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Abstract. This paper describes the method for turnover management of retail e-

trade using machine learning for consumer’s priorities detection. The stages of the 

application of machine learning in e-trade and the way of introduction into the 
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company's turnover management policy were considered. The methods and 

technologies used in machine learning to customer data clustering are described. The 

clustering algorithm that named as Gaussian Mixture Model (GMM) is used to classify 

the various consumer clusters. In order to best describe the differences between 

different types of consumer that interacting with the e-trade seller, we have used data 

sets on the annual costs of different consumers for different categories of goods. Based 

on large data on customers, regularities in their behavior were revealed and allocated 

to clusters. The information obtained by clustering methods will help the company's 

management to effectively calculate and anticipate what needs to be paid attention in 

the field of sales and the provision of services. 

Keywords: Machine learning, E-trade, Clustering methods, Consumers 

segments. 

 

 

The current development of the economy is characterized by a rapid growth of 

the pace of informatization of economic processes, the expansion of the scale of e-

business and, in particular, of retail e-trade on a large scale (Schneider, 2016; Belew, 

& Elad, 2017). The basis of e-commerce is the new information technology for 

commercial operations and the management of production processes with the use of 

electronic analysis of large data. Currently, the organization thanks to the use of such 

new technologies as machine learning in e-commerce go to new markets, receive the 

necessary information about the needs of consumers, react quickly enough to different 

demand changes, reduce both financial and temporary resources, and increase 

competitiveness (Rose, 2018; Chaffey, 2011). There-fore, it is important to know buyer 

and effectively research, analyze data and apply machine training to effectively 

company management based on data about it, its purchasing power and cost level. The 

functioning of domestic e-trading enterprises in the conditions of a market economy 

necessitates adapted management, planning of a product range that meets the needs of 

the population and at the same time contributes to the profitability of producers (Pursky 
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et. al., 2016; Cross, 2015). The management of commodity turnover of the enterprise 

is essential for the consolidation of its financial condition. 

The purpose of the work is to study the conceptual framework of the company's 

commodity management, the analysis of buyers grups and their use in the management 

of e-trade through the methods of machine learning. In this study, we will analyze a 

dataset containing data on various consumers' annual spending amounts (reported in 

monetary units) of diverse product categories for internal structure. The goal of this 

study is to best describe the variation in the different types of customers that a 

wholesale distributor interacts with. Doing so would equip the distributor with insight 

into how to best structure their services to meet the needs of each customer and how to 

efficiently manage their retail businesses. Technologies used for this work (Raschka, 

2017; Chen, 2018; Yan, & Yan, 2018; Gupta, 2019; Toomey, 2017): Python; 

Anaconda; NumPy; Pandas; Scikit-learn; Jupyter Notebook. The example of shortened 

dataset for this project can be found in the Table 1. We will focus on the six product 

categories recorded for customers. 
 

Table 1 

Dataset of annual spent by categories 
 

Fresh Milk Grocery Frozen 
Detergents 

Paper 
Delicatessen 

440.000000 440.000000 440.000000 440.000000 440.000000 440.000000 

12000.29777 5796.265909 7951.277273 3071.93181 2881.49318 1524.870455 

12647.32885 7380.377175 9503.162829 4854.67333 4767.85444 2820.105937 

3.000000 55.000000 3.000000 25.000000 3.000000 3.000000 

3127.750000 1533.000000 2153.000000 742.250000 256.750000 408.250000 

8504.000000 3627.000000 4755.500000 1526.00000 816.500000 965.500000 

16933.75000 7190.250000 10655.75000 3554.25000 3922.00000 1820.250000 

112151.0000 73498.00000 92780.00000 60869.0000 40827.0000 47943.00000 
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After executing code above, we get this: wholesale customers dataset has 440 

samples with 6 features each. In this section, we will begin exploring the data through 

visualizations and code to understand how each feature is related to the others. We will 

observe a statistical description of the dataset, consider the relevance of each feature, 

and select a few sample data points from the dataset which will be tracked through the 

course of this project. 

Establishment 1 is our typical fresh produce market (see code above), with a 

small selection of frozen foods. Compared to the mean, it needs significantly more 

Fresh foods (56159 vs 12000) and Frozen foods (10002 vs 3072). Establishment 2 is 

our typical cafe or restaurant with a need for a variety of food staples, basic ingredients, 

and supplies for supporting customers that dine in or take out. A cafe might particularly 

use a lot more milk since they'll serve coffee. Compared to the mean, it needs 

significantly more Milk (29892 vs 5796), Grocery foods (26866 vs 7951), and 

Detergents_Paper (17740 vs 2881). Establishment 3 is our typical deli, with a great 

diversity of food offerings, perhaps even a selection ethnic or unusual foods. Compared 

to the mean, it needs significantly more Delicatessen (14472 vs 1525) and Grocery 

foods (21042 vs 7951), and somewhat more Fresh foods (18291 vs 12000) than other 

establishments. 

Model has a coefficient of determination, R^2, of 0.729. The coefficient of 

determination, R^2, is scored between 0 and 1, with 1 being a perfect fit. A negative 

R^2 implies the model fails to fit the data. We tried to predict annual spending on 

detergents and paper products and got a R^2 score of 0.729. This model performs 

predictions on this feature quite well, so it's not absolutely necessary that we need this 

feature to identify customers' spending habits. To get a better understanding of the 

dataset, we can construct a scatter matrix of each of the six product features present in 

the data. If found that the feature we attempted to predict above is relevant for 

identifying a specific customer, then the scatter matrix below may not show any 

correlation between that feature and the others. Conversely, if we believe that feature 

is not relevant for identifying a specific customer, the scatter matrix might show a 
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correlation between that feature and another feature in the data and to produce a scatter 

matrix (see Fig. 1). 

 

 
Figure 1. Visualizing feature distributions 

 

The best number of clusters of the ones we have tried is 2 with a silhousette 

coefficient of 0.422. Once we have chosen the optimal number of clusters for clustering 

algorithm using the scoring metric above, now it possible visualize the results (see Fig. 

2). Note that, for experimentation purposes, we are to adjust the number of clusters for 

our clustering algorithm to see various visualizations. The final visualization pro-vided 

should, however, correspond with the optimal number of clusters. 
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Figure 2. Visualising the clusters 

 

Each cluster present in the visualization above has a central point. These centers 

(or means) are not specifically data points from the data, but rather the averages of all 

the data points predicted in the respective clusters. For the problem of creating 

customer segments, a cluster's center point corresponds to the average customer of that 

segment. Since the data is currently reduced in dimension and scaled by a logarithm, 

we can recover the representative customer spending from these data points by 

applying the inverse transformations. Consider the total purchase cost of each product 

category (see code below) for the representative data points above, and reference the 

statistical description of the dataset at the beginning of this study. We will see which 

set of establishments could each of the customer segments represent. A customer who 

is assigned to 'Cluster X' should best identify with the establishments represented by 

the set of 'Segment X' (Fig. 3). 
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Figure 3. Customer segments 

 

Our initial prediction for Sample point 0 is completely consistent with its 

predicted classification of Cluster 1. It has a very similar distribution of needs as 

Cluster 1, where typical fresh produce market has Fresh foods as their primary product, 

and a small selection of Frozen foods. Our initial prediction for Sample point 1 is 

completely consistent with its predicted classification of Cluster 0. It has a very similar 

distribution of needs as Cluster 0, where typical cafe or restaurant needs a good supply 

Milk and Grocery ingredients, and a good supply of Detergents_Paper to clean & 

sanitize the place and provide paper napkins for their customers. It is hard to say 

whether our initial prediction for Sample point 2 is consistent with it is predicted 

classification of Cluster 0. Typical deli inherently needs a lot of Delicatessen foods and 

some need for Grocery and Fresh foods. Neither clusters put too much importance on 

Delicatessen foods, and while it's Grocery needs matches Cluster 0, it is Fresh foods 

needs better matches Cluster 1. We can see it's on the border between the two clusters 

in the cluster visualization, so we can't have much confidence in which cluster it 

belongs to either way. 

Conclusion. The volume of goods turnover is the main gross indicator of the 

activity of a trading company, which characterizes the result of its activities in relation 
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to the attraction of consumer funds of consumers. For retail companies to maintain a 

competitive edge in an accelerating marketplace, it is becoming increasingly important 

for them to seek proactive methods of harnessing new and extensive data sources in 

innovative ways. With the help of data engineering platforms, retailers stand to be able 

to achieve deeper understanding of their customer data, which will in turn lead to 

valuable business insights. By gleaning insights from this data – often in real time – 

organizations are able to work more efficiently or gain an advantage over competitors. 

We could use a supervised learner to train on the existing customer base, using annual 

spending of each product category as it's features and labelling each customer with 

their respective the customer segment. With this method, we can predict which 

customer segment each of new customers belong to using their estimated product 

spending and suggest the most appropriate services for them. We can actually still use 

the supervised learner from this work to classify new customers to their respective 

customer segments. In addition, we can always use the predicted labels as an 

engineered input feature for another supervised learning model to predict something 

else. 
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Air traffic controllers’ professional activities are related to the large amount of 

data operation and decision-making in a dynamic environment in real time. Such 

conditions, which are characterized by constant information updating, make it possible 

for abnormal situations to occur, which may lead to a decrease in flight safety. Due to 

this, high requirements are made for the human operator’s professional training level. 

One of the modern means of the learning effectiveness improvement is the use 

of adaptive learning systems that have proven their effectiveness in many areas. Their 

application in the air traffic controllers’ training system will theoretically reduce the 
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training time significantly, maintain a high level of training quality and increase the 

flight safety level. 

In the classic simulator there is no objective evaluation and feedback on the 

results of training exercises. But with the introduction of an adaptive component to the 

training process, these problems can be solved. 

It has been established that currently there are many developments regarding the 

adaptive approach to learning. These studies can be divided into two groups: general 

research on adaptive learning (L. Ye. Baidych, O. V. Bevza, P. L. Brusylovskyi, 

V. A. Chuliukov, A. S. Dovbysh, P. I. Fedoruk, O. M. Haitan, R. P. Hrafov, 

O. V. Kravchenko, A. V. Topchiiev, Lora Aroyo, M. Driscoll, P. Karampiperis, 

Riichiro Mizoguchi, Steven Oxman, C. E. Weinstein, William Wong, etc.) and 

research on the aviation operators’ adaptive training, in particular, air traffic controllers 

(S. P. Borsuk, V. H. Chernov, Yu. V. Chynchenko, O. V. Izvalov, M. A. Pavlenko, 

H. S. Stepanov, K. Yu. Surkov, O. I. Tymochko, I. I. Vereshchahin, etc.) The issue of 

the adaptive information environment forming in terms of air traffic controllers’ 

distance learning remains insufficiently considered. 

The introduction of adaptive learning systems is particularly appropriate during 

the organization of distance learning in a pandemic. The Director General of UNESCO 

stated that due to the COVID-19 coronavirus pandemic, more than 1.5 billion young 

people in 165 countries are unable to attend classes due to the closure of secondary 

schools (Кіщак, 2020). The Ukrainian researchers encourage higher education 

institutions in Ukraine to implement innovative solutions in a relatively short period of 

time and to introduce distance learning using various web servers, platforms, resources 

and social networks, such as: 

- MOODLE – learning platform that will help create effective online learning in 

your own environment; 

- Google Classroom – a free web service created by Google for educational 

institutions; 
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- LEARNINGAPPS – designer of interactive tasks, which allows you to create 

electronic interactive exercises that promote activity, independence, efficiency, 

connection of theory with practice, a combination of collective and individual forms of 

educational work; 

- other systems and platforms for remote operation and remote access (AnyDesk, 

Radmin, TeamViewer). 

For example, AnyDesk provides alternative remote access to one or more 

personal computers, regardless of the user's location. The program allows you to work 

remotely with different types of files and documents (Краща програма для 

віддаленого доступу до ПК, 2019). 

As the practice of the last academic year 2019/2020 showed, remote work in the 

air traffic controllers’ training system is technically possible with the use of remote 

access platforms AnyDesk and Radmin, but also some difficulties were identified, 

including technical and psychological issues (lack of live communication, 

impossibility of missed practical classes resubmission, etc.). 

The adaptive information environment provides full use of the feedback results 

in the air traffic controllers’ training, which ensures the mandatory introduction of 

corrective actions in the process of developing appropriate skills and abilities. 

Reasonable choice of technical means provides an opportunity to implement different 

learning strategies in carrying out corrective measures (Ломакіна, 2018). 

The adaptive information environment model of the air traffic controllers’ 

training, which was developed with the help of intelligent models and methods of 

forming an information learning environment, allows to change the complexity of 

tasks, introduce new or additional conditions for exercises, objectively assess the 

correctness of practical tasks, etc. (Сурков, 2019). But the main advantage of the 

adaptive information environment model is the possibility of its use in distance 

learning. 

To make up a mathematical model of the air traffic controllers’ actions, you need 

to use data analysis algorithms based on specific facts recorded while doing the 
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exercises. Due to the complexity of the task, it is advisable to use image recognition 

methods that use a training sample of the input training exercises results of the adaptive 

training system. This will allow the analysis of experimental data to assess the 

informativeness of indicators and conduct research on the air traffic controllers’ 

activities using the multidimensional analysis methods. The training sample should be 

constantly improved by its application in air traffic controllers’ adaptive simulators. 

The organization of an adaptive approach to simulator training in the terms of 

air traffic controllers’ distance learning is a difficult task that requires clarity and 

feedback timeliness, elimination of technical and psychological difficulties. This is 

especially true for the complex control systems operators’ training, for which the 

psychological component of training is the most important. Technical difficulties are 

solved through the use of platforms for remote operation and remote access, providing 

instant support and administration of all connected devices. 
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Анотація. Вирішальний вплив на роботу дизелів має стан паливної 

апаратури і особливо її прецизійних деталей, від стану поверхні яких залежить 

протікання процесів сумішоутворення і згоряння в циліндрах двигуна. Деталі 

паливної апаратури працюють в умовах тертя і зносу, корозійного впливу 

палива. Абразивну дію мають продукти зносу деталей і продукти корозії. В 

роботі розглянуто підвищення зносостійкості голки розпилювача паливної 

апаратури лазерним гартуванням. Для поверхневого зміцнення використовували 

твердотільний YAG-лазер потужністю 5 Вт. Під час експлуатації ведучим видом 
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зносу у голки є абразивний з наступним переходом у мікросхоплювання. 

Рекомендовано піддавати голку розпилювача із сталі Р9 гартуванню, обробці 

холодом і одному відпуску, що дозволяє скоротити тривалість термічної 

обробки, зменшити кількість залишкового аустеніту і отримати твердість 63−64 

HRC. Структура сталі після термічної обробки − високолегований мартенсит, 

дисперсні карбіди і залишковий аустеніт. Для поверхневого зміцнення окремих 

ділянок голки, які піддаються інтенсивному зносу, використовували лазерне 

поверхневе гартування лазером малої потужності, що працює в імпульсному 

режимі. Встановлено, що мікротвердість сталі Р9, яку піддавали поверхневому 

лазерному гартуванню від температур близьких до температури солідуса, 

залежить від тривалості імпульсу. Між залежностями мікротвердості, кількістю 

залишкового аустеніту і числом вторинних карбідів від довжини імпульсу 

спостерігається хороша кореляція. Визначена оптимальна тривалість імпульсу 

лазерного випромінювання (3 мс) для отримання максимальної твердості 12800 

МПа і товщини зміцненого шару 0,15-0,2 мм. 

Ключові слова: Імпульсний режим, Лазерне гартування, Швидкорізальна 

сталь. 

 

 

Надійність дорожньо-будівельної техніки в значному ступені залежить від 

надійності дизелів та їх паливної апаратури (Локшин, 2002). Вирішальний вплив 

на роботу дизелів має стан паливоподаючої системи і особливо її прецизійних 

деталей. Від стану поверхні цих деталей залежить протікання процесів 

сумішоутворення і згоряння в циліндрах двигуна, які визначають економічні, 

динамічні та експлуатаційні показники всієї машини. Ресурс паливної апаратури 

обмежується не тільки технологією виготовлення деталей, покращенням 

фільтрації палива, зміною конструкцій деталей, але в значному ступені 

зносостійкістю прецизійних пар. Розпилювач є важливим вузлом паливної 

апаратури – це елемент системи вприскування, призначений для дозованої 
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подачі палива, його розпилення в камері згоряння і утворення паливо-повітряної 

суміші. Деталі розпилювача працюють в умовах напіврідкого змащення, високих 

температур (100−280 °С), агресивного середовища (дизельне паливо), 

зношування (абразивну дію мають самі продукти зносу деталей, продукти 

згоряння палива), високого тиску, ударних навантажень (швидкість відносного 

переміщення 1,85 м/с і вище) (Грехов та ін., 2005). 

Наслідки зносу деталей – зменшення гідравлічної щільності, 

герметичності і спотворення характеристик паливної апаратури. 

Мета роботи – підвищення зносостійкості голки розпилювача паливної 

апаратури лазерним гартуванням. 

Голку розпилювача виготовляють із швидкорізальних сталей (Грехов та 

ін., 2005). Для лазерного зміцнення використовували твердотільний YAG-лазер 

потужністю 5 Вт.  

Рекомендовано замінити стандартний режим об′ємної термічної обробки 

голки розпилювача із швидкорізальної сталі Р9, який складається із гартування 

та трьох відпусків, на гартування, обробку холодом і один відпуск при t = 550 – 

570 °C на протязі 60 хв, що дозволяє скоротити тривалість термічної обробки, 

зменшити кількість залишкового аустеніту і отримати твердість 63−64 HRC. 

Структура сталі після гартування, обробки холодом і відпуску: 

високолегований мартенсит, карбіди, залишковий аустеніт ~ 5 %.  

Для локального поверхневого зміцнення ділянок голки, які піддаються 

інтенсивному зносу, використовували гартування лазером малої потужності, що 

працює в імпульсному режимі 

Вважають, що безперервний режим лазерного випромінювання більше 

підходить для проведення термічної обробки сталевих виробів. Однак 

використання імпульсного режиму дозволяє знизити потужність лазерних 

пристроїв для поверхневого зміцнення. Дуже мала тривалість імпульсів і 

можливість фокусувати випромінювання в пляму малого діаметра, дозволяє 

отримувати енергії потужності, які є достатніми для нагріву зміцнюваної 
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поверхні до температур вище фазових перетворень (Афанасьева, & Лалазарова, 

2015). 

В роботі досліджували вплив тривалості імпульсу лазерного 

випромінювання на мікротвердість Н100 зміцненого шару. Максимум 

мікротвердості відповідає тривалості імпульсу τ=3 мс (рис. 1, а). Тривалість 

імпульсу 3 мс забезпечує густину енергії випромінювання, тобто енергію в 

імпульсі, яка необхідна для нагріву до температур близьких до температури 

солідусу (Тс), при яких відбуваються фазові перетворення в сталі Р9.  

 

 
Рис. 1. Залежність твердості (а) загартованого шару і кількості карбідів (б) 

від тривалості імпульсу 

 

Металографічними дослідженнями не вдалось знайти різницю між 

структурою сталей після лазерного гартування імпульсами різної тривалості. 

