеми і безпекової проблеми. По-перше, Північний 

потік-2 може знову зробити Європу повністю залежною від російського 

постачання газу. По-друге, Німеччина, розмежувавши свій національний 

інтерес від загальноєвропейського, схильна значно посилити свою 

домінуючу позицію і конвертувати свій особливий статус в частині 

контролю над європейськими енергопотоками в політичний вплив. За 

деякими даними до 60-70% енергоресурсів Німеччини після будівництва 

нового газопроводу буде поставлятися з Росії [4]. А це в свою чергу 

актуалізує питання європейської безпеки, в першу чергу для «санітарного 

кордону» ЄС. 

З російської перспективи тлумачення Північного потоку-2 як 

економічного проекту має другорядне значення. Для Російської Федерації 

це безумовно геополітичний проект з чітко визначеними для неї 

завданнями. Під прицілом знаходиться трансатлантична єдність. У США 

існує свій інтерес в Європі – експорт американського скрапленого газу. За 

різними експертними оцінками в найближчі сім-вісім років мова може 
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піти про експорт 15-20 млрд кубометрів щорічно, що значно перебільшує 

минулорічні обсяги у 2,5 млрд. В зв’язку із цим Дональд Трамп 

неодноразово наголошував, що це ганебно для Німеччини як країни-члена 

НАТО платити Росії мільярди доларів і практично знаходитися під її 

контролем, коли є можлива альтернатива [5]. Незважаючи на поступки 

Німеччини у питанні закупівлі скрапленого газу США і побудови LNG-

терміналу, офіційно Берлін не відмовився від свого основного проекту – 

«Північного потоку-2», – який створює додаткове поле для розбірок 

союзників. 

Ще однією ціллю РФ для ураження є внутрішня єдність 

європейської спільноти. Побудова Nord Stream 2 спричинить активізацію 

опозиції і зростання євроскептичних настроїв, що може призвести до 

поділу Європи на два табори. Одні підтримуватимуть проект, керуючись 

своїми комерційними інтересами, інші закликатимуть дотримуватись 

зовнішньополітичної традиції, заснованої на спільних нормах і цінностях. 

Адже йти на справу з недемократичною державою, країною-агресором, 

яка систематично порушує принципи міжнародного права, суперечить 

ідейній сутності європейської спільноти. Як результат, для Росії 

Північний потік-2 виступає одним з її інструментів розколу і внутрішньої 

дестабілізації ЄС. Це такий самий інструмент зовнішньої політики РФ як і 

кібер-втручання у діяльність низки урядів Заходу та провокування 

міграційної кризи [6, с. 79]. 

І, нарешті, постійне завдання РФ – посилення свого контролю над 

пострадянським простором. У ситуації з Північним потоком-2 кейс 

України стане ключовим і найбільш показовим. Росія завжди вважала 

Україну своєю сферою впливу, що позбавляло нас можливості 

інтенсифікувати відносини із Заходом під прицілом енергетичного тиску і 

шантажу з боку РФ. Однак після Революції Гідності Україна зробила свій 

остаточний вибір, підписавши у 2014 році Угоду про асоціацію України з 
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ЄС. Отже, зараз Україна зіткнулася з вірогідними економічними втратами 

у розмірі 3 % свого ВВП, яку складав прибуток від транзиту російського 

газу. У першому півріччі 2018 року обсяг газу, що транспортується через 

Україну, вже скоротився на 7 %, до 42,9 млрд [7]. Німеччина зі свого боку 

гарантувала докласти зусилля у збереженні ролі України як транзитера і 

після побудови Північного потоку-2. Однак після першого раунду 

тристоронніх переговорів між ЄС, Україною і Росією, які мали відбутися 

12-13 вересня у Брюсселі, стало зрозумілим, що російська сторона 

активно лобіює питання про те, що не має бути жодних гарантій транзиту 

російського газу по території України після 2019 року [8]. Проект 

Північного потоку-2 після своєї реалізації остаточно перетвориться на 

енергетичну зброю в руках РФ. 

В загальносвітовому масштабі цей інструмент з великою 

вірогідністю може вплинути на формування майбутнього світового 

порядку. NS-2 виступає фактором, який змушує розставити пріоритети 

між інтересами і цінностями. Хоча й у своїй зовнішньополітичній 

поведінці держави керуються симбіозом цінностей та інтересів в 

залежності від обставин, базисною ідеєю нового світового порядку стане 

щось одне. І не зважаючи на численні публікації про кризу лібералізму, 

зараз прийшов час ідеалізму та цінностей. Альтернативи Заходу як 

потужного фактору світової політики не існує. Слабкі недемократичні 

інституції РФ ніколи не зможуть лягти в основу майбутнього світоустрою. 

Бо їм іманентно не притаманні норми та цінності. А це означає, що 

нормативно-ціннісне та інституціональне підґрунтя Заходу може стати 

майбутньою основою світового порядку.  

Отже, Північний потік-2 – це не просто бізнес-проект, в якому 

реалізовуються комерційні інтереси. Для РФ він постає повномасштабним 

геополітичним проектом, ще одним енергетичним інструментом її 

зовнішньої політики. Побудова Nord Stream-2 і зближення Москви з 
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Берліном у подальшому може перерости у появу нових викликів і загроз 

європейській та світовій безпеці. Тому лише за допомогою комплексного 

підходу до проблеми Північного потоку-2 можна проаналізувати можливі 

зміни на міжнародній арені і спрогнозувати, на чому базуватиметься 

новий світовий порядок. 
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