Таку різницю знайдено при рентгеноструктурному аналізі. При τі=3,0 мс в сталі 

мінімум залишкового аустеніту, після лазерного гартування імпульсами 1,5 і 8,0 

мс в структурі знайдено ∼15 % залишкового аустеніту.  
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В структурі сталі присутні вторинні карбіди для всіх досліджуваних 

значень τі після лазерного гартування від температури Тс, їх кількість також 

залежить від тривалості імпульсу. Максимальна кількість карбідів 

спостерігається при τ=3 мс (рис. 1, б). 

При збільшенні тривалості імпульсу (і щільності енергії) спостерігається 

зменшення твердості, що пояснюється оплавленням поверхні і утворенням менш 

твердих структурних складових, збільшенням кількості залишкового аустеніту.  

На рис. 2 наведений розподіл твердості за глибиною зміцненого шару. 

Глибина зміцненого шару при лазерній обробці на оптимальних режимах досягає 

0,1-0,2 мм. 

Широке розповсюдження лазерного імпульсного гартування обумовлено 

формуванням специфічних метастабільних структур, які мають високий опір 

зносу в процесі тертя.  

При оптимальній тривалості імпульсу 3 мс максимальна твердість 

поверхневого шару сталі Р9 може досягати 11000−12800 МПа. 

 

 
Рис. 2. Зміна мікротвердості за глибиною зони лазерного впливу 

 

Порушення режимів лазерної обробки (збільшення тривалості імпульсу) 

викликає оплавлення поверхневого шару. Обробка з оплавленням призводить не 

тільки до зниження твердості, але і до погіршення якості поверхні – збільшення 
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шорсткості, порушення геометрії, що не бажано для прецизійних деталей 

паливної апаратури. 

Таким чином, на основі проведених досліджень встановлено, що 

мікротвердість сталі Р9, яку піддавали поверхневому лазерному гартуванню, 

залежить від тривалості імпульсу. Між залежностями мікротвердості, кількістю 

залишкового аустеніту і числом вторинних карбідів від довжини імпульсу 

спостерігається хороша кореляція. Визначена оптимальна тривалість імпульсу (3 

мс) лазерного випромінювання для отримання максимальної твердості 

поверхневого шару швидкорізальної сталі 12800 МПа. 
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Анотація: У статті досліджено основні теоретико-практичні аспекти 

віртуалізації діяльності організацій, зокрема, вплив VR-технологій на їх 

конкурентоспроможність. Проаналізовано досвід використання віртуальних 

технологій в бізнесі, що дозволило узагальнити пропозиції щодо формування 

конкурентних переваг на основі технологій віртуальної реальності. Дано 

класифікаційну характеристику використанню віртуальних технологій (VR/AR) 

в контексті забезпечення фінансово-економічної безпеки компаній, що базується 

на платформі інформаційної безпеки. Оскільки VR-технології є передумовою і 
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каталізатором майбутніх організаційних трансформацій, пов’язаних зі 

створенням нових конкурентних переваг та оперативністю в діях системи 

фінансово-економічної безпеки, відповідно сформований висновок-

рекомендація, зокрема: в організаціях мають ретельно відстежувати розвиток 

сучасних інформоційно-комунікаційних технологій (ІКТ) з метою використання 

їх таким чином, щоб забезпечуючи створення конкурентних переваг на їх основі 

і підвищувати рівень фінансово-економічної безпеки організації в сучасному 

інформаційному просторі. 

Ключові слова: Віртуальна реальність (VR), доповнена реальність (AR), 

VR-технології, конкурентоспроможність організації, фінансово-економічна 

безпека, інформаційна безпека організації, бізнес-моделі, бізнес-процеси, 

оптимізація процесів моніторингу. 

 

 

Вступ: В сучасних умовах динамічного розвитку інформаційних систем 

(ІС) та інноваційних технологій з метою підвищення конкурентоспроможності 

та забезпечення фінансово-економічної безпеки, бізнес-організація має 

розробляти таку стратегію дій, яка дасть змогу в повній мірі задовольнити 

більшість потреб зацікавлених у її діяльності сторін. Здійснити таке можливо за 

допомогою сучасних технологій. Діагностика світової бізнес-практики останніх 

років дозволяє зробити висновок про зростаючу зацікавленість основних 

стейкхолдерів організації у її результативній та ефективній діяльності. 

Потужним стимулом для пошуку ідей і використанні інноваційних технологій у 

бізнес-процесах організації є її конкуренти, які сприяють такому пошуку і 

уможливлюють її подальший успіх. Багато закордонних провідних компаній з 

метою забезпечення кращих конкурентних позицій, залучають у власні бізнес-

моделі інноваційні технології. Останніми роками набули значної популярності 

саме VR-технології. Віртуальна реальність імітує як вплив на користувача через 

його відчуття (зір, слух, дотик, ін.), так і реакції на такий вплив. Для створення 
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переконливого комплексу відчуттів реальності комп'ютерний синтез 

властивостей і реакцій віртуальної реальності проводиться у реальному часі. 

Постановка задачі: В умовах сучасного динамічного функціонування 

будь-яка бізнес-організація прагне зберігати власні конкурентні переваги на 

ринку. Тому кожна компанія розробляє та впроваджує різні іноваційні методи, 

які дають змогу не лише підтримувати стабільну позицію в сфері 

конкурентоспроможності але й розвиватися та збільшувати масштаби діяльності 

у певній сфері, зокрема на платформі забезпечення фінансово-економічної 

безпеки. В цьому контексті, останнім часом все більшого застосування, 

компаніями, набирають так звані технології віртуальної реальності (VR-

технології). Вони набувають істотної ваги через стрімкий розвиток 

інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій. Основною перевагою 

таких технології є можливість повного занурення у створену реальність, 

додатково набута здатність відчути і проаналізувати як позитивні сторони, так і 

негативні наслідки запланованих дій, а також змоделювати варіанти розвитку 

майбутніх подій. Тому використання все більшою кількістю організацій 

сучасних VR-технологій відіграє вагому роль у розвитку їх 

конкурентоспроможності та забезпечення фінансово-економічної безпеки. 

Відповідно, дослідження цього питання є досить актуальним. 

Результати роботи: Позитивний і зростаючий досвід використання VR-

технологій у бізнес процесах зарубіжних компаній пояснює створення ними 

конкурентних технологічно інноваційних переваг. Важливою особливістю є 

потужній розвиток VR у внутрішніх бізнес-комунікаціях та корпоративному 

навчанні організацій, а також використанні компаніями VR для різних 

інформаційно-комунікаційних заходів та процесів. Відповідно, VR-технології 

переходять у ранг стандартів конкуренції сучасних організацій. 

Переважаючим аргументом на користь використання VR-технологій 

виступає в першу чергу набуттям VR-технологіями критичної дослідницької 

експертизи, формуванням позитивного ставлення до них з боку кращих гравців 
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ринку та уточненням їх реальних переваг. Але одночасно використання 

віртуальних технологій останніми роками зазнало значних змін, що можна 

пояснити їх певними ключовими характеристиками, до яких віднесемо (Очкова, 

2016): 

1) безпечність, оскільки під час використання технологій ніякої загрози 

для людини не виникає, навіть більше, у ситуаціях з підвищеним ризиком такі 

технології спрацюють краще; 

2) зосередженість – використовуючи VR людина фокусує свою увагу на 

інформації, яка їй подається, причому з ізолюванням від впливу інших зовнішніх 

чинників, які можуть змінити її сприйняття; 

3) зрозумілість та результативність засвоєння інформації, що є наслідком 

зосередженості. 

На основі досліджень застосування (VR/AR) в сфері забезпечення 

фінансово-економічної безпеки компаній в контексті інформаційної безпеки, 

можна зауважити, що проекти віртуальної реальності здатні створювати не лише 

нові сегменти ринку за допомогою використання VR-технологій, але й 

розширювати існуючі. Оцінка кожного такого ринку або його сегменту стосовно 

ефективності застосування зазначених технологій проводиться за двома 

параметрами (IT-Enterprise, 2018): 

- по-перше, ємність ринку. Мається на увазі відносна або абсолютна частка 

ринку (кількість його суб’єктів) яка характеризує, на скільки в ній 

використовують технології віртуальної реальності тривалий час і чи вони дійсно 

користуються попитом і вважаються доцільними; 

- по-друге, кількість проектів віртуальної реальності, які можуть 

забезпечити ефективні результати у порівнянні з конкурентами. 

Переваги віртуалізації діяльності організацій розрізняються в залежності 

від певних видів VR-технологій та впливу, який вони спричиняють на 

ефективність діяльності самих компаній (Антонюк, б. д.). 
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До першого типу належить віртуалізація серверів, яка забезпечує роботу 

декількох операційних систем на одному фізичному сервері у вигляді 

високоефективних віртуальних машин. До характерних переваг таких VR-

технологій можна віднести наступні: 

• підвищення ефективності ІТ-інфраструктури, 

• зниження експлуатаційних витрат, 

• прискорене розгортання робочих навантажень, 

• підвищення продуктивності додатків, 

• підвищення доступності серверів, 

• спрощення середовищ і стримування зростання числа серверів. 

До другого типу віртуальних технологій відноситься віртуалізація мережі. 

Вона повністю відтворює фізичну мережу і дає можливість виконувати завдання 

у віртуальній мережі так само, як це можна було зробити в реальності. При 

використанні даного виду віртуалізації підвищується експлуатаційна 

ефективність і усувається залежність від обладнання. 

До третього типу належить віртуалізація настільних комп'ютерів. 

Розгортання віртуальних комп'ютерів в якості керованої послуги допомагає ІТ-

відділам швидше реагувати на потреби співробітників і відкривати для себе нові 

можливості. Крім того, віртуалізовані комп'ютери і додатки можна швидко і 

зручно надавати філіям, а також зовнішнім, закордонним та онлайн-

співробітникам, які використовують планшети iPad та Android, а також всю 

інформацію, яка необхідна для виконання поставлених завдань.  

Перелічені переваги віртуалізації дають можливість організації 

створювати стійкі конкурентні переваги та підвищувати її 

конкурентоспроможність не лише у сфері інноваційних технологій, але і у 

процесі використання інформації, управління змінами, фінансами, людськими 

ресурсами та інших (DHL, n. d.). 

Розвиток конкурентоспроможності організації є процесом постійних змін, 

які потрібно мотивувати, стимулювати і генерувати. Здійснення такого процесу 
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має відбуватися регулярно через створення та реалізацію певних кроків від 

уточнення стратегії, визначення цілей і завдань, оцінки можливостей, 

встановлення пріоритетів, розробки системи контролю, безпосередньо 

виконання та моніторингу і оцінювання результатів. 

На тлі використання VR-технологій, як революційно нової можливості 

розвитку, підвищення конкурентоспроможності організації може початися у 

локальному бізнес-процесі (ланці процесу тощо) і стати комплексним для всіх 

функціональних сфер компанії. В такому разі технології віртуальної реальності 

стануть не лише передумовою, а й своєрідним індикатором нагальності розробки 

та впровадження цілої програми підвищення конкурентоспроможності 

організації (Ежиков, 2017). 

Своєчасне ознайомлення і використання нових можливостей 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), згодом може дозволити 

організації досягти лідерських позицій у тій сфері діяльності, де вона працює. 

Значну частку успіху компанії забезпечує використання технологій віртуальної 

та доповненої реальності (VR/AR). Дослідження досвіду використання таких 

технологій компаніями дозволяє узагальнити пропозиції по формуванню 

конкурентних переваг організації заснованих на віртуальних технологіях. 

Висновки: Завдяки сучасним досягненням у розробці апаратного та 

програмного забезпечення для віртуальної реальності корпоративна система VR 

є важливим активом, здатним зміцнити інформаційну безпеку компанії, а 

відповідно покращити планування, розподіл ресурсів і ухвалення рішень. 

Завдячувати такій можливості варто через наявність відповідних VR-додатків у 

сфері фінансово-економічної безпеки, зокрема, як віртуальне навчання, 

створення віртуальних концепцій і «цифрових близнюків» (ідентичних реальним 

цифрових бізнес-процесів компанії). Такі активи є значною конкурентною 

перевагою для компанії і більш надійною та стабільною системою інформаційної 

безпеки, як складової фінансово-економічної безпеки компанії.  
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VR-технології стрімко поширюються останніми роками для використання 

у різних сферах і відповідно, надаючи користувачам можливість проектувати, 

моделювати і оцінювати середовища у 3D, можна ухвалювати більш 

обґрунтовані рішення для оптимізації процесів моніторингу.  

На основі VR-технологій також можуть успішно використовуватись 

«цифрові близнюки» при конструюванні, експлуатації та оптимізації фінансово-

економічної інфраструктури в площині інформаційної безпеки. Такі «цифрові 

близнюки» можна поєднувати у 3D-модель з даними ІоТ (Internet of Things), 

зібраними з підключених інформаційних порталів. «цифрові близнюки» можуть 

підтримувати дизайн та планування нових об’єктів, дозволяючи компаніям 

оптимізувати використання простору та моделювати рух продуктів, персоналу 

та матеріалів на вантажно-розвантажувальному обладнанні; 

Використання VR-технологій є специфічні для різних сфер і галузей 

діяльності, але разом з тим мають одну спільну платформу щодо забезпечення 

стабільної і надійної фінансово-економічної безпеки компаній. Технології 

розвиваються і їх свідоме спільне використання організаціями лише примножує 

позитивні наслідки та збільшує число компаній-користувачів. Такі технології 

віртуальної і доповненої реальності, уможливлюють створення компаніями 

стійких конкурентних переваг у наданні цінності клієнтам, у продуктивності 

використовуваних ресурсів, у ефективності діяльності підрозділів та у сприянні 

розвитку компанії в цілому протягом тривалого періоду. 
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В сучасних умовах переходу на електронні комунікації та поширення 

діджиталізації надзвичайно актуальним постає забезпечення захисту даних та 

ресурсів комп’ютерних систем від зовнішнього втручання, несанкціонованого 

доступу. Як наслідок реалізації подібних негативних дій може стати викрадення 

та подальше оприлюднення даних, які становлять комерційну таємницю, 

модифікація або знищення важливої облікової інформації, унеможливлення 

доступу до онлайн-сервісів установ та організацій через блокування діяльності 

їх ресурсів. Для захисту від внутрішніх і зовнішніх кіберзагроз виникає потреба 

в системах забезпечення інформаційної безпеки комп’ютерних систем, 

механізмах захисту, а також в оперативному реагуванні на можливі інциденти 

щодо безпеки їх ресурсів. 

В контексті забезпечення інформаційної та кібербезпеки подібні 

системи формують з урахуванням їх специфіки на основі системного підходу 

(Бурячок, 2011). Це означає дотримання виконання певних вимог щодо захисту. 

Зокрема, це насамперед стосується забезпечення його безперервності, оскільки 

зловмисники постійно шукають шляхи, щоб обійти захист необхідної їм 

інформації. 

Методи та форми захисту повинні надійно блокувати можливі способи, 

чинники несанкціонованого доступу до захищених ресурсів, які можуть бути 
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втіленими в різні форми, мови реалізації, типи носіїв, на яких вони зберігаються, 

відповідно це накладає вимогу надійності захисту. 

Захисту підлягають лише ті інформаційні ресурси, які об’єктивно мають 

бути захищені, втрата яких може завдати шкоди організації, таким чином захист 

має цілеспрямований та конкретизований характер. 

Складність захисту обумовлена тим, що захист – це специфічне явище, яке 

являє собою складну систему нерозривно пов’язаних та взаємозалежних процесів, 

кожен з яких у свою чергу має множину різних аспектів, властивостей та 

тенденцій, які взаємозалежні. 

Правовою основою формування системи забезпечення інформаційної 

безпеки комп’ютерних систем при здійсненні обробки інформації різного рівня 

конфіденційності виступають Закон України «Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах», Положення про технічний захист 

інформації в Україні, Правила забезпечення захисту інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах, Конституція України, закони України, 

нормативні акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші 

нормативні акти про захист інформації, державні та галузеві стандарти, 

розпорядчі та інші документи організації, а також Положення про забезпечення 

режиму секретності під час обробки інформації, що становить державну 

таємницю, в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-

телекомунікаційних системах, якщо в інформаційних системах здійснюється 

обробка відомостей, що належать до державної таємниці. 

Одним з найважливіших принципів безпеки є послідовність. З цієї причини 

організаціям необхідно дотримуватись стандартів. Незважаючи на те, що 

стандарти не є обов'язковими, більшість країн використовують їх як основу для 

забезпечення інформаційної безпеки. Кожна організація розробляє стандарти для 

підтримки свого унікального операційного середовища. 

Стандарти ISO 27000 описують впровадження комплексної системи 

керування інформаційною безпекою, що складається з усіх адміністративних, 
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технічних і оперативних заходів контролю, які в свою чергу забезпечують 

безпеку інформації всередині організації. ISO 27000 являє собою практичні 

рекомендації в галузях, які забезпечують на високому рівні захист для широкого 

спектру інформації. Стандарти допомагають підтримувати узгодженість в роботі 

мережі, визначають технології, які необхідні користувачам або програмам, а 

також програмні вимоги чи критерії, яких слід дотримуватися організації. 

Функціонування систем інформаційної безпеки зазвичай супроводжують 

технології аналізу ризиків, які містять у собі ідентифікацію ризиків та 

обчислення їх рівнів на основі оцінок, що належать ресурсам, загрозам і 

вразливостям ресурсів з метою подальшої ідентифікації і вибору заходів, що 

дозволяють мінімізувати або знизити ризики до прийнятного рівня. 

Організація повинна знати всі компоненти, які можуть піддаватися 

ризикам безпеки, зокрема, це стосується апаратних систем, мережевої 

інфраструктури, програмних засобів, інформаційних активів. 

До арсеналу основних засобів захисту інформації можна віднести, зокрема, 

фізичні засоби, апаратні та програмні засоби, криптографічні та адміністративні 

методи (Ленков та ін., 2008). 

Неможливість забезпечення абсолютної захищенності даних та ресурсів 

організацій чи установ в процесі функціонування характерних для сучасних 

тенденцій розподілених комп’ютерних систем навіть при відсутності негативних 

впливів зловмисників обумовлює потребу у додаткових методах і засобах 

підвищення інформаційної та кібербезпеки. В цьому аспекті актуальними 

вважаються розроблення та застосування методів оперативного реагування на 

інциденти (Гринь та ін., 2013). 

Управління інцидентами передбачає виявлення, аналіз, реагування на 

інциденти та розробку заходів щодо покращення діючих процесів та заходів 

інформаційної безпеки на основі отриманого досвіду. В основі процесу 

моніторингу і реагування на інциденти інформаційної безпеки передбачено 

наявність відповідного контенту, що представлений набором кореляційних 
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правил, регламентів аналізу інцидентів, процедурами розбору інцидентів, 

реагування, формування відповідної звітності. 

Слід приділяти особливу увагу деталізації сценаріїв реагування після того, 

як почнуть генеруватися ті чи інші сигнали про виникнення інцидентів 

компонентами систем забезпечення інформаційної безпеки. Після 

підтвердження інциденту забезпечується реєстрація його подробиць у формі 

звіту, дані заносяться до відповідної бази даних інцидентів та відбувається 

інформування співробітників організації та керівництва. Зазвичай за 

попередньою згодою керівництва атаковані інформаційні системи можуть бути 

відключеними (МОО «Союз ИТ директоров» та ін., 2011). 

Доцільно визначити через яку підсистему сталося вторгнення, а також 

кінцеву мету атаки. Для цього на основі зібраної інформації виділяють ті чи інші 

ідентифікатори зловмисника (обліковий запис у додатку, email). Для того, щоб 

вчасно та ефективно дослідити всю необхідну інформацію про інцидент, 

потрібно визначити скомпрометовані об’єкти захисту (система, сервіс, дані). В 

цьому аспекті доцільно ідентифікувати та зібрати дані, які можуть зникнути за 

короткий проміжок часу, проаналізувати мережеві підключення і активність 

системи на предмет наявності відхилень від звичайного стану, провести аналіз 

пам’яті на основі всіх процесів, що виконуються в ній, чинники, завдяки яким 

було реалізовано інцидент (помилки конфігурації, додатку, системи, помилка 

протоколу). 

Практика розслідування кіберінцидентів дозволяє точно діагностувати 

інциденти, локалізувати та мінімізувати наслідки і втрати, виявити основні 

причини, канали та докази, відновити скомпрометовані інформаційні системи, 

впровадити заходи захисту для унеможливлення таких інцидентів у 

майбутньому. Це дасть можливість створення набору протоколів, що 

сприятимуть оперативному реагуванню на інциденти, і тим самим протидіяти 

втручанню в інформаційні системи організацій, а також обумовить розв’язання 

низки проблем та уникнення або зведення до мінімуму наслідків, пов’язаних з 



1st International Conference on Emerging Trends in Academic Research                                       Dublin, Ireland 
 

 
- 38 - 

 

ризиками порушення конфіденційності, цілісності або доступності даних, а 

також можливих іміджевих та репутаційних втрат для організації. 
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У наш час все більше і більше смартфонів, комунікаторів, планшетних ПК 

і інших видів пристроїв, зручних для використання, як в повсякденному житті, 

так і в бізнесі зокрема, випускаються на базі операційної системи (ОС) Android. 

Засоби розробки для платформи Android безкоштовні, в той час як розробка, 

наприклад, під iPhone (від компанії Apple) вимагає чималих початкових 

фінансових вкладень. Безпосередньою перевагою ОС Android є наявність 

безкоштовних бібліотек для роботи зі сторонніми ресурсами (Google Map API, 

ін.). Мобільні додатки для внутрішніх завдань стали набирати популярність після 

формування концепції BYOD (Bring Your Own Device) у компаніях США. Зараз 

уже кожен великий вендор мобільних ОС (Apple, Google, Microsoft) має певні 

механізми, за допомогою яких можна з центрального сервера очищати 

інформацію і відключати доступ до даних на загублених мобільних пристроях 

або ж на пристроях відсторонених співробітників. Розробка додатків для 

платформи Android ведеться переважно на мові Java. Для створення програм на 

мові Java необхідне спеціальне програмне забезпечення (ПЗ). Актуальні версії 

цього ПЗ можна завантажити з офіційного сайту розробника, Oracle Corporation. 
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До цього програмного комплексу відносяться такі інструменти як JRE (Java 

Runtime Environment) і JDK (Java Development Kit) (Griffiths, 2017). 

Зазвичай додаток для ОС Android складається з набору активностей, кожна 

з яких відповідає вікну керування. Кожна активність представлена в проекті 

класом, реалізованим на мові Java, що зберігається в однойменному файлі з 

розширенням .java. Кожній активності відповідає xml-файл. В xml-файлі описано 

у вигляді xml коду розташування візуальних об'єктів (Houssem Yahiaoui, 2017). 

При запуску активності система Android автоматично розпізнає розмір екрану 

мобільного пристрою і призводить виведений контент у відповідність з 

розміткою, описаної в xml-файлі. Таким чином, одна і та ж активність буде 

виглядати однаково незалежно від діагоналі пристрою, що використовується. 

Для кожного додатку Android повинен існувати xml файл, в якому у вигляді xml 

коду будуть прописані мінімальні вимоги до системи (Antonis Tsagaris, 2018). 

Для збірки проекту доцільно застосовувати Gradle. Gradle – це інструмент 

автоматизації збирання, часто використовуваний для мов JVM, таких як Java, 

Groovy або Scala. Gradle виконує такі речі, як компіляція jar, запуск тестів, 

створення документації та багато іншого. Після створення проекту AndroidStudio 

створює build.gradle файл з корисними налаштуваннями за замовчуванням, в 

ньому є всі додаткові бібліотеки, такі як:  

• com.android.support:appcompat-v7:28.0.0 – підтримка зворотної 

сумісності додатків; 

• com.google.firebase:firebase-database:16.1.0 – підключення API Firebase 

database; 

• junit:junit:4.12 – тестування; 

• com.android.support:design:28.0.0 – візуалізація об’єктів; 

• com.android.support:recyclerviewv-7:28.0.0 – візуалізації списків; 

• com.android.support:cardview-v7:28.0.0 – візуалізації елементів списку; 

• com.google.firebase:firebase-storage:16.1.0 – Підключення API Firebase 

Storage; 
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• com.github.bumptech.glide:glide: 4.9.0 – API для завантаження фото з 

Інтернету. 

Функціонально, додаток може складатися з фрагментів та активностей. 

Активність є схемою представлення Android додатків. Кожен екран для 

користувача інтерфейсу представлений класом Activity або Fragment і по суті є 

окремою формою додатка. Android-додаток здатен складатися з декількох 

активностей та фрагментів і може перемикатися між ними під час виконання 

програми. При першому запуску додатку користувач мусить зареєструватися та 

вказати свій логін та пароль, які буде використовувати в майбутньому. При вході 

в основний інтерфейс програми відображається активність на якій знаходиться 

фрагмент з списком контактів. 

Серед безлічі середовищ розробки Android Studio – найкращий варіант, 

адже він залишає розробнику лише продумувати та реалізовувати логіку, беручи 

на себе всю рутину створення та побудови проекту. 
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Анотація. Сучасна економіка бурхливо розвивається, впроваджуються 

інноваційні методи та технології виробництва, автоматизуються процеси 

виробництва, удосконалюються методи управління капіталом. Наявність 

інтелектуальної власності впливає на діяльність та економічні показники 

суб’єкта господарювання. Таким чином, робота з нематеріальними об’єктами в 

тому числі і їх оцінкою є досить важливим питанням для власників бізнесу. 

Власниками інтелектуальної власності можуть бути як юридичні так і фізичні 

особи. Вагомий вплив у обліковому процесі суб’єктів господарювання має 

оцінка нематеріальних активів, саме з нею пов’язано досить багато облікових 

труднощів та непорозумінь. Через велику кількість видів НМА та різні їх 

властивості виникають проблеми у визначенні об’єктивних методів для їх 

достовірного оцінювання. Є велика кількість вже відомих нам методик та 

концепцій, які пропонуються для визначення оцінки нематеріальних активів, 
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виникає потреба в їхньому перегляді, удосконалені, систематизації та розробці 

нових методик та підходів, які будуть актуальними у застосуванні з урахуванням 

того фактору, що нематеріальні активи в сучасних умовах займають головні 

позиції в розвитку економіки. 

Ключові слова: Методи оцінювання, Національні та міжнародні 

стандарти, Нематеріальні активи, Оцінювання нематеріальних активів. 

 

 

На сьогоднішній день є актуальне питання встановлення впливу та 

значення нематеріальних активів на ринкову вартість підприємства. Виникає 

необхідність у досконалому вивчені вже існуючих і спірних об’єктів НМА, 

чинників, які на них впливають, встановленні й розбірці підходів та методів з 

метою об’єктивного оцінювання вартості підприємства.  

Вчені та практики звертають увагу на потребу та важливість проведення 

досліджень, які будуть спрямовані на покращення методології оцінки та 

переоцінки нематеріальних активів, що має чималий вплив на формування 

достовірної вартості бізнесу. Відштовхуючись від цілі проведення оцінка 

поділяється на бухгалтерську та експертну. 

Бухгалтерська оцінка нематеріальних активів стандартизована за трьома 

рівнями: регіональному, міжнародному та національному рівнях. На 

Регіональному рівні Директиви Європейського Союзу, що стосуються питань 

оцінки вартості для фінансової звітності і для фінансових організацій розробляє 

Рада Європейських Співтовариств. На Міжнародному рівні Рада з міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку (International Accounting Standards Board) 

розробляє Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (International 

Accounting Standards) і Міжнародні стандарти фінансової звітності (International 

Financial Reporting Standards). Останнім часом все більшої популярності набирає 

оцінка для МСФЗ. Це процедура по визначенню вартості активів чи всього 

бізнесу в цілому згідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Для 
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багатьох підприємств це усвідомлена необхідність, яка відкриває нові 

можливості: отримання достовірної інформації про фінансовий стан, можливість 

виходу на міжнародні ринки капіталу, залучення зарубіжних акціонерів та 

інвесторів, ефективне використання та управління ресурсами. При проведенні 

оцінки для МСФЗ важливо визначити вартість усіх активів: обладнання, запасів, 

нерухомості, машин, матеріалів, нематеріальних активів. Також враховується 

перспектива розвитку, конкурентоспроможність, ефективність діяльності. Є три 

традиційних підходи для проведення оцінки справедливої вартості МСФЗ: 

доходний – вартість визначається прибутком, який підприємство може отримати 

в майбутньому; витратний – визначення вартості майна (сукупність 

нематеріальних та матеріальних активів); порівняльний – визначення вартості 

базується на аналізі ринкових цін схожих компаній, детальна характеристика 

яких наведена у таблиці 1. На національному рівні Методологічна рада з 

бухгалтерського обліку, яка є дорадчим органом при Міністерстві фінансів 

України, розробляє Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. 

Експертна оцінка нематеріальних активів регулюється на міжнародному, 

національному та європейському рівнях. На Міжнародному рівні Міжнародний 

комітет по стандартах оцінки майна (МКСОМ) (англ. IVSC) розробляє 

Міжнародні стандарти оцінки (International Valuation Standards). На 

Національному рівні Королівський інститут Сертифікованих Сюрвеєрів 

Великобританії RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) розробляє 

англійські стандарти оцінки Standards RICS. Українське товариство оцінювачів 

(УТО) розробляє Українські Національні стандарти оцінки. На Європейському 

рівні Європейська асоціація оцінювачів TEGоVA (The European Group of Valuers' 

Associations) розробляє Європейські стандарти оцінки (European Valuation 

Standards). Порядок експертної оцінки нематеріальних активів регламентується 

Міжнародними стандартами оцінки (методичний посібник №4 «Нематеріальні 

активи») (МСО – 2001), стандартами TEGOVA-2000 (методичний посібник №8 

«Нематеріальні активи»), а також Національними стандартами №4 «Оцінка 
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майнових прав інтелектуальної власності» та №1 «Загальні засади оцінки майна 

і майнових прав». Усі методи оцінки нематеріальних активів належать до одного 

з трьох головних підходів до оцінки, визначених Міжнародними стандартами 

оцінки, такими як: дохідний, порівняльний (ринковий) та витратний, детальна 

характеристика наведена у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика підходів до оцінки НМА (Криштопа, 2010) 

 
Підходи до оцінки нематеріальних активів 

Дохідний  Витратний  Ринковий 

(порівняльний) 

Основні методи оцінювання  

1. Метод переваги у 

прибутку; 

2. Методи переваги у 

видатках; (метод 

«звільнення від роялті», 

метод опціонів, метод 

виграшу у собівартості, 

метод виділення долі 

прибутку, який 

припадає на 

нематеріальні активи). 

1. Метод історичних 

витрат; 

2. Метод вартості 

заміщення; 

3. Метод 

відновлювальної 

вартості. 

1. Метод якісного 

аналізу для коригування 

даних; 

2. Метод параметричної 

оцінки; 

3. Метод прямого 

аналізу порівняння 

продаж. 

Основні переваги підходу 

Універсальність (може 

бути застосованим до 

будь-яких 

нематеріальних активів, 

Універсальність 

(застосовується до будь-

яких нематеріальних 

активів). 

Є найбільш точним при 

умові достатнього 

обсягу ринкової 

інформації. 
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Підходи до оцінки нематеріальних активів 

Дохідний  Витратний  Ринковий 

(порівняльний) 

Основні методи оцінювання  

які приносять 

економічну вигоду). 

Основні недоліки підходу 

1. Отримати необхідну 

інформацію досить 

складно; 

2. Широке застосування 

даних, які отримані на 

основі прогнозів та 

експертним шляхом. 

Оцінка, яка визначена за 

даним методом рідко 

відповідає дійсній 

вартості нематеріальних 

активів. 

Застосовується 

виключно до 

нематеріальних активів, 

до яких існує достатньо 

розвинений активний 

ринок. 

До чого прирівнюється вартість оцінюваних нематеріальних активів 

До прибутку від 

використання тих 

нематеріальних активів, 

що оцінюються. 

До витрат на створення 

співставного по 

корисності 

нематеріального активу. 

До найбільш ймовірної 

на визначеному сегменті 

ринку ціни співставного 

по корисності 

нематеріального активу, 

що продається в умовах 

чистої угоди. 

Джерело: складено автором на основі нормативно-правових і методичних 

документів. 

 

У ст. 7. Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні» пояснено у яких випадках проводиться оцінка 

майна, зокрема нематеріальних активів. Даний закон звертає увагу, що оцінка 

майна відбувається у випадках, встановлених законодавством України, 
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міжнародними угодами, підставою для яких є договір, а також за вимогою однієї 

зі сторін угоди та за згодою сторін (Закон України від 12.07.2001 р. № 2658-III, 

2001). 

При вивченні питання оцінювання НМА було опрацьовано наступні 

національні та міжнародні нормативно-правові документи обліку та експертної 

оцінки: Європейські стандарти оцінки TEGoVA – 2003 (Рекомендації 8 «Оцінка 

нематеріальних активів») (2003); Міжнародні стандарти оцінки 2017 

(Міжнародний стандарт оцінки (МСО) 210 «Нематеріальні активи») (2017); 

Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №1185 від 03.10.2007 р. 

(2007); Професійні стандарти оцінки RICS – 2017 (VPGA 6 «Оцінка 

нематеріальних активів») (2007); П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» 

(Міністерство фінансів України, 1999); МСБО (IAS) 38 «Нематеріальні активи» 

(2012). Вище наведені національні та міжнародні стандарти бухгалтерської та 

експертної оцінки та інші методичні й нормативно – законодавчі документи, які 

містять правила, норми та методичні рекомендації на основі яких відбувається 

процес оцінювання та складається звіт з оцінки.  

 
Таблиця 2 

Регулювання бухгалтерської та експертної оцінки нематеріальних активів 

нормативно – правовими документами 

 

Експертна оцінка Бухгалтерська оцінка 

Національні документи 

Національний стандарт №1 «Загальні 

засади оцінки майна і майнових 

прав», затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 

10.09.2003 р. №1440 

П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», 

затверджені наказом Міністерства 

фінансів України від 18.10.1999 р. 

№242 
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Експертна оцінка Бухгалтерська оцінка 

Національні документи 

Національний стандарт №4 «Оцінка 

майнових прав інтелектуальної 

власності», затверджений 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 03.10.2007 р. №1185 

П(С)БО 19 «Об’єднання 

підприємств», затверджені наказом 

Міністерства фінансів України від 

07.07.1999 р. №163 

Закон України «Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні» 

затверджений ВРУ від 12.07.2001 р. 

№2658-III 

Закон України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.1999 р. №996-XIV 

Методика оцінки державних 

корпоративних прав, затверджена 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 02.08.1999 р. № 1406  

Методичні рекомендації з 

бухгалтерського обліку 

нематеріальних активів, затверджені 

наказом Міністерства фінансів 

України від 16.11.2009 р. №1327 Методика оцінки майнових прав 

інтелектуальної власності, 

затверджена наказом Фонду 

державного майна України від 

25.06.2008 р. №740 

Порядок визначення оціночної 

вартості об’єктів права 

інтелектуальної власності, що 

перебувають у державній власності 

або були створені (придбані) за 

державні кошти, з метою зарахування 

на бухгалтерський облік, затверджено 
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Експертна оцінка Бухгалтерська оцінка 

Національні документи 

наказом Фонду державного майна від 

13.12.2005 р. №3162  

Міжнародні документи 

Європейські стандарти оцінки 

TEGoVA-2016 

Європейські стандарти оцінки 

TEGoVA-2003 

Рекомендації 8 «Оцінка 

нематеріальних активів»  

Положення про стандарти 

фінансового обліку (SFAS) №2 

«Бухгалтерський облік витрат на 

наукові дослідження і розробки»  

Положення про стандарти 

фінансового обліку (SFAS) №141 

«Об’єднання бізнесу»  

Положення про стандарти 

фінансового обліку (SFAS) №142 

«Гудвіл та інші нематеріальні 

активи»  

Положення про стандарти 

фінансового обліку (SFAS) №157 

«Оцінка по справедливій вартості»  

Міжнародні стандарти оцінки 2017 

Принципи міжнародних стандартів 

оцінки 

Міжнародні стандарти оцінки (МСО) 

210 «Нематеріальні активи»  

Професійні стандарти оцінки RICS-

2017. VPGA 6 «Оцінка 

нематеріальних активів»  

МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бізнесу»  

МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка 

справедливої вартості»  

МСБО (IAS) 38 «Нематеріальні 

активи»  

Джерело: складено автором на основі нормативно-правових і методичних 

документів 

 

Застосування даних підходів по відношенню до нематеріальних активів 

має свої специфічні особливості, адже вони є досить неординарним об’єктом для 
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оцінки. До прикладу, за допомогою витратного підходу складно визначити 

точність відображення ринкової вартості нематеріальних активів з урахуванням 

понесених витрат на їх відтворення чи створення. Порівняльний метод теж не 

завжди використовується до нематеріальних активів. Адже окремі об’єкти 

нематеріальних активів трапляються досить рідко. Переважно вони подаються у 

складі господарської одиниці. На додаток, існують об’єкти, наприклад, патенти, 

до яких досить важко знайти аналоги. Також варто розглядати такий варіант, як 

купівля бізнесу заради інноваційних технологій чи відомого бренду, але 

виділити вартість частки, яка припадає на нематеріальні активи досить важко. 

Зазвичай при оцінці нематеріальних активів використовують дохідний підхід, 

заснований на майбутніх вигодах, які власник планує отримати від об’єкту 

оцінки. Залежно від мети проведення слід використовувати методику яка буде 

індивідуально найбільш підходити саме під певний нематеріальний актив з 

урахуванням усіх переваг та недоліків, адже не існує універсального методу для 

оцінки нематеріальних активів. 
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СЕРВІСИ У СФЕРІ СВІТОВИХ 

МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

 

Роговенко О. В., 

аспірантка кафедри приватного та соціального права 

Сумський національний аграрний університет 

м. Суми, Україна 

 

Масштабні процеси глобалізації, що принципово пов’язані з певними 

видами взаємодій, глибоко впливають на світову міграцію, яка охоплює велику 

кількість географічних місць і виходить за межі національних держав. Ці 

взаємодії включають ідеї, капітали, товари, послуги та інформацію, а також 

людей, які віртуально і фактично зв’язуються один з одним. Переконані, що 

краще розуміння таких зв’язків дає усвідомлення ширшої глобальної динаміки, 

що впливає на міграційні потоки, включаючи тих, хто перебуває у групі ризику 

переміщення або нерегулярної міграції; може допомогти нам оцінити роль та 

межі політики у впливі та формуванні тенденцій та закономірностей міграції; 

дозволяє визначити проблеми для кращого управління небезпечною 

нелегальною міграцією.  

В останні роки загальним міжнародним явищем є примусова міграція 

людей як в межах власних країн, так і в міжнародному масштабі. Причинами 

такої міграції можуть бути різні обставини: внутрішні збройні конфлікти, 

стихійні лиха, ситуації загального насильства, етнічні протистояння, масові 

порушення прав людини, недотримання норм міжнародного гуманітарного 

права (World Migration Report, 2020). Серед інших причин мігранти можуть не 

говорити місцевою мовою або довіряти законності розпорошеної інформації, яку 

вони отримують з численних джерел. Попередження та рекомендації уряду 
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можуть бути ефективними способами спілкування між владою та міграційними 

потоками (Пасмор, 2019). Транснаціональний зв'язок, мобільність та міграція 

актуальні зараз і залишатимуться такими ще довгий час в майбутньому. Тому 

нами проаналізовано декілька сервісів, які так чи інакше можуть сприяти 

кращому розумінню міграційних трансформацій. 

Вибух кількості людей, які переїжджають по всьому світу, збігся з 

революцією цифрових та соціальних медіа, тому не дивно, що багато хто з тих, 

хто бере участь у роботі з мігрантами, використовують цифрові платформи, як-

от додатки, для посилення свого впливу. 

Оскільки міграція урізноманітнила численні громади в різних регіонах 

світу, є побоювання, що ефективність урядових попереджень та рекомендацій 

знизиться. Щоб відповісти на ці виклики, МОМ (GSM, 2018), Агентство ООН з 

міграції, ініціювало розробку програми для смартфонів – The MigrantApp. 

MigrantApp – це пілотна програма, покликана забезпечити мігрантам 

надійну, швидку, безпечну та безкоштовну інформацію англійською, 

французькою та іспанською мовами від державних, приватних та громадських 

служб. Додаток спрощує доступ до інформації у понад 1600 географічних 

центрах, таких як консульства, посольства, міграційні бюро, притулки та інші 

відповідні служби, що надають мігрантам допомогу чи інформацію в регіоні. 

MigrantApp також сприяє ефективному інформуванню про зміну характеру криз 

та нові проблеми, що виникають, за допомогою сповіщень у режимі реального 

часу про ризики, пов'язані із стихійними лихами чи епідеміологічними явищами. 

Користувачі можуть поділитися своїм місцезнаходженням – через WhatsApp, 

електронною поштою, Facebook та іншими службами обміну повідомленнями - 

з родичами та консульствами. Екстрені номери та поради щодо безпечної 

міграції також можна отримати через MigrantApp. 

Особливості MigrantApp: 

1. Інформація про захист та допомогу: спрощений доступ до інформації 

про медичні центри, консульства та посольства, міграційні бюро, центри захисту 
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прав людини та притулки. Додаток також містить інформацію про навчання та 

працевлаштування, а також про допомогу певним вразливим групам, включаючи 

жертв торгівлі людьми. 

2. Інформація про міграцію: інформація про вимоги до в'їзду в окремі 

регіони світу для 27 національностей. 

3. Грошові перекази: дозволяє користувачам порівнювати вартість 

доступних варіантів грошових переказів. 

4. Мій маршрут: дозволяє користувачам приватно ділитися своїм 

місцезнаходженням у режимі реального часу. 

5. Новини: сучасні, специфічні для кожної країни новини про міграцію 

та попередження на випадок надзвичайних ситуацій, таких як урагани та 

епідемії. Конфіденційність інформації користувачів захищена на основі 

принципів захисту даних МОМ. Користувачі також можуть деактивувати 

функцію GPS на своїх мобільних пристроях.  

Зважаючи на потреби мігрантів у джерелах достовірної інформації щодо 

візових правил, рекомендацій стосовно охорони здоров’я, прав мігрантів, 

міграційної політики урядів, доступу до міграційних служб та програм, а також 

необхідності у захищеному просторі для спілкування та розповіді своєї історії, 

MigApp може стати уніфікованим рішенням з наступних причин: мігранти 

отримують доступ до точної та вичерпної інформації, в тому числі й до програм 

та послуг Міжнародної організації міграції (МОМ); МОМ використовуватиме 

великі дані для введення в програмування для більш активного реагування; 

уряди отримують платформу для безпосереднього інформування мігрантів.  

RefAid – це безкоштовний додаток, який пов’язує біженців із послугами, 

коли та де вони їм потрібні. На сьогоднішній день RefAid використовується 

приблизно у 22 країнах світу. Цей додаток показує розташування та типи послуг, 

доступних на карті, з інформацією про час роботи установ, що ці послуги 

надають. Вся надана інформація надходить від офіційних організацій допомоги. 
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Перелічені послуги включають наступні напрямки: правова допомога; 

харчування; укриття; допомога батькам та дітям; діти без супроводу; здоров'я; 

освіта; туалети та душові. Існують push-повідомлення, коли в певних місцях є 

нагальні новини. 

Однією з сильних сторін RefAid є те, що вона допомагає людям з різними 

потребами – незалежно від того, чи мігранти вже досягли місця призначення і 

зосереджені на інтеграції, або щойно прибули з країни транзиту. 

Крім того, як і інші подібні програми, це дозволяє людям, які не довіряють 

владі та уникають користування державними послугами чи зверненнь до поліції, 

бути незалежними та отримувати необхідну інформацію через власні смартфони. 

В плані конфіденційності, RefAid є досить безризичним, адже ім’я 

користувача при реєстрації не потрібно. Єдиною інформацією, яку збирають 

користувачі додатків, є електронна адреса. Існує також функція подвійного 

входу, яка захищає рахунки, на випадок, якщо мігранти колись втратять свої 

телефони. 

RefAid був розроблений для мігрантів та біженців, але також допомагає 

гуманітарним організаціям на місцях керувати їх послугами. Такі організації, як 

Medecins du Monde, Medecins sans Frontieres, Save the Children, Caritas та 

Червоний Хрест вводять власні дані. Ключем до успіху програми є підтримка 

зв’язків із цими організаціями та нагадування їм про оновлення (Van Mol C., 

2020) 

Отже, RefAid – це цифрова платформа, яка дозволяє гуманітарним 

організаціям публікувати свої послуги та оновлювати їх у режимі реального часу. 

Сприяє покращенню комунікації та співпраці між установами для досягнення 

більш ефективного управління ресурсами, і це консолідований інструмент у 

кількох європейських країнах, який має на меті допомогти покращити ситуацію 

з особливою вразливістю та відчуженням, що особливо актуально в умовах 

поширення пандемії COVID – 19. 
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Зважаючи на прагнення європейської комісії, яка активно працює над 

цифровою трансформацією, з метою заохочення розвитку надійних технологій, 

сприяння відкритому та демократичному суспільству, варто дослідити приклад 

Німеччини, де є низка мобільних додатків, котрі були створені за підтримки 

різних організацій та доброчинців для допомоги мігрантам: 

 Refugees Welcome – пропонує приватні помешкання та поселення 

для біженців у Німеччині; 

 Refugermany – допомагає знайти будинок, роботу, банківський 

рахунок та іншу основну інформацію для життя в Німеччині; 

 Ankommen – ідеально підходить у перші тижні в Німеччині та 

ознайомлення з культурою, допомагає осолодіти основами німецької мови та 

надає інформацію про отримання притулку в цій країні. Додаток доступний 

англійською, французькою, німецькою, перською та арабською мовами; 

 Love Europe – допоможе знайти місця для проживання у Німеччині 

або Швейцарії для проведення заходів (таких як спорт, настільні ігри, курси 

німецької мови тощо) та зустрічі з людьми. Інші функції можуть допомогти у 

бездротовому інтернеті, громадському транспорті тощо. Мета програми – 

допомогти мігрантам почувати себе як вдома 

 Ghrebtna – спрямована на сирійських біженців, які проживають в 

Туреччині, і може допомогти у процесі надання притулку, пошуку роботи, 

отриманні медичного страхування тощо; 

 Infoaid – додаток з Угорщини, що надає найсучаснішу інформацію 

та розмовник, показує, які країни відкривають і закривають свої кордони, а також 

допомагає оцінити загрози безпеці; 

 Refugeeaid – додаток може допомогти отримати допомогу від різних 

організацій. До переліку входять такі формації, як Червоний Хрест, Карітас 

тощо. Його можна використовувати для пошуку організацій у багатьох 

європейських країнах, таких як Великобританія, Бельгія, Франція, Хорватія; 
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 Bureaucrazy – додаток для біженців від уряду Німеччини, що 

спрощує спроби переселенців дізнатись, які документи потрібні та до яких офісів 

слід звертатися, щоб отримати допомогу як біженець (ЄС, 2021). 

Зважаючи на діяльність Європейського Союзу у напрямку створення 

єдиного ринку даних, за умови дотримання Європейських правил, зокрема 

конфіденційності та захисту персональних даних, а також конкурентного 

законодавства, ЄС має стати привабливою, безпечною та динамічною цифровою 

платформою. Об'єднавши зусилля у європейській хмарній потужності, члени 

Європейського Союзу мають на меті встановлення чітких та справедливих 

правил щодо доступу та повторного використання даних, інвестування в 

інструменти та інфраструктури наступного покоління для зберігання та обробки 

даних, об’єднання європейських даних у ключових секторах, надання 

користувачам прав, інструментів та навичок для повного контролю над своїми 

даними. Зважають на вказані актуальності та на основі проведеного дослідження, 

нами зроблені наступні висновки: 

1. Значні геополітичні трансформації справляють вплив на всі без 

винятку аспекти життя суспільства, зокрема й на міграційні процеси.  

2. Транснаціональний зв'язок, мобільність та міграція актуальні зараз і 

залишатимуться такими ще довгий час в майбутньому.  

3. Найбільшими актуальностями у сфері використання хмарних 

інформаційних сервісів та інформаційно-комунікаційних засобів для аналізу, 

управління та вдосконалення правового регулювання міграційними процесами є 

наступні: необхідність постійних інвестицій в розробку технологій, якими 

можуть скористатися мігранти, уникнення небезпечних шляхів міграції, а також 

зловживань та експлуатації; інноваційні способи використання технологій, 

соціальних медіа та додатків, надання мігрантам доступу до достовірної та 

практичної інформації про міграційні процеси та інші послуги в країнах 

призначення можуть підтримувати та сприяти безпечній, упорядкованій та 

регулярній міграції; в міру поглиблення глобалізації та транснаціональних 
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зв’язків необхідно проводити подальші дослідження порушення прав обміну 

персональними даними, необхідних для підтримки більш ефективного 

глобального управління міграцією.  

4. Зважаючи на це, а також на актуальні проблеми цифрової 

трансформації науки, порядок денний для України у напрямі євроінтеграції, 

глобалізації та цифровізації повинен передбачати підвищення ефективності 

національної дослідницької системи, забезпечення відкритого доступу до 

співробітництва з європейськими дослідницькими центрами; розвиток 

електронної інфраструктури, сервісів досліджень і відкритих інновацій.  

Спираючись на вже існуючі практики, додамо, що Україні, щоб 

відповідати цифровим трендам, необхідно забезпечити розвиток власної 

наукової цифрової інфраструктури за умови існування дієвого правового поля. 
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The system of democratic principle of the governance is the direct 

implementation of its status as the primary subject of the democratic governance and 

is manifested through such levels of participation of the population as elections and the 

ability to influence on affairs through social forms of democracy (Яловий, 2009). 

We can acknowledge that in democratic countries the functions of executive 

power are performed not only by the state power but by people power too (Романенко, 

2018). 

The formation of the democratic system must be based on general theoretical 

criteria and principles of democracy which are formed over the centuries of human 

civilization and which are viewed through the national culture with the domestic logical 

correspondence to the national characteristics of the population (Латигіна, 2019). 

Citizens of the countries have the right to form political and public organizations, 

associations and unions for the purpose of their participation in the competition for 

power (Латигіна, 2019). 

Taking into account the international situation the governance can reach the 

maximum openness in compliance with the exhaustiveness of the list of cases to restrict 

access to information that is extremely important such as providing information and 

openness of meetings of the governance. 
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We can admit that the importance of openness of information allows people to 

consider the democratic system of the governance through the democratic elements of 

the system and the interaction between them which can allow people to plan activities. 

The unity of the elements of the democratic system can help the governance to achieve 

the democratic goal (Зозуля, 2017). 

Thus, that countries which have the democratic system of democratic principles 

of the governance can achieve the democratic societies. 
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«У психологии длинное прошлое, но короткая история» 

Герман Эббингауз 

(немецкий психолог-экспериментатор) 

 

Психология – слово, которое многим внушает страх и уважение, благодаря 

мощи используемых инструментов и достигаемых глубин человеческого 

существа. 

Мы часто слышим это слово. Но как его понимать? Откуда оно к нам 

пришло?  

Термин этот пришел к нам из древнегреческого языка и образован из двух 

слов: «псюхе» – душа и «логос» – знание (Фролов, 2001). На современном этапе 

развития науки под психологией следует понимать науку, которая изучает 

закономерности функционирования психики. 

Как и каждая наука, психология имеет свою историю становления, 

формирования и развития. История – это то, что реально происходит в рамках 

континуума время – пространство, это процесс. История психологии изучает 

представления о психической реальности, какими они были на различных этапах 

поступательного развития науки.  
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Так, на заре цивилизации, когда человек делает первые попытки мыслить 

сам себя и анализировать окружающую среду, рождается знание, и в первую 

очередь, это знание психологическое. 

Прежде всего, порождением рефлексии первобытного человека стали 

мифы (Ярошевский, 2008). Далее, древнейшие цивилизации Индии, Китая и 

Греции оставляют для нас поистине впечатляющие по объему и глубине 

источники древней мысли. Важно помнить, что такие источники являются 

синтезом религии, права и морали. Неким монолитом, выражающим всю 

совокупность общественных отношений. 

Психологическая мысль Средних веков пропитана религиозными 

догматами, а идеи эпохи Возрождения строятся вокруг девиза: «Человек – венец 

творения». Несколько позже, благодаря становлению естественнонаучного 

подхода в изучении человека, а также в связи с началом экспериментального 

изучения психической реальности, лишь в ХІХ веке психология становится 

самостоятельной наукой и ее основоположником принято считать Вильгельма 

Вундта – немецкого врача, физиолога и психолога. 

С этого момента психология начинает стремительно развиваться, 

появляются новые направления, открываются научно-исследовательские 

лаборатории, институты, кафедры, факультеты. 

Так, выделились такие направления как психоанализ, бихевиоризм, 

гештальтпсихология, гуманистическая психология, когнитивная психология и 

много других. Были учреждены различные сообщества психологической 

направленности. Мир узнал имена таких мэтров психологии как З. Фрейд, К. 

Юнг, А. Адлер, Ж. Пиаже, Э. Фромм, К. Роджерс, В. Франкл, К. Хорни, О. Ранк, 

Р. Мэй, Э. Берн, М. Вертгеймер, И. Ялом, А. Бандура и многих других. 

Сегодня мы не мыслим нашей жизни без психологии. Если и остались 

скептики, то их переход «по эту сторону баррикады» это только вопрос времени. 

И есть существенное различие между прошлым и настоящим: сегодня историю 
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психологии создаем мы. Именно поэтому так важно знать как мыслил человек в 

этом направлении на протяжении своей многовековой истории.  
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An elective course "Age aspects of pharmacotherapy" as a subject aimed to train 

specialists who have sufficient theoretical knowledge and practical skills to conduct 

the most rational drug therapy for a patient taking into account his age characteristics. 

They also should be aware of methodology for selecting the most effective and safe 

drugs and their combinations, taking considering the individual characteristics of the 
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organism, the course and the form of the disease, the presence of concomitant 

pathology based on the principles of evidence-based medicine (Коковська та ін., 

2019; Купновицька та ін., 2015). 

Pharmacotherapy is an integrated concept that defines a set of treatments based 

on the use of drugs as wells as the science of rational treatment of the patient (disease) 

with drugs. An integral part of rational pharmacotherapy is the acquisition of evidence-

based medicine, the availability of clinical guidelines (recommendations, protocols) 

for the provision of medical care for certain diseases (Жураківська, 2015). 

The ultimate goals of the discipline are set based on educational and qualification 

characteristics as well as on educational and professional training of doctors in the 

specialty and are the foundation stone for building the content of the discipline, namely: 

the formation of a holistic system of theoretical foundations of age aspects of 

pharmacotherapy; ability to make a pharmacotherapy plan taking into account the age, 

sex of the patient, stage, phase, course, the severity of the disease, the presence of 

complications and comorbidities (Купновицька та ін., 2015). 

Classical forms of organization of the educational process give students the 

opportunity to accumulate theoretical knowledge, which, unfortunately, in the future, 

as experience shows, they cannot use in real conditions when interacting with the 

patient. That is why the accumulation of theoretical knowledge without practicing 

practical skills loses sense in the training of young professionals. This problem can be 

solved only by the introduction of interactive methods in the educational process, 

which allows modeling clinical situations (Мілерян, 2006). 

One of the necessary components of training future doctors during the course 

"Age aspects of pharmacotherapy" is the development of clinical thinking, namely, the 

ability to transform the acquired knowledge into the ability to apply them in practice, 

and especially in emergency care. Our experience with the use of situational tasks in 

practical classes shows that the earlier you apply situational tasks, the faster future 

doctors develop elements of clinical thinking. At the same time, when it is the 5th year 
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taken, it is more effective to solve problems on the topic under study (Назаренко, 

2005). 

The basis for situational tasks in pharmacotherapy are tasks on the following 

topics: pharmacotherapy in pulmonology, cardiology, gastroenterology, rheumatology 

and nephrology. In the situational task, you can program all the information that the 

student must learn on the topic being studied, or passed the sections of the curriculum. 

Solving situational tasks creates conditions for the active development of flexible, 

variable skills of professional thinking that are the most necessary components of the 

modern specialist's model (Казаков та ін., 2007). 

The situational tasks in pharmacotherapy, created for each of the topics, are 

related to different sections of disease diagnosis, their syndromic management, clinical 

pharmacology of drugs of different pharmacological groups, are solved by students at 

the final stage of the lesson (Чекман, & Горчакова, 2008). 

Solving situational problems allows the student to identify characteristic clinical 

symptoms and syndromes of the most common diseases, apply the most rational drug 

therapy in a particular patient based on evidence-based medicine, choose the most 

effective and safe drugs, adequate dosage form and dosage regimen, interpret and take 

into account the features of clinical pharmacokinetics, pharmacodynamics, side effects 

and interaction of the main groups of drugs, considering the individual characteristics 

of the organism, the course and form of the disease, the presence of concomitant 

pathology in the clinical practice (Тетенев та ін., 2008). 

When solving atypical problems, students have the opportunity to master the 

skills of selecting the best drug for a patient, learn how to apply in practice the 

algorithm of treatment of some categories of patients (elderly, children, pregnant 

women) which require special attention from doctors, since the risk of side effects of 

drugs is much higher and the health consequences can be more severe than for an 

"average" patient (Назаренко, 2005) 
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Regarding the level of difficulty of educational tasks, it should be noted that it is 

largely defined by the complexity and number of unresolved professional problems 

included in the context of the content of the learning activity (Пішак та ін., 2013). 

In educational tasks, especially text, as a rule, the principal part of these 

problems is removed by the problem situation itself. For example, in educational test 

tasks the anamnesis data, clinical data, results of laboratory, instrumental researches, 

dynamics of a course of a disease, etc., as a general guide, are set in a condition (search 

is not required). Only part of the problem remains to be solved on its own: to determine 

the symptoms, syndromes of the disease, to develop an algorithm for further tactics of 

patient management: requires immediate first aid, doctor's consultation or possible self-

medication, prescription of over-the-counter drugs, rational drug therapy 

(Кульчицький, 2012). 

Summarizing the above, we emphasize that the level of problem of the problem 

is determined not only by the number of issues contained in its context but also, of 

course, the level of their complexity and non-standard solutions. Only through 

thoughtful compilation and review can misunderstandings that arise in the actual 

application of situational tasks in learning and knowledge control. It is no coincidence 

that 95 % of students surveyed indicate that solving situational problems arises interest, 

awakens activity to classes, makes them discuss and allows them to better remember 

the material (Чернишова, & Акулюшина, 2013; Максименко, & Філоненко, 2014). 

Conclusions. Applying situational tasks to control knowledge was more 

productive than traditional surveys and tests. The interview with students was more 

meaningful, as it was conducted in a specific clinical situation, instilled skills and 

abilities to apply the acquired knowledge in practice. 

The use of atypical situational tasks makes it possible to intensify the educational 

process in the study of the discipline "Age aspects of pharmacotherapy" and to organize 

quality educational activities for students. 
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Abstract. In the crisis conditions of the development of the national economy 

of Ukraine, an urgent and essential problem is the definition of strategic perspectives 

and improvement of the mechanisms of achieving the leadership positions of higher 

education institutions in the field of commercialization of research results. The purpose 

of the article is to study the scientific and applied principles of the functioning of the 

models of commercialization of research results by the institutions of higher education 
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in Ukraine. As a result of the theoretical generalization and comparison of the views of 

scientists in order to determine the content of the commercialization of research results 

my personal approach has been justified. Through systematic analysis, the important 

tasks for the implementation of the inclusive education of people with special 

educational needs and the experience of the functioning of the Ukrainian universities 

that take leadership positions on the commercialization of scientific research have been 

analyzed to date. The problems of commercialization of domestic higher education 

institutions have been identified. 

Kеywоrds: Education institutions, commercialization, national economy, 

research results, social progress. 

 

 

In the modern world, when the national economy is increasingly integrated into 

the world one, it is necessary to realize that the commercialization of research results 

is an important factor of the leadership in the global educational space. The actuality 

of the leadership as a new management paradigm (the essence of which corresponds to 

modern realities, requirements and challenges) is determined by existing social 

tendencies and transformations, in particular, valued and organizational ones. With its 

generic vocation to take on a major role in the implementation of the mission of 

development of human capital higher education institutions must themselves be the 

actual generators of progressive changes and leaders of social progress. It concerns 

both the production and dissemination of advanced knowledge and the creation of 

innovative technologies based on them, as well as the substantiation of promising ideas 

that are effective in organizing the human existence in modern conditions and in the 

future. 

Due to the rapid growth of the market of scientific and technical products and 

the high level of competition in this market, the search of the ways to commercialize 

the research results of higher education institutions becomes an expedient solution. The 

commercialization of research results is an important source of the formation of the 
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revenue part of the university budget, as well as the factor of attraction of investments 

in its research and teaching activity. The intensification of the processes of 

commercialization of research results will deepen the cooperation between the 

elements of the Quadruple Helix quadrilateral spiral ("government sector-higher 

education institutions-business-civil society sector"), reducing the "separation" 

between them, thus contributing to the convergence of academic science, higher 

education and real business in order to obtain socio-economic effects for the society 

and the state. At the national level, the aforementioned will create the preconditions for 

increasing the leadership positions of the higher education system in particular and the 

national economy as a whole. 

The purpose of the article is to study the scientific principles of the functioning of the 

models of the commercialization of research results of education institutions in Ukraine as 

a factor of leadership in the global educational space.  

The scientists offer different approaches to the interpretation of the essence of 

commercialization of research results: as a method, as a process, as a financial instrument. 

A. V. Samilo O. V. Rostin and M. Ya. Kupchak propose to considere commercialization of 

research results as a return of costs for the creation of scientific research results, obtaining 

additional revenues to the special fund of estimates in order to accelerate the introduction 

of positive results of the science in practice, the formation of favorable economic conditions 

for the development (Samilo & Povstin & Kupchak, 2013). I. Mazur defines the 

commercialization of scientific developments as the way of transforming the object of 

intellectual property (innovative product, innovative technologies) into commodity, its 

embodiment in production and obtaining commercial result from this (Mazur, 2013). 

As V. G. Pavlenko notes, in his work (Pavlenko, 2010), transfer technology and 

commercialize the research results are the main areas of activity not for all innovative 

companies. Some innovation centers focus only on socially important projects, while others, 

on the contrary, focus exclusively on the commercial side. Therefore education, which is 

aimed at democratization and humanization, necessitates the introduction of innovative 

technologies, in particular in the education of people with special needs. The inclusion is 
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one of the main trends in the development of this type of education. The experience has 

shown that solving the problems of development of inclusive education should be based on 

the consideration of local peculiarities when using own resources; otherwise, such decisions 

will be unwarranted (Kogut, 2016). This same view is expressed by S. Stabs, who considers 

flexibility and the ability to respond to constant innovations as the main principle of 

inclusive education, since this creates a strong, dynamic and living organism with the ability 

to adapt and develop in the global educational environment (Stabs, 2002). 

The results of the analysis of scientific research and the practice of domestic 

higher education institutions confirm the existence of a number of problematic aspects 

in the implementation of the process of the commercialization of research results, 

which sets for us the task of developing scientific and methodological principles and 

the mechanism of realization the commercialization of research results of higher 

education institutions. The main problem of the implementation of scientific 

developments is the lack of links between scientific and educational organizations, 

business, the government sector and the civil society sector. According to the scientists, 

in particular M. V. Fedorova and E. V. Peshina, a promising form of production of 

knowledge and scientific development should become "pentaspiral" (science-

education-business-government sector-civil society sector), whose important task is 

the integrated management of the processes of innovation (production, transfer and the 

use of scientific knowledge, the formation of science-intensive technologies) on their 

basis (Fedorov & Peshina, 2012). 

Therefore, in our opinion, the commercialization of research results is a 

comprehensive socio-economic category, which covers the processes of the 

organization and implementation of the transfer of the objects of intellectual property, 

research results in the real economy on a contractual basis. The multidimensionality of 

this category requires the implementation of multidisciplinary research, the integration 

of different scientific approaches. The complexity of commercialization processes 

manifests itself in the existence of a number of problems faced by the education in the 

global socio-economic environment: the underdevelopment of the economic and legal 
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mechanism of the implementation of these processes, the system of assessing the 

market value of research results, the relevant infrastructure, as well as the non-

regulation of the provisions of the regulatory and legal framework and the lack of 

highly skilled specialists on the issues of the commercialization of research results. In 

view of the above, the aspects of functioning of the models of the commercialization 

of results of research as a factor of leadership in the global educational environment 

require in-depth scientific study. 
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імені льотчика-космонавта Ігоря Петровича Волка» 

Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області 

м. Зміїв, Україна 

 

Каут Р. С., 

вчитель фізичної культури 
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імені льотчика-космонавта Ігоря Петровича Волка» 

Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області 

м. Зміїв, Україна 

 

Стрільчук Г. В., 
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Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області 

м. Зміїв, Україна 

 

Тернова О. С., 

вчитель хімії та біології 

Комунальний заклад «Зміївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 

імені льотчика-космонавта Ігоря Петровича Волка» 

Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області 

м. Зміїв, Україна 

 

З 2016 року Міністерство освіти і науки України одним із пріоритетів своєї 

діяльності назвало розвиток STEM-освіти та почало активно впроваджувати 

STEM-освіту в Україні. STEM-освіта – система природничої і математичної 

освітніх галузей, яка має на меті розвиток особистості через формування 

компетентностей, природничо-наукової картини світу, світоглядних позицій і 

життєвих цінностей (Міністерство освіти і науки України, 2020). Акронім STEM 

вживається для позначення популярного напряму в освіті, що охоплює 

природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість 

(Engineering) та математику (Mathematics). Це напрям в освіті, при якому в 

навчальних програмах посилюється природничонауковий компонент та 

інноваційні технології (Інститут модернізації змісту освіти, б. д.). З моменту 

впровадження STEM-освіти в Україні почали з’являтися мережі шкіл, що 

працюють на основі цього підходу, наш навчальний заклад не став винятком. 

При комунальному закладі «Зміївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 2 імені льотчика-космонавта Ігоря Петровича Волка» Зміївської міської ради 

Чугуївського району Харківської області існує гурток «Військово-спортивні 

багатоборства». З 2015 року в рамках підготовки спортсменів (членів гуртка) до 

змагань всеукраїнського і міжнародного рівнів під час літніх канікул 
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організовуються спортивні збори, які проходять у наметовому таборі на березі 

річки Сіверський Дінець у мальовничому місці на Зміївських Кручах. 

З 2017 року навчальний заклад активно впроваджує технології STEM–

освіти. Враховуючи принципи STEM–освіти, вчителі запропонували зробити 

спортивні збори не лише спортивними, але й корисними в освітньому аспекті для 

усестороннього розвитку молодих спортсменів. Отож під час спортивних зборів 

учні отримували знання, вміння та навички із таких дисциплін: фізична культура, 

захист Вітчизни, плавання, біологія, хімія, астрономія, географія, історія, 

правознавство, математика, інформатика, технології і мистецтво. 

Юні спортсмени кожного дня відпочивали на природі, займалися 

фізичними вправами, грали у рухливі ігри, пірнали у річці, рибалили. Приймали 

участь у культурно-масових заходах і конкурсах, займалися польовими та 

екскурсійними дослідженнями під час яких і застосовували набуті знання із 

освітніх предметів. А ввечері співали пісні, танцювали, грали на гітарі та 

милувалися зоряним небом. 

Нижче наводимо приклад плану заходів STEM-кемпінгу під час 

проведення учбово-тренувальних зборів у наметовому таборі на 7 днів (таб. 1). 
 

Таблиця 1 

Планування заходів STEM-кемпінгу під час проведення учбово-

тренувальних зборів у наметовому таборі на 7 днів 
 

День Захід 

1 

- Встановлення наметів 

- Ранкова гігієнічна гімнастика 

- Тренування з ВСБ 

- Відкриття табору (поділ на команди, назва, девіз та емблема) 

- Майстер-клас по користуванню збільшуваними приладами 

2 
- Ранкова гігієнічна гімнастика 

- Рухливі ігри 
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День Захід 
- Тренування з ВСБ 

- Лекція за темами: Військово-патріотичне виховання – складова 

патріотичного виховання молоді. Підготовка до захисту Вітчизни - 

обов'язок кожного громадянина. 

- Дослідження рослинності «Зміївських Круч» 

- Конкурс «Майстер-шеф» 

3 

- Ранкова гігієнічна гімнастика 

- Біг, стрибки, плавання 

- Тренування з ВСБ 

- В’язання туристських вузлів 

- Екскурсія реконструкція історії «Зміївських Круч» 

- Фестиваль фарб «Холі» 

4 

- Ранкова гігієнічна гімнастика 

- Рухливі ігри 

- Тренування з ВСБ 

- Стрільба із пневматичної гвинтівки 

- Конкурс «Зілля-варіння» 

- Нічні дослідження та спостереження за небесними тілами та 

сузір’ями 

5 

- Ранкова гігієнічна гімнастика 

- Біг, стрибки 

- Тренування з ВСБ 

- Лекція за темами: Спорядження туриста. Види туристського 

багаття. Основи орієнтування на місцевості. 

- Польові географічні дослідження території «Зміївських Круч» 

- Конкурс «Побудуй житло» 

- Вечірні зоогеографічні дослідження 

6 - Ранкова гігієнічна гімнастика 
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День Захід 
- Спортивні змагання, плавання 

- Тренування з ВСБ 

- Стрільба із пневматичної гвинтівки 

- Конкурс «День пірата» 

7 

- Ранкова гігієнічна гімнастика 

- Тренування з ВСБ 

- Естафети з елементами туристської техніки 

- Закриття табору (Презентація досягнень команд) 
 

Хочемо навести приклади культурно-масових заходів, які були нами 

впроваджені. 

Фарби «Холі» 

Заздалегідь підготовлена скринька з інгредієнтами для виготовлення фарб 

«Холі». Після виконання певних завдань команди мають самостійно виготовити 

фарби «Холі» та провести фестиваль.  

Завдання: 

1. За допомогою набутих знань та використання гаджетів знайти та 

розповісти про різні фестивалі у світі. Надати історичну та географічну 

характеристику країн в яких проводяться фестивалі (історія та географія). 

2. Командам надається коробка-підказка з компонентами для 

приготування фарб «Холі», а також всі можливі рецепти для виготовлення фарб 

(технології). 

3. Підбір компонентів суміші, яка є сприятливою для використання в 

даних умовах та її виготовлення відповідно до пропорцій (математика і хімія). 
 

«Зілля-варіння» 

Дітям дається змога самостійно визначити склад рослинності на даній 

місцевості. З’ясувати які є лікарськими рослинами та зібрати їх. Частина 

використовується для конкурсів виготовлення «цілющого зілля», інша для 
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заготівлі рослин на зиму. По закінченню табору, діти забирають заготовлений 

ними збір трав додому.  

Завдання: 

1. Визначення лікарських та отруйних рослин на даній місцевості 

(біологія). 

2. Збір лікарських рослин (біологія). 

3. Конкурс на виготовлення «цілющого зілля» (трав’яний чай, 

косметологічні маски, засоби по догляду за тілом та інше) вирахування 

пропорційності щодо приготування (біологія, математика, технології). 

4. Презентація з урахування історичних знань (історія, географія). 

5. Заготівля лікарських рослин на зиму. 
 

«Побудуй житло» 

Команди шляхом жеребкування мають обрати варіант житла народів. 

Учасники повинні спроектувати та побудувати з підручних матеріалів свій 

варіант. За додатковий бал команда може перевтілитися відповідно до 

автентичного житла та використати відповідну атрибутику. 

Завдання: 

1. Жеребкування (можливі варіанти: шатро, балаган, вігвам, землянка, 

печера та ін.). 

2. Створення проекту житла (історія, географія, математика). 

3. Побудова житла (математика, технологія). 

4. Перевтілення та підбір відповідної атрибутики. Презентація 

командами своїх проектів (історія, географія, біологія). 
 

STEM - стартап віртуальна екскурсія 

«Зміївські Кручі – сучасна Швейцарія» 

Мета STEM-стартап – створення дітьми інтернет-продукту у вигляді 

віртуальної екскурсії Зміївськими Кручами. 
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Концепція екскурсії полягає в тому, щоб наукові дослідження і роботи 

були подані у формі сучасних і трендових розважальних заходів через створення 

віртуальної екскурсії за допомогою STEM-технологій. 

STEM-стартап проходить у два етапи: 

І етап – польові та екскурсійні дослідження Зміївських Круч. Всі 

дослідження проводяться влітку та входять до програми STEM-кемпінгу. 

Перелік дослідницьких робіт: 

Майстер-клас по користуванню збільшуваними приладами – 

використання телескопу, підзорної труби та біноклів; робота з телефонним 

додатком Droidrec; створення відео- та фотоматеріалів. 

Дослідження рослинності «Зміївських Круч» – робота з телефонним 

додатком PlantNet Plant Identification, online довідниками та енциклопедіями; 

створення відео- та фотоматеріалу з використанням макрозйомки. 

Екскурсія реконструкція історії «Зміївських Круч» – використання QR-

кодів, веб-пошукових систем, Google Карти, телефонний додаток Location 

Histori; створення відео- та фотоматеріалів. 

Нічні дослідження та спостереження за небесними тілами та сузір’ями – 

використання телескопу, підзорної труби та біноклів, Star Walk 2 Free：Карта 

зоряного неба і Астрономія, створення відео- та фотоматеріалів з використанням 

нічної зйомки. 

Польові географічні дослідження території «Зміївських Круч» – 

проведення метеорологічних досліджень та вивчення рельєфу з використанням 

телефонних додатків: «Погода»; AccuWeather; Gismeteo lite; Google Assistant; 

анемометр; барометр, альтиметр і термометр; App Store: топогр карта+ - Apple; 

ArcGIS Earth; створення відео- та фотоматеріалів. 

Вечірні зоогеографічні дослідження – визначення біогеоценозів 

«Зміївських Круч» з використанням інтернет ресурсів; створення відео- та 

фотоматеріалу.  
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ІІ етап – технологічні практики. Даний етап розпочинається з початком 

освітнього процесу на базі школи в позакласний час в кабінеті інформатики. На 

основі зібраних відео- та фотоматеріалів та результатів досліджень діти 

створюють кінцевий продукт – віртуальну екскурсію «Зміївські Кручі – 

сучасна Швейцарія». Під час роботи учні використовують технології 

кіновиробництва, мультимедійні технології та такі комп’ютерні програми як, 

Figma, Adobe Photoshop, WeVideo, Hyperlapse, Wondershare Filmora, InShort. 

Висновок 

Програма STEM-освіти для спортсменів під час проведення учбово-

тренувальних зборів у наметовому таборі сприяла у формуванні ключових 

компетентностей: 

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. 

Уміння: правильно використовувати термінологічний апарат, спілкуватися в 

різних ситуаціях під час занять, за допомогою спілкування розв’язувати 

конфлікти, популяризувати ідеї фізичної культури і спорту мовними засобами. 

2. Математична компетентність. 

Уміння: використовувати математичні методи під час різнопланових занять, 

формування ставлення до математики як невід’ємної складової загальної 

культури людини, необхідної умови її повноцінного життя в сучасному 

суспільстві на основі ознайомлення з ідеями і методами математики як 

універсальної мови науки і техніки, ефективного засобу моделювання і 

дослідження процесів і явищ навколишнього світу, для створення 

індивідуальних фізкультурно-оздоровчих програм, здійснення самооцінювання 

власного фізичного стану, вести рахунок при проведенні змагань у різних видах 

спорту, здійснювати підрахунок та аналізувати частоту серцевих скорочень у 

стані спокою та під час фізичних навантажень, розраховувати зусилля для 

досягнення мети, аналізуючи швидкість, відстань, траєкторію, тощо. 

3. Основні компетентності у природничих науках і технологіях. 
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Уміння: організовувати та здійснювати туристичні мандрівки; застосовувати 

інноваційні технології для покращення здоров’я; виконувати різні фізичні 

вправи в умовах природного середовища, використовувати сили природи в 

процесі навчання; розвинути здатність до співробітництва під час виконання 

практичних робіт та проведення досліджень; набути досвід пошуково-

дослідницької діяльності та уміння представляти отримані результати. 

4. Уміння вчитися впродовж життя. 

Уміння: розв’язувати проблемні завдання; досягати конкретних цілей у 

самовдосконаленні; розробляти індивідуальні оздоровчі програми з урахуванням 

власних можливостей, мотивів та потреб; шукати, аналізувати та 

систематизувати інформацію для розв’язування різних життєвих ситуаціях. 

5. Трудова діяльність та самостійність. 

Уміння: організовувати та користуватися власним часом; слідкувати за 

особистою гігієною, та чистотою у власному наметі; мити за собою посуд після 

їжі, прати особисті речі; прибирання табору та місць відпочинку. 

6. Соціальна та громадянська компетентності. 

Уміння: організовувати гру чи інший вид командної діяльності; спілкуватися в 

різних ситуаціях, нівелювати конфлікти; дотримуватися: відповідальності, 

рівності, прав людини, демократії, поваги до різноманіття, поваги до людської 

гідності; дотримуватися: правил чесної гри (Fair Play): поважати суперника, 

здобувати перемогу чесним шляхом за рахунок ретельної підготовки, з гідністю 

приймати поразку, пам’ятати, що головна перемога – це перемога над собою; 

санітарно-гігієнічних вимог та правил безпечної поведінки під час виконання 

фізичних, навчальних та розважальних вправ, контролювати свій стан у процесі 

занять фізичною культурою. 

7. Обізнаність та самовираження у сфері культури. 

Уміння: виражати свій культурний потенціал через розвиток 

самовдосконалення; залучення до різних видів мистецької творчості шляхом 
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розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості; 

удосконалювати власну культуру. 

8. Екологічна грамотність і здорове життя. 

Уміння: свідомо ставитися до власного здоров’я та здоров’я інших; обирати 

ситуативну діяльність в побуті та природному середовищі, коли набуті 

екологічні знання, навички, досвід і цінності актуалізуються в умінні приймати 

рішення і виконувати адекватні дії, усвідомлюючи їх наслідки для довкілля. 

 

Література: 

[1] Міністерство освіти і науки України. (2020, 6 серпня). Уряд ухвалив 

концепцію розвитку STEM-освіти до 2027 року https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-

uhvaliv-koncepciyu-rozvitku-stem-osviti-do-2027-roku 

[2] Інститут модернізації змісту освіти. (б. д.). STEM-освіта. 

https://imzo.gov.ua/stem-osvita/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1st International Conference on Emerging Trends in Academic Research                                       Dublin, Ireland 
 

 
- 85 - 

 

ІГРОВИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ЗВ'ЯЗКУ 

ЗВУКОВИСОТНОСТІ ТА РИТМУ. ДИДАКТИЧНА ГРА «МУЗИЧНЕ 

ДОМІНО» 

 

Кубрак Л. І., 

викладач фортепіано 

Дитяча музична школа № 6 ім. М. В. Лисенка 

м. Харків, Україна 

 

 

Анотація. Ця стаття розповідає про те, як я використовую у своїй 

педагогічній діяльності ігровий метод навчання. Цей метод використовувався у 

педагогіці з часів Древньої Греції, але його актуальність беззаперечна і у наші 

дні. Багато вчених, філософів, педагогів, психологів протягом століть описували 

цей метод як ефективну підготовку до серйозної подальшої діяльності та 

запоруку розвитку учнів. Доводячи, що педагогічна гра має чітко поставлену 

мету навчання та відповідні їй результати, вчені створювали різні теорії та ігрові 

технології в освітньому процесі. У сучасній мистецькій освіті теж можна 

використовувати цей метод. При вихованні юного музиканта перед викладачем 

постає багато задач і проблем. Для вирішення однієї з них, а саме зв'язку 

звуковисотності та ритму, я створила дидактичну гру «Музичне доміно». Ця гра 

нагадує звичайне доміно, але набагато складніша і різноманітніша, з новими 

правилами, вимагає від учнів розуміння різних видів тривалостей, пауз, 

групувань нот та кмітливості. Я також передбачила різні рівні складності гри для 

учнів молодших, середніх та старших класів. Протягом восьми років я 

спостерігала за ефективністю дидактичної гри «Музичне доміно» і дійшла 

висновку, що ігровий метод навчання не обмежується розважальними 

функціями. Це сходинка до творчості, комунікації, до професійного зростання не 

тільки учня, а й вчителя. 
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Ключові слова: Гра, Домiно, Метод, Мистецтво, Музика, Освіта, Ритм, 

Тривалості. 

 

 

Вступ. 

Всі ми знаємо, що головною метою педагогіки є навчання та виховання 

дітей. Ця основна мета включає в себе багато конкретних проблем і задач. 

Сьогодні ми розглянемо один з варіантів вирішення важливої проблеми, яка 

спіткає майже кожного учня – розуміння зв'язку між висотою звуків та їх 

ритмічною організацією. 

Сприйняття того, що мелодія – це послідовність різних за висотою звуків, 

покладених у певний ритм, приходить до учнів не відразу. Вони постійно 

забувають про рівноцінність цих двох складових. Хоча деякі спеціалісти, і я з 

ними згодна, вважають, що ритм є основним елементом при виконанні 

музичного твору. Наприклад, ударні інструменти не мають звуковисотної 

складової, а мелодії ж без ритму бути практично не може. 

Не зважаючи на те, що на перших уроках знайомство з музикою я починаю 

з пояснення тривалостей, вони все одно потім не беруться до уваги. І коли учень 

засвоює кілька нот, при читанні з листа він бачить тільки висоту цих нот без 

урахування ритму. А на паузи діти схильні взагалі не звертати уваги! Хоча це 

теж невід'ємний елемент ритму, це знак мовчання, який відіграє велику роль у 

творі. Пауза – це часовий відрізок у музиці, який заповнюється тишею.  

І от переді мною виникла проблема, вирішення якої я поставила собі за 

мету: пояснити учням зв'язок між нотами різної висоти і їх ритмічною 

організацією так, щоб не повертатися до цього питання на кожному уроці. Або 

хоча б скоротити період постійних помилок. 

За свою багаторічну практику я використовувала різні способи пояснення 

цього матеріалу, підключаючи вербальні методи, образне мислення та 

математику. 
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Але згодом я зрозуміла, що треба пам'ятати: ми маємо справу з дітьми. А 

для дітей найбільш комфортний стан – це стан гри. Вплив гри на розвиток дитини 

дуже великий, адже в залежності від виду гри дитина може розвиватися 

емоційно, інтелектуально, психологічно, особистісно й фізично. Коли я кажу 

учневі, що ми не будемо вчитися, а будемо гратися, – на його обличчі з'являється 

посмішка. Це гарантія гарного початку. В такому стані емоційного підйому 

учень краще засвоює будь-яку інформацію, а моє завдання – як можна довше 

утримати цей стан. 

Історичне коріння та сутність теорії гри. 

Ігрове навчання має глибоке історичне коріння. Відомо наскільки гра 

багатогранна. Вона навчає, розвиває, виховує, соціалізує, розважає і дає 

відпочинок. Але історично одне з перших її завдань – навчання. Гра 

розглядається як будь-яке змагання. Дії гравців обмежені певними правилами та 

спрямовані на досягнення певної мети – перемоги. 

Ще в древніх Афінах виховання підростаючого покоління пронизували 

прийоми порівняння і співставлення, що забезпечувались пафосом змагань. Діти, 

підлітки, юнаки постійно змагалися в гімнастиці, танцях, музиці, словесних 

суперечках. З відточуванням ними своїх кращих якостей були пов'язані їх 

самоствердження і самопізнання. Тоді ж зародилися військові та олімпійські 

ігри. 

У Західній Європі в епоху Відродження і Реформації до справжнього 

використання принципів ігрового навчання закликали Т. Кампанелла і Ф. Рабле. 

Вони хотіли, щоб діти легко, без примусу, а ніби граючи, знайомилися з усіма 

науками. Д. Локк рекомендував використовувати ігрові форми навчання. Ж. 

Руссо пропонував програму таких педагогічних заходів: суспільно корисна 

праця, спільні ігри, свята. 

Як педагогічне явище ігрову діяльність одним з перших класифікував 

Фрідріх Фребель (XIX ст.). Теорія гри стала основою його педагогічної теорії. 
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Виявивши дидактичні ракурси ігрової діяльності, він довів, що гра полегшує 

педагогу завдання навчати дитину (Вікіпедія, б. д.). 

Багато науковцiв зверталися до проблеми ігрової діяльності. Особливою 

популярністю користується теорія К. Гросса. Гросс вважає, що сутність гри в 

тому, що вона служить підготовкою до серйозної подальшої діяльності, саме у 

грі дитина вдосконалює свої вміння, що і є запорукою розвитку (Рубінштейн, 

2002). 

На думку Райза М. (2017) ідеї Гросса отримали розвиток в теорії і практиці 

ігрового навчання відомого лікаря і педагога Марії Монтессорі. Вона вважає, що 

в основі ігрового навчання дітей лежать різні мотиви:  

• мотиви спілкування (спільно вирішуючи ігрові завдання, діти 

вчаться спілкуватися один з одним); 

• пізнавальні мотиви (гра має близький результат і стимулює дитину 

до досягнення мети і усвідомлення шляху досягнення мети); 

• мотиви досягнення успіху (ситуація успіху створює сприятливий 

емоційний фон, а невдача не сприймається в грі як особиста поразка і стимулює 

пізнавальну діяльність – реванш) (Райза, 2017). 

За словами Кукшина В. (2017) у сучасній школі, яка робить ставку на 

активізацію та інтенсифікацію навчального процесу, ігрова діяльність 

використовується в таких випадках: 

• як самостійні елементи в технології для засвоєння поняття, теми та 

навіть розділу навчального предмету; 

• як елемент більш загальної технології; 

• як урок або його частина (введення, контроль). 

Поняття «ігрові педагогічні технології» включає досить велику групу 

методів і прийомів організації педагогічного процесу в формі різних 

педагогічних ігор. На відміну від ігор взагалі, педагогічна гра має істотну ознаку 

– чітко поставлену мету навчання й відповідні їй педагогічні результати. Ці 

результати можуть бути обґрунтовані, виділені в явному вигляді й 
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характеризуються навчально-пізнавальною спрямованістю. Ігрова форма занять 

створюється на уроках за допомогою ігрових прийомів і ситуацій, що 

виступають як засіб спонукання, стимулювання до навчальної діяльності 

(Кукшина, 2017). 

Практичне використання гри «Музичне доміно». 

Отже, згадуючи досвід моїх вчителів, моїх колег та свій особистий, для 

пояснення ритмічних тривалостей я вдавалась до різних методів: читала вірші, 

використовувала математичні дії, малювала картинки, різала яблука, підключала 

образне мислення та ділила «тортики», «кавуни», «цукерки» і навіть «ковбасу». 

Було дуже весело. Ці способи теж приносять користь – у непримусовій формі 

учні розвивають свою уяву, фантазію, вчаться спілкуванню. Але, згадавши 

роботи світових науковців, я вирішила спробувати використати гру як метод 

навчання. 

Звичайна гра «Доміно» побудована на принципі «постав подібне до 

подібного». «Музичне доміно» набагато складніше. Головним завданням є не 

знаходження однакових тривалостей, а знаходження однакової кількості чвертей 

в тактах. Адже будь-який розмір можна записати різним набором тривалостей. 

Наприклад: розмір 2/4 можна записати так , так , або так . Є 

ще кілька варіантів. А якщо використовувати паузи, то варіантів запису такого 

розміру стає набагато більше. Раніше я вже говорила про те, що паузи часто 

залишаються поза увагою. Тому їх використання у цій грі є обов'язковим.  

У розмірах 3/4, 4/4, 6/8, 6/4 можливостей безліч! На одній картці міститься 

два такти, бажано з різними розмірами (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Дві ігрові картки 
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Коли я робила цю гру у 2012 році, я запросила всіх своїх учнів взяти участь 

у створенні різних групувань тривалостей. Молодшим запропонувала розміри 

3/8, 2/4, 3/4 з використанням таких тривалостей та пауз (рис.2): 

 

 
Рис.2. Тривалості та паузи для молодших учнів 

 

Старшим запропонувала розміри 4/4, 6/8, 6/4 з використанням більш 

складних тривалостей та пауз (рис.3): 

 

 
Рис.3. Тривалості та паузи для старших учнів 

 

Пунктирний ритм та тріолі також використовувались. 

Це була захоплююча співпраця! Найцікавіші рішення запропонували 

хлопці 4 та 5 класу. Звичайно ж, я взяла це до уваги і помістила ці такти на 

картки. 

З того часу «Музичне доміно» стало улюбленою грою моїх учнів, хоча я їм 

пропонувала й інші ігри – «Музична вікторина», гра «вчитель-учень». 

Методичні рекомендації та правила. 

Правила гри у «Музичне доміно» досить демократичні. Кількість карток і 

гравців може бути різною. Гравцю-початківцю я пропоную побудувати 

ланцюжок з 4-5 карток з розмірами 2/4 та 4/4. Якщо все правильно – кількість 

карток збільшую. Потім підключаю другого гравця з однаковим рівнем 

підготовки. І тут додаються наступні правила: 

• Карток в руках повинно бути не менше 5. 
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• Якщо картка поставлена невірно, а партнер по грі не помітив це, 

щодо нього запроваджуються штрафні санкції – він забирає цю картку собі. Бо є 

правило: хто не помітив помилки – той і винен. 

• Третім гравцем можу бути я. І я іноді спеціально ставлю невірну 

картку. Це змушує учнів постійно рахувати. 

• Зайві картки служать «банком». Коли у гравця немає підходящої 

картки, він бере в «банку». 

• Якщо це не допомогло – пропускає хід.  

• Коли у будь-якого гравця закінчились картки, гра припиняється. 

• Програє той, у кого залишилося більше чвертей на картках. 

Поступово я додаю картки з більш складними ритмічними малюнками. У 

4-5 класах учні вже працюють з дрібними тривалостями, пунктиром, тріолями і 

розмірами 6/8, 6/4. Кількість старших гравців може доходити до 4, але вони 

повинні рахувати швидко, а кількість карток в руках – 7-10. 

Учні, у яких немає проблем з математикою, освоюють цю гру дуже швидко 

і навіть використовують дорослі прийоми «капканів». Решта учнів усе одно в 

підсумку рахують, хоч і повільніше. 

Висновки. 

Після усього сказаного вище я можу стверджувати, що у вивченні зв'язку 

між нотами різної висоти і їх ритмічною організацією найефективнішим на 

сьогоднішній день виявився ігровий метод. Значення гри неможливо вичерпати 

розважальними можливостями. У тому і є її феномен, що, будучи розвагою, 

відпочинком, гра здатна перерости у навчання, у творчість, у модель людських 

відносин. 

У такий спосіб процес навчання розвивається мовою дій, вчаться й вчать 

усі гравці в результаті активних контактів один з одним. Ігрове навчання 

ненав’язливе, добровільне, а тому бажане. Конфуцій казав: «Учитель та учень 

ростуть разом». 
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Після гри в «Музичне доміно» я помічаю емоційне задоволення, 

поліпшення комунікативних відносин, велику концентрацію уваги і більш 

грамотне прочитання музичного тексту. 
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ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ В УМОВАХ 

ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 

 

Строганова Г. М., 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри методики викладання 

української мови та літератури 

Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова 

м. Київ, Україна 

 

Вимоги до підготовки вчителів завжди були високими, особливо до 

вчителів мови та літератури, які вчать дітей не лише правильно формулювати 

свої думки усно і на письмі, а і висловлюватися красиво і приємно. В усі часи 

високо цінувалася готовність педагога знайти правильний підхід, виробити 

ефективну методику для кращої організації освітнього процесу. Нове десятиліття 

ХХІ століття диктує нам свої правила, зовсім не схожі на попередні. За таких і 

вчителі мають уміти підлаштовуватися, аби фахово виконувати свої функції. Усі 

ми розуміємо, що життя після пандемії, викликаною коронавірусною 

хворобою COVID-19, не буде таким, як завжди. Так, замість традиційної класно-

урочної форми навчання в школі активно та упевнено впроваджуються новітні 

педагогічні технології та форми навчання, зокрема дистанційна. Про особливості 

організації навчання за такої форми йдеться у «Положенні про дистанційну 

форму здобуття повної загальної середньої освіти» (2020). Певний час традиції 

будуть поєднуватися з інноваціями, з метою формування ефективної траєкторії 

підготовки майбутніх педагогів. 

Проблемі організації дистанційного навчання присвячено праці 

А. А. Андрреєва, В. Ю. Бикова, Н. О. Корсунської, В. М. Кухаренка, 
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Н. В. Морзе, Е. С. Полата, Б. І. Шуневича, О. В. Співаковського та ін. Питання 

щодо вироблення і впровадження змішаного навчання є у сфері наукових 

інтересів О. М. Спіріна, Ю. В. Триуса, Є. В. Желнової, М. С. Нікітіної, І. П. 

Воротникової, І. В. Максак, М. В. Кухаренко, С. Моебз, С. Вейбелзала, 

Б. Коллінс та ін. Проте аналіз наукових джерел довів актуальність удосконалення 

методологічних засад змішаної форми навчання. 

Метою дослідження є уточнення дидактичних принципів формування 

професійної компетентності майбутніх учителів-філологів в умовах змішаного 

навчання. 

Як відомо, змішана форма – це навчання, що характеризується 

комбінацією різних технологій навчання (офлайн та онлайн навчання, 

дистанційної, самостійної) (Коротун О. В., Кухаренко М. В., Стрюк А. М., 

Триус Ю. В. та ін.). 

Удале поєднання традиційного і дистанційного навчання з кращими 

можливостями кожного з них допомагає досягти освітньої мети у визначений 

термін. Майбутні учителі-філологи мають навчитися правильно розподіляти час, 

теоретичний матеріал і практичну роботу, у такий спосіб оптимізовувати різні 

ресурси і мотивувати своїх учнів до самостійності і відповідальності, 

зацікавлювати до успішного навчання. Змішане навчання розуміють у двох 

сенсах: у вузькому – це «цілеспрямований процес здобування знань, умінь та 

навичок, що здійснюється освітніми установами різного типу в рамках 

формальної освіти, частина якого реалізується у віддаленому режимі за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій і технічних засобів 

навчання, які використовуються для зберігання і доставки навчального 

матеріалу, реалізації контрольних заходів, організації взаємодії між суб’єктами 

навчального процесу (консультації, обговорення) та під час якого має місце 

самоконтроль учня (студента) за часом, місцем, маршрутами та темпом 

навчання», а у широкому – «це різні варіанти поєднання форм і методів 

організації формального, неформального, інформального навчання, а також 
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самонавчання, що здійснюються для досягнення особою заздалегідь визначених 

навчальних цілей зі збереженням механізму контролю за часом, місцем, 

маршрутами та темпом навчання» (Buhaichuk, 2016). 

Змішане навчання має відбуватися за такими загальнодидактичними 

принципами: 

- принцип свідомості та активності – свідоме ставлення до навчання; 

- принцип цілеспрямованості розкривається у конкретності і 

перспективності; 

- принцип персоніфікації – врахування індивідуальних особливостей 

учнів; 

- принцип продуктивності і надійності – вибір найбільш вдалих методів 

і прийомів; 

- принцип оптимальності – правильна взаємодія і організація усіх 

учасників освітнього процесу; 

- принцип наочності – використання ілюстрацій, максимальна 

візуалізація матеріалів;  

- принцип міцності і системності знань – регулярне накопичення 

засвоєного теоретичного матеріалу шляхом підвищення змістовності; 

- принцип гармонійного розвитку особистості – концентрація уваги на 

цілеспрямованому формуванні розумової діяльності; 

- принцип інтерактивності – активна взаємодія усіх учасників освітнього 

процесу;  

- принцип гнучкості – можливість самостійно обирати час і темп вивчення 

теоретичного матеріалу та виконання практичних завдань; 

- принцип мобільності – можливість навчання у будь-якому місці у будь-

який час та ін. 

Отже, за умов ефективної реалізації змішаного навчання відбувається 

формування професійної компетентності майбутніх учителів-філологів. 

Водночас важливим є гармонійне поєднання накопиченого досвіду з численними 
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інноваціями для розв’язання фахових завдань і широкого використання 

потенціалу освітнього контенту. 
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ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЛЯ 
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м. Одеса, Україна 

 

Проблема формування методичної компетентності майбутнього вчителя 

початкових класів пов’язана з новими вимогами до підготовки вчителів нової 

української школи та компетентнісною складовою професійної підготовки у 

вищій школі. Суспільству потрібні конкурентоспроможні, висококваліфіковані 

фахівці, що володіють професійною компетентністю у своїй галузі, мають 

бажання до самореалізації та саморозвитку в сучасних умовах і готовність до 

виконання відповідної професійної діяльності (Нова українська школа, 2016), 

тому окрім професійно-педагогічної та психологічно-фасилітативної 

компетентностей (Фрумкина, 2019), які є важливими передумовами для 

досягнення досконалості в подальшій педагогічній діяльності, невід’ємною 

складовою виступає і методична компетентність, формування якої є основною 

метою нашого дослідження. 

Інтеграція, як вимога об’єднання у ціле певних частин або елементів, 

вважається необхідним дидактичним засобом, який допомагає створити в 

людини цілісну картину світу. Інтегративність системи методичної освіти 
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спрямована на формування методичної компетентності вчителя. Розглянемо 

поняття «методична компетентність» більш детально. В. Адольф трактує 

методичну компетентність вчителя як «розгорнуту систему знань з питань 

конкретної побудови викладання тієї чи іншої дисципліни» (Адольф, 1998). 

О. Лебедєва визначає методичну компетентність, як «знання в області 

дидактики, методики навчання предмету, уміння логічно обґрунтовано 

конструювати навчальний процес для конкретної дидактичної ситуації з 

урахування психологічних механізмів засвоєння» (Лебедева, 2007). О. Зубков 

вважає, що методична компетентність – це «системне утворення, компонентами 

якого є знання, вміння, навички педагога в області методики на основі 

оптимального поєднання методів педагогічної діяльності» (Зубков, 2007). 

О. Бігич надає власне визначення методичної компетентності саме вчителя 

іноземної мови, під якою розуміє «сукупність методичних знань, навичок і вмінь 

та індивідних, суб’єктних й особистісних якостей, яка функціонує як здатність 

проектувати, адаптувати, організовувати, вмотивовувати, досліджувати й 

контролювати навчальний, пізнавальний, виховний і розвиваючий аспекти 

іншомовної освіти молодших школярів у класній і позакласній роботі з іноземної 

мови через і під час спілкування з учнями» (Бігич, 2006). Ми розуміємо 

методичну компетентність майбутніх учителів початкових класів як здатність 

володіти методичним апаратом пред’явлення і активізації базових знань за 

певною дисципліною, a в нашому випадку, ще й передача цих знань школярам 

іноземною мовою. Досягнення методичної компетентності можливо шляхом 

формування таких її складових компетенцій, як-от: презентаційної, практичної і 

виховної. 

Презентаційна компетенція включає вміння викладача мотивувати 

вивчення кожної частини матеріалу, що підлягає засвоєнню, демонструвати його 

і пояснювати способи дії з ним, перевіряти розуміння сприйнятого учнями 

змісту. При цьому всі ці дії виконуються на іноземній мові. 
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Практична компетенція включає вміння виконання дій за зразком і 

творчі вміння виконання тих самих дій. При цьому як перші, так і другі 

здійснюються в їх іншомовному супроводі. 

Виховна компетенція включає організаційно-педагогічні вміння та 

вміння вирішення конфліктних ситуацій, тому що виховний процес як в його 

організаційному аспекті, так і в аспекті вирішення конфліктних ситуацій 

повинен мати місце протягом усього періоду вивчення змісту предмета 

іноземною мовою. 

Зробимо спробу змоделювати процес формування методичної 

компетентності майбутніх учителів початкових класів на уроках образотворчого 

мистецтва. Вважаємо за необхідне звернути увагу на те, що процес моделювання 

в нашій роботі починається з визначення етапів організації навчальної діяльності 

педагогів з навчання школярів основного предмета іноземною мовою. Такий 

початок моделювання обґрунтовується Р. Мартиновою необхідністю введення в 

його процес організаційного блоку, співвідноситься з етапами навчання, які 

визначаються по домінуючому виду навчальної діяльності (Мартынова, 2019). 

При визначенні етапів навчальної діяльності слід враховувати вік учнів, їх 

попередній навчальний досвід, зміст досліджуваного матеріалу в частинах його 

логічної послідовності і взаємозв'язку. Все це стане основою для висунення цілей 

навчання, які, зберігаючи свою домінуючу функцію в програмуванні всіх 

подальших дій навчальної діяльності, повинні виходити з теорії поетапного 

формування розумових дій П. Гальперіна (1966), а також психофізіологічних 

основ в послідовності засвоєння будь-якого змісту (Фрумкіна, 2019). 

Навчальна діяльність з навчання образотворчого мистецтва на іноземній 

мові передбачається в три етапи. Для визначення їх назв і суті звернемося до 

даних психолого-педагогічних досліджень з планування навчально-педагогічної 

діяльності. Якщо йдеться про педагогічну науку – про поетапне здійснення 

педагогічних досліджень, то під етапами дослідження, за Ю. Бабанським, 

мається на увазі послідовне виконання певних операцій дослідної роботи, 
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просування якими дає змогу створити цілісне уявлення про об’єкт, що 

досліджується (Бабанский, 1982). У психології етапи, за К. Платоновим, – це 

послідовний рух від однієї розумової операції до іншої. Зокрема, етапи пізнання 

можна розташувати так: явища, що відображуються, – відчуття, що виникають, 

– сприймання, що відбувається, – уявлення, що виникають, – поняття, що 

формуються, – мислення, що відбувається, – відображення суті, що виникає у 

свідомості людини. Все це і є психомоторна діяльність (Платонов, & Голубев, 

1977). 

В основу теорії поетапного формування розумових дій П. Гальперіна 

покладено ідею про принципову спільність внутрішньої і зовнішньої діяльності 

людини, згідно з якою розумовий розвиток, як і засвоєння знань, формування 

навичок і розвиток вмінь, відбувається шляхом інтеріоризації, тобто шляхом 

поетапного переходу зовнішньої діяльності (матеріальної) на внутрішній 

розумовий план. Процес навчання вибудовується на основі психологічних 

закономірностей навчання; він організований у формі певних етапів засвоєння 

матеріалу: попереднє ознайомлення з дією – одержання інформації у вигляді 

різних матеріальних об’єктів – промовляння вголос тієї дії, що засвоюється, або 

етап зовнішнього мовлення, – промовляння дії, що виконується, самому собі, або 

етап внутрішнього мовлення, – промовляння дії, що виконувалася, або етап 

автоматичної дії (Гальперин, 1966). 

Логіка навчання останніх років підказує, що навчальний процес має 

будуватися у вигляді певних дидактичних одиниць (навчальна тема, урок), кожна 

з яких має свої цілі та завдання і передбачає коригування змісту навчання. Цілі 

та успішне формування знань досягаються шляхом правильного вибору методів, 

засобів і форм навчання. Виходячи з цього, таку побудову навчального процесу 

можна вважати поетапною (Frumkina, 2020; Фрумкіна, 2019). 

Навчання іноземних мов також відбувається на основі його поетапної 

побудови. Так, Р. Мартинова визначала етапи навчання по домінуючому виду 

діяльності. У зв'язку з тим, що вивчення іноземної мови повинно починатися з 
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засвоєння апарату артикуляції, вивчення правил озвучування букв, 

буквосполучень, а також слів, що складаються з них, вчений назвала цей етап 

фонетичним. Ця назва також обумовлюється і тим, що відбір лексичного, 

граматичного і, відповідно, мовного матеріалу залежить від досліджуваної 

фонетики. Якщо для вираження думки потрібна мовна одиниця, правила читання 

якої не вивчалися, вона не вводиться в словниковий запас учнів. Цей процес 

відстрочується в часі до тих пір, поки відповідний фонетичний матеріал не стає 

предметом вивчення, таким чином фонетичний етап навчання поступово 

трансформується в тематичний. 

На тематичному етапі проблеми з технікою читання і письма відсутні. 

Будь-яке слово для як найповнішого розкриття змісту теми читаються або за 

правилами, або за знаками фонетичної транскрипції, а пишуться також або за 

правилами, або за допомогою використання методу орфографічного 

промовляння (Плахотник, 1992). Відповідно до цього методу учні 

запам'ятовують два варіанти важких для написання слів: фонетичний, тобто як 

слово звучить, і орфографічний, т. е. як слово пишеться. Це дозволяє на 

тематичному етапі сконцентрувати увагу учнів на літературній формі викладу 

мови і вводити в мову різноманітні стилістичні явища такі, як: синоніми, 

антоніми, метафори, гіперболи, порівняння. У міру такого розширення 

словникового запасу учнів, вдосконалення їх культури мовлення, забезпечення 

її різнотематичним змістом, тематичний етап навчання трансформується в 

інтегрований. 

На інтегрованому етапі іншомовне мовлення учнів настільки розширене, 

що вони можуть починати користуватися іноземною мовою як засобом набуття 

знань з інших дисциплін. Безумовно, такими дисциплінами для початку повинні 

бути гуманітарні, нескладні для їх смислового вивчення і в зв'язку з цим не 

потребують використання складних технічних термінів і низькочастотних 

мовних зворотів. 
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Зі сказаного очевидно, що першим етапом навчання іноземної мови учнів 

повинен бути імітаційно-мовної, який і стане основою навчання образотворчої 

діяльності. Аналіз робіт знаних вчених показав, що навчання малювання 

починається з зображення простих різнокольорових ліній і їх з'єднання в 

геометричні фігури, що будемо умовно вважати діями 1 рівня складності; триває 

малюванням геометричних фігур і їх розфарбовуванням олівцями і фарбами, що 

будемо умовно вважати діями 2 рівня складності; потім ускладнюється 

зображенням предметів, що складаються з елементів геометричних фігур, 

кольорів, рослин і їх розфарбовуванням олівцями і фарбами, що будемо умовно 

вважати діями 3 рівня складності; завершується контурним зображенням тварин 

з їх подальшої розфарбуванням, що будемо умовно вважати діями 4 рівня 

складності. Як видно, в основі всієї цієї предметної діяльності лежать контурно-

нарисні дії, що повністю відповідає програмі образотворчого мистецтва для 

початкових класів. Таким чином, розглянутий перший етап навчання може 

називатися контурно-образотворчим; а в своєму інтегрованому визначенні – 

контурно-образотворчим на основі іншомовного імітаційно-мовного. 

Виходячи з того, що в своїй іноземної мови на першому етапі школярі 

будуть накопичувати значний обсяг мовних одиниць не тільки для розвитку 

своїх аудитивних умінь, а й для розвитку рецептивних і репродуктивних умінь, 

відбудеться зародження флексивної мови. За визначенням С. Рубінштейна, 

стосовно рідної мови учнів це проявляється в першому самостійному з'єднанні 

лексики відповідно до правил відмінкового закінчення; дієслів відповідно до 

правил їх відмінювання; прикметників відповідно до правил їх вищого та 

найвищого ступенів, а також різних самостійних словотворів (Рубинштейн, 

2010). 

Стосовно до англомовного мовлення її флексивна форма буде проявлятися 

в самостійному нормативному поєднанні лексем з різних, але багаторазово 

повторюваних мовних зворотів. Наприклад, якщо на першому етапі навчання 

учні багато разів повторювали пропозиції: «I am drawing. I am drawing a line. I 
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am drawing a red line. I am drawing a long red line», а також незалежно від цієї 

фрази чули команди вчителя: «Sit still. Sit down. Sit and look at me», і вони на цій 

підставі починають самостійно вимовляти фрази типу: «I am sitting. I am sitting 

at the desk and drawing a line», значить, вони готові до усвідомленого засвоєння 

іноземної мови за типом флексівной мови, про яку говорив С. Рубінштейн. 

Головною характеристикою осмисленого вивчення іноземної мови є 

розуміння значення кожної лексичної одиниці, способів її поєднання з іншими 

для утворення словосполучень; розуміння граматичних правил сполучення слів 

в різнотипних пропозиціях в їх поступово ускладнюються граматичних формах. 

Необхідність осмисленого вивчення іноземної мови обґрунтовувалася в 

дослідженнях психологів. Причому всі вони вважали, що принцип 

усвідомленості повинен реалізовуватися спочатку з перших занять іноземної 

мови. У нашому випадку цей принцип буде трансформуватися з інтуїтивно-

мовного навчання в свідомо-мовну діяльність. Сама ця діяльність 

передбачається до ускладнення в зв'язку з ускладненням навчальної діяльності 

за основним предмету. 

За даними досліджень вчених контурно-образотворчий етап навчання 

ускладнюється об'ємним зображенням як окремих предметів (навколишніх 

предметів, предметів меблів, предметів живої природи), так і зображенням таких 

предметів в типових для них місцях (листя на дереві, пташка на гілці, квітка у 

вазі). При цьому образотворча діяльність на другому етапі рекомендується 

вищеназваними вченими на основі зразка без його будь-яких змін. В цілому 

такий етап по домінуючому виду його діяльності може називатися предметно-

образотворчим, а в своєму інтегрованому визначенні – предметно-

образотворчим на основі іншомовного свідомо-мовного. 

Відповідно до вимог програми навчання молодших школярів 

образотворчого мистецтва домінуючим видом предметної діяльності буде 

творча. Саме вона визначить сутність іншомовних-мовленнєвої діяльності на 

третьому останньому етапі навчання, яка теж буде творчою. Будь-яка творча 
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діяльність ґрунтується на творчому мисленні, тому що продукт творчості 

спочатку створюється у свідомості людини, а потім втілюється в реальний 

предмет і реально-мовленнєвої спосіб його опису. Саме поняття творчого 

мислення визначалося багатьма вченими. Так, Дж. Гілфорд (1969) і Е. Торренс 

(1988) пов'язували творче мислення зі створенням або відкриттям чогось нового. 

У своїх роботах вони використовували термін «креативність» для того, щоб 

підкреслити, що в процесі творчого мислення обдумується якесь раніше 

невідоме дію. У дослідженнях Д. Богоявленської (2002), В. Дружиніна (2008), 

Е. Ільїна (2009), І. Лернера (1980), А. Матюшкина (2008), А. Пономарьова (1988) 

креативність розглядається як проблема створення чогось продуктивного на 

відміну від репродуктивного, тобто власного на відміну від наслідувального. 

Періоду молодшого шкільного віку відводиться важлива роль у розвитку 

творчого мислення, тому що в цей життєвий період у дітей формується власне 

сприйняття навколишньої дійсності. Дитина вперше усвідомлює свою соціальну 

роль, усвідомлює особливості відносини між людьми, у нього проявляється 

оцінне усвідомлення своїх навчальних дій та вчинків. Особлива творчість 

проявляється у дітей молодшого шкільного віку на уроках музики, праці та 

малювання. В останньому випадку вони придумують фантастичні сюжети: кіт в 

капелюсі, собачка за партою, сонечко на сонечку з парасолькою і т. д. Таке 

творче мислення реалізується в їх образотворчій творчій діяльності. 

Передумовою для творчої діяльності є лабільність мислення, критичність, 

здатність до об'єднання понять, цілісність сприйняття нетрадиційного 

об'єднання елементів (Гончаренко, 2011). 

Виходячи з дослідження творчої діяльності молодших школярів, і саме 

результатів дослідження з навчання образотворчого мистецтва, творчість у 

розвитку умінь образотворчого мистецтва молодших школярів буде проявлятися 

в наступному: 1) в малюванні навколишніх предметів, предметів меблів, 

предметів живої природи з незвичайними творчими елементами. Наприклад, 

стіл з вигнутими ніжками і орнаментом, метелики незвичайного забарвлення; 
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2) в малюванні сюжетних малюнків на основі сюжетних ситуацій. Наприклад, 

діти біжать під навіс в зв'язку з грозою; собака радіє господареві; 3) в 

малюванні нетрадиційних взаємозв'язків різних предметів. Це можуть бути 

казкові герої в різних фантастичних ситуаціях. Наприклад, білочка і зайчик 

танцюють в хороводі; порося будує будиночок. 

Як видно з прикладів, вони вимагають нестандартного мислення, а звідси 

нестандартних творчих дій, які, в свою чергу, спонукають учнів до продукування 

нетиповою мовної комунікації. Вона може проявлятися в наступному: 1) в 

необхідності введення в мову додаткової, раніше не вивченою лексики, такий як: 

«вигнуті ніжки – twisted legs», «орнамент – ornament», «незвичайне забарвлення 

– unusual coloration»; 2) в необхідності введення в мова раніше не вивчених 

виразів, наприклад, «сильна гроза – heavy thunderstorm», «проливний дощ – it is 

raining cats and dogs», «ховатися під навіс – hide under the shed»; 3) в 

продукуванні незвичайних за змістом текстів монологічного і діалогічного 

характеру і проведенні незвичайних за змістом бесід. Наприклад, вовк напав на 

будиночок зайчика, зайчик дав вовкові морквину і втік; вовк напав на будиночок 

білочки, білочка дала вовку горішки і втекла; вовк напав на будиночок котика, 

котик дав вовкові молока і втік. Всі вони проявили хитрість і врятувалися. 

Сказане дозволяє зробити висновок, що третій останній етап по 

домінуючому виду предметної діяльності може називатися творчо-

образотворчим. За домінуючого виду іншомовної мовленнєвої діяльності цей 

етап доцільно назвати творчо-мовленнєвим. А в його інтегрованому визначенні 

– це творчо-образотворчий на основі іншомовного творчо-мовленнєвого. 

Таким чином, на підставі вищевикладеного можна констатувати наступне. 

Поняття “методична компетентність майбутніх учителів початкових класів” 

розуміється як здатність вчителя володіти методичним апаратом пред’явлення і 

активізації базових знань за певною дисципліною, а в нашому випадку, ще й 

передача цих знань школярам іноземною мовою. Досягнення методичної 

компетентності можливо шляхом формування таких її складових компетенцій, 
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як-от: презентаційної, практичної і виховної. Етапами формування методичної 

компетентності майбутніх учителів початкових класів для викладання 

образотворчого мистецтва іноземною мовою є: контурно-образотворчий на 

основі іншомовного імітаційно-мовленнєвого; предметно-образотворчий на 

основі іншомовного свідомо-мовленнєвого; творчо-образотворчий на основі 

творчо-мовленнєвого; кожний з яких включатиме такі ланки процесу навчання, 

як-от: цілі навчання, елементи предмету навчання, компоненти їх змісту, методи 

і засоби засвоєння, а також контроль результатів набутих вмінь на певному етапі. 
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Анотація. Стаття присвячена вивченню мотиваційних аспектів 

іншомовної компетенції студентів як обов’язкового компоненту їх професійної 

підготовки і важливої передумови побудови успішної професійної кар’єри в 

майбутньому. 

Встановлено, що мотивація навчання іноземної мови є однією з головних 

проблем методики викладання. Іноземна мова як навчальна дисципліна має ряд 

специфічних особливостей, і одна з них – це оволодіння іноземною мовою 

шляхом навчання спілкування. В умовах сьогодення актуальність вивчення 

іноземної мови не підлягає сумніву, оскільки нова політична обстановка, 

розширення міжнародного співробітництва і міжнародних контактів, 

проведення у вищих навчальних закладах конференцій за участю іноземців 

вимагають від студентів більш глибокого знання іноземної мови. Мотивацію 
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оволодіння іноземною мовою можна вважати одним з найважливіших факторів, 

що стимулює процес іншомовного мовленнєвого спілкування. 

Визначено, що передача знань від викладача до студента не може бути 

ефективною без діяльності самого учня, тому мотивація навчання є необхідною 

складовою в процесі успішного оволодіння іноземною мовою. Виходячи з цього 

показано, що в питанні формування мотивації щодо вивчення іноземної мови 

доцільно спиратися виключно на внутрішню мотивацію, тобто таку, де стимули 

до навчання породжуються саме тим, хто навчається, і діяльність починає 

виконуватися заради її власного змісту. Така висока позитивна внутрішня 

мотивація в навчанні іноземних мов виникає в тому випадку, коли процес 

оволодіння мовою спрямований на тих, хто навчається, їх особистісну 

значущість, яка, у свою чергу, є результатом формування перспективної та 

процесуальної мотивацій. Перспективну внутрішню мотивацію мають 

практично всі студенти, усвідомлюючи значення знання англійської мови для 

їхнього життя та кар’єри. Вплив процесуальної мотивації пов’язаний із 

задоволенням від самого процесу діяльності, тому, коли вдається сформувати 

саме процесуальну мотивацію в процесі вивчення мови, успіх навчання є 

значною мірою гарантованим. 

Ключові слова: Мотивація навчання, Іноземна мова, Студенти, Мотиви, 

Потреби, Вивчення іноземних мов. 

 

Abstract. The article is devoted to the study of motivational aspects of foreign 

language competence of students as a mandatory component of their professional 

training and the important prerequisites for their successful career in the future. 

It was ascertained that the motivation of learning a foreign language is one of 

the main problems of teaching methodology. Foreign language as an academic 

discipline has a number of specific features and one of them is to master a foreign 

language by teaching communication. In our times relevance of learning a foreign 

language is beyond question because the new political situation, the expansion of 
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international cooperation and international contacts, holding international conferences 

at higher educational institutions require deeper knowledge of a foreign language from 

the students. Motivation for learning a foreign language can be considered one of the 

most important factors that stimulate the process of foreign language communication. 

It was determined that the transfer of knowledge from the teacher to the student 

cannot be effective without the activity of the student, so motivation for learning is a 

necessary component in the process of successful learning a foreign language. 

Therefore, it is shown that in creation of motivation towards studying a foreign 

language it is advisable to rely solely on intrinsic motivation, that is such incentives to 

learn which are generated by learners themselves. This internal positive motivation to 

learn a foreign language occurs when the process of language acquisition is aimed at 

learners, their personal value, which, in turn, is the result of developing the prospective 

and procedural motivations. Almost all the students have prospective intrinsic 

motivation, realizing the importance of English language in their lives and careers. The 

impact of procedural motivation is related to the pleasure from the process, so when 

one can form a procedural motivation when learning a foreign language, educational 

attainment is largely guaranteed. 

Keywords: Motivation for learning, Foreign language, Students, Motives, 

Needs, Learning foreign languages. 

 

 

Актуальність і постановка проблеми. Розширення міжнародних зв’язків, 

доступ до світової наукової думки, необхідність пошуку інформації у 

закордонних джерелах та в мережі Інтернет – це ті чинники, що стимулюють 

вмотивовану навчальну діяльність студентів щодо вивчення іноземної мови. 

Роль мотивації в оволодінні іноземною мовою велика, особливо це стосується 

вивчення англійської мови, яка зараз служить мовою міжнаціонального 

спілкування і є самою розповсюдженою в Європі і світі. Кожна друга освічена 

людина в Європі володіє англійською мовою. З кожним роком ця мова проникає 
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все більше в усі сфери нашого життя, що зумовлено багатьма факторами: 

економічними, політичними, стратегічними, культурними і побутовими. 

Навчати англійської мови, як будь-якої іноземної, потрібно з раннього дитинства 

і навчати так, щоб після закінчення загальноосвітньої школи дитина могла вільно 

розмовляти, розуміти іноземців та обговорювати з ними різні теми, що носять 

спільний інтерес. Тому основною метою навчання іноземній мові є навчання 

комунікації або спілкування. Комунікація − це не тільки успішне володіння 

аспектами іноземної мови, але й важливе значення в міжособистісних відносинах 

у спілкуванні між людьми. Важливо переконатися, що студенти не тільки 

знають, про що говорять, але й мають велике бажання говорити іноземною 

мовою. Одним із пріоритетних напрямів реформування сучасної освіти є 

досягнення якісно нового рівня у вивченні базових навчальних предметів, у тому 

числі й іноземних мов. Опанування цього навчального предмета розглядають як 

необхідний компонент загальнокультурного розвитку школяра, його рівня 

освіченості, прилучення до світової культури і загальнолюдських цінностей. 

Одним з провідних, основних чинників, які визначають успішність дидактичного 

процесу, є мотивація навчання. Навчальна діяльність формується під впливом 

потреб, які знаходять відображення в мотивах.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За результатами теоретичного 

аналізу встановлено, що предметна сфера мотивації відображена в 

різноспрямованих дослідженнях природи мотивів (О. М. Леонтьєв, 

С. Д. Максименко, А. Маслоу, С. Л. Рубінштейн та ін.), психічними процесами, 

емоціями, індивідуальними особливостями особистості у процесі діяльності 

(Г. О. Балл, В. К. Вілюнас, М. Ш. Магомед-Емінов, та ін.), закономірностями 

формування мотиваційної сфери особистості (В. Г. Асєєв, Н. В. Чепелєва, 

Д. М. Узнадзе та ін.). Наявний у науці великий діапазон мотиваційних підходів 

(моделей), утім, не містить єдиної універсальної теорії мотивації. Навчальна 

діяльність формується під впливом потреб, які знаходять відображення в 

мотивах (Ильин, 2003). 
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Розцінюючи мотивацію як важливу причину процесу оволодіння 

іноземною мовою, О. В. Малихіна, О. Ю. Крюченкова, Л. В. Москалюк та ін., 

стверджували, що потрібно сприймати мотивацію як сторону суб’єктивного 

світу студента, яка визначається його власними прагненнями і пристрастями, а 

також потребами. Учитель може тільки опосередковано вплинути на неї, 

створюючи передумови і формуючи основи виникнення особистої 

зацікавленості студента в роботі (Малихіна та ін., 2008). 

Учитель, на думку О. Б. Тарнопольського (2008), повинен уміти поставити 

себе на місце студента. У цьому випадку він не тільки зможе дізнатися про його 

мотиви діяльності, але й розвивати та коректувати ці мотиви. Учитель повинен 

чітко уявляти весь арсенал мотиваційних засобів, усі типи і резерви мотивації. 

Тільки тоді можна буде правильно співставити зміст навчального процесу з 

відповідними типами мотивації. 

Мета статті полягає в аналізі мотиваційних аспектів вивчення студентами 

іноземних мов. 

Викладення основного матеріалу. Учителю необхідні знання типів 

мотивації, щоб можна було впливати на студентів. Психологи вказують на 

різноманітність мотиваційної сфери, її складну структуру. По-перше, на неї 

можуть впливати соціальні мотиви, що визначаються потребами суспільства; в 

сукупності вони складають зовнішню мотивацію, яка існує в двох різновидах: як 

широко соціальна мотивація і як вузькоособистісна. По-друге, на мотиваційну 

сферу людини може впливати і характер діяльності. Це так звана внутрішня 

мотивація, її підвидом вважається мотивація успішності. Обидва типи мотивації 

можуть мати позитивний і негативний характер. У даному випадку ми можемо 

розглядати позитивну і негативну мотивацію. Існують ще такі різновиди 

мотивації як далека (дистанційна, відстрочена) і близька (актуальна). Внутрішня 

мотивація має такі різновиди щодо вивчення іноземної мови: комунікативна, 

лінгво-пізнавальна, інструментальна. Протягом усього процесу навчання у 

студента має бути позитивна мотивація, спрямована на досягнення успіху. У 
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цьому випадку визначальною є внутрішня мотивація, на яку впливають зовнішні 

фактори (вчителі, безпосередньо процес навчання на кожному уроці) (Dornyei, 

1994). 

Навчаючи іноземній мові вчитель повинен знати психологічні, вікові, 

особистісні, індивідуальні особливості своїх студентів, щоб правильно 

побудувати навчальний процес і підтвердити своє лідерство. Слід враховувати, 

що мотив за своїм походженням є суб’єктивним явищем, що опосередковує 

взаємозв’язок між стимулом та актами поведінки. Мотив завжди є компонентом 

індивідуальної свідомості і виконує регулятивну функцію діяльності учня. 

Регуляція розпочинається з того, що студент усвідомлює для себе мету вивчення 

мови, визначає програму дії. Коли процес формування вербалізації мети у 

свідомості студента завершується, він починає діяти, тобто приступає до 

реалізації програми, що закладена суб’єктивно в мотиві. 

Мотивація може перейти в пізнавальний інтерес, і тоді процес оволодіння 

іноземною мовою стане творчістю. Це значною мірою залежить від учителя. 

Вивчення іноземної мови потребує від студентів напруженої розумової 

діяльності, уваги, здатності осмислювати абстрактні поняття, уміння робити 

узагальнення. Не для всіх студентів вивчення іноземної мови є легким. Це, 

звичайно, викликає незадоволення, втрату віри в свої сили, веде до послаблення 

інтересу в подальшому вивченні іноземної мови. Інтерес при вивченні будь-

якого предмета є рушійною силою, яка забезпечує і високу якість знань, і 

засвоєння необхідних умінь і навичок студентами. Проблема мотивації − 

достатньо досліджена галузь знань у сучасному світі, але перед сучасною 

школою і вчителем стоїть інша важлива проблема − викликати інтерес до 

навчання в цілому, а особливо до вивчення іноземних мов і через підвищення 

внутрішньої мотивації студентів. Учитель повинен бути так налаштований, щоб 

кожен студент мав мотивацію на успіх (Keller, 1993). 

Слід зазначити, що протягом періоду навчання ставлення студентів до 

різних видів мовленнєвої діяльності може змінюватися як у позитивному, так і у 
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негативному напрямку. Одноманітність у стилі викладання, нецікаві навчально-

виховні комплекси, переважне виконання некомунікативних вправ послаблює 

позитивні емоції та перетворює студента на пасивного співучасника навчального 

процесу, що сприяє зниженню мотивації. 

Результати рівня успішності також впливають на вмотивованість 

навчальної діяльності студентів: чим вище рівень успішності, тим глибше у 

підсвідомості студента формується позитивна установка до вивчення іноземної 

мови; чим нижче успішність – тим більш негативне комунікативне ставлення 

створює психологічні перешкоди та бар’єри в процесі навчання. 

Оптимізація організації мовленнєвої діяльності передбачає врахування 

типів мотивації: зовнішньої та внутрішньої. Зовнішні мотиви не пов’язані зі 

змістом навчального матеріалу. До них відносяться як позитивні (власне почуття 

обов’язку, обов’язки у соціуму, мотив власного благополуччя, необхідність 

володіння іноземною мовою задля кар’єрного зросту), так і негативні мотиви 

(відсутність бажання навчатися, усвідомлення власної неуспішності через 

незнання мови, тощо). Внутрішні мотиви, навпаки, безпосередньо пов’язані зі 

змістом навчального матеріалу – цікавість навчального матеріалу, тематика, 

зміст чи форма подачі. 

Ефективність навчання підтримується, головним чином, за рахунок 

внутрішніх мотивів, тому важливо виявляти, розвивати і підживлювати 

внутрішню мотивацію студентів. Для того, щоб викликати істинну мотивацію 

індивідуальності, необхідно зорієнтуватися у особистих параметрах мотивації 

кожного студента: його особистий досвід, контекстна сфера діяльності, нахили, 

емоції та почуття, світогляд, статус в колективі, тощо. В такий спосіб мотивація 

не нав’язується студентові, а використовуються його внутрішні спонукальні 

ресурси. 

Пізнавальний, розвиваючий та виховний аспекти навчальної діяльності 

утворюють структурну основу комунікативної мотивації. Домінуючим мотивом 

визнають пізнавальну діяльність, що базується на постійному прагненні 
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особистості до пізнання та тісно пов’язана з організаційними та змістовними 

умовами навчальної діяльності. 

Вчителі іноземних мов розглядають кожного студента не стільки як об’єкт, 

що потребує впливу, скільки як особистість, що інтенсивно розвивається в 

процесі навчальної діяльності. І щоб студент займав активну позицію в процесі 

навчальної діяльності, він повинен мати потужні джерела мотивації до навчання. 

Тому вчителі іноземної мови щоденно застосовують своє основне педагогічне 

мистецтво – це вміння спонукати, а не примушувати. Така система передбачає 

позитивну аргументацію методів і засобів впливу на студента, за якою 

майстерність учителя виявляється в тому, що він стимулює його робити все з 

власної волі, з бажанням і радістю. Отже, в основу своєї навчальної діяльності 

вчителі іноземної мови закладають оптимістичну гуманістичну концепцію, яка 

зорієнтована на великі потенціальні здібності й можливості самих студентів. 

Адже дана концепція ґрунтується на тому положенні, що саме спонукальна, а не 

примусова сила навчання й виховання здатна перетворити студента з об’єкта 

впливу педагогів на суб’єкт особистого розвитку. Однак, особливо важливим є 

те, що вчителі розвивають в своїх студентах мотиви обов’язку і відповідальності 

в навчанні. 

Інноваційна значущість досвіду вчителів іноземних мов полягає в умінні 

встановлювати баланс між стимулами і мотивами під час вивчення іноземних 

мов. Цей баланс сприяє тому, що студенти бажають вивчати іноземну мову 

протягом усіх років навчання (саме бажають, а не мусять). Вчитель іноземної 

мови є безпосереднім уособленням педагогічного процесу, людиною, на яку 

рівняються і з якою порівнюють себе студенти. А тому він постійно поліпшує 

свою майстерність та якість викладання, вдосконалює методи і прийоми роботи, 

стимулює пізнавальну активність учнів, спонукає практично застосовувати 

набуті знання (Crookes, 1991). 

Оскільки мотивація студента до навчання є однією з основних складових 

освітнього процесу, то спрямованість дій вчителя іноземних мов визначається 
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його прагненням і життєвою необхідністю підвищити рівень мотивації навчання 

своїх студентів – від негативного і нейтрального до позитивного, 

відповідального, дієвого. І в цьому процесі слід визначити загальні прийоми 

діяльності: 

– роз’яснюємо значущість навчання; 

– розкриваємо перспективи подальшого життя; 

– уміло застосовуємо заохочення і покарання; 

– створюємо умови для почуття успіху, задоволення від досягнутого; 

– впроваджуємо в процес навчання дискусії; 

– використовуємо інтерактивні технології. 

Вивчення англійської мови – це важкий і тривалий процес, що вимагає 

терпіння, значної концентрації та твердої впевненості в успішності його 

завершення. Для того щоб домогтися серйозних результатів у навчанні, будь-яка 

людина має потребу в мотивації, адже без неї первісний ентузіазм проходить 

дуже швидко і процес вивчення мови перетворюється на рутину. Тому, перш ніж 

приступити до освоєння мови, необхідно чітко уявляти, для чого це потрібно та 

які можливості можуть відкритися. Знання мови сприяє розвитку розумового 

потенціалу, розширенню світогляду, професійному зростанню, повазі й 

визнанню серед друзів і колег. До найбільш же сильних мотивуючих факторів, 

які спонукають людину приступити до вивчення англійської мови, можна 

віднести (Gardner, 1985): 

1. Успішне просування по кар’єрних сходах. Адже працівник, який володіє 

іноземною мовою, цінується набагато вище. Відповідно, шанси отримати більш 

високу посаду значно зростають. До того ж є можливість улаштуватись на роботу 

в іноземну компанію або сміливо вирушати працювати за кордон. Володіння 

англійською дозволяє вести листування та переговори з іноземними партнерами, 

писати наукові праці, статті та публікуватися у закордонних виданнях, що також 

істотно підвищує кар’єрні перспективи. 
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2. Можливість навчатися за кордоном. Знаючи мову, можна спробувати 

свої сили і вступити до іноземного університету або ж пройти стажування за 

своєю спеціальністю за кордоном. 

3. Необмежений доступ до інформації. Англійська мова – це міжнародний 

засіб спілкування, тому що саме нею проходить більшість міжнаціональних 

конференцій, форумів, семінарів, видається величезна кількість технічної та 

наукової літератури.  

4. Задоволення власних амбіцій і прагнення до саморозвитку. Успішне 

освоєння англійської мови – це відмінна можливість продемонструвати 

наполегливість у досягненні поставленої мети, а також власні інтелектуальні 

здібності. Вивчення будь-якої мови є й чудовим тренуванням пам’яті, що в 

подальшому дозволяє легше засвоювати будь-який матеріал. 

5. Відсутність мовного бар’єра під час подорожей, адже англійську в якості 

рідної використовують понад 400 млн осіб, ще близько 1 млрд вільно нею 

розмовляють. Англійська мова використовується в усіх готелях світу, 

аеропортах, на вокзалах, у великих музеях, тому її знання автоматично вирішує 

численні проблеми, з якими може зіткнутись турист під час подорожі. Знання 

англійської призводить до стирання культурних і національних кордонів, бо 

людина починає відчувати себе громадянином світу й може легко вступати в 

контакт із представниками інших народів. 

6. Наявність родичів або друзів за кордоном є чудовою мотивацією для 

вивчення англійської, адже це дозволяє не втрачати родинні та дружні зв’язки, а 

також не відчувати проблем у спілкуванні з новим членом сім’ї. Крім того, 

наявність у сім’ї іноземця, які володіє англійською, сприяє вивченню культури 

та традицій його країни, а зробити це без знання мови практично неможливо. 

7. Можливість насолоджуватися творами мистецтва в оригіналі (книги, 

пісні, фільми, вистави тощо), адже відомо, що при перекладі з іноземної мови 

перекладач інтерпретує твір по-своєму. А перегляд фільмів англійською 
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дозволяє не тільки оцінити видовищність картини та її сюжет, а й отримати 

задоволення від гри акторів, яка повністю втрачається при дубляжі. 

8. Допомога своїм дітям при вивченні англійської мови. Знання мови та її 

постійне вживання в домашніх умовах значно полегшує процес її вивчення 

дітьми, оскільки навчання буде проходити у природних умовах і без будь-якого 

примусу. У перспективі ж вдасться заощадити значні фінансові кошти, які в 

подальшому довелось б витратити на репетиторів чи курси вивчення англійської. 

Однією з найбільш сильних мотивацій для продовження вивчення мови є 

отримання першого результату. Адже ніщо так відмінно не мотивує, як наявність 

позитивного результату при виконанні якої-небудь справи. Поступово прогрес 

буде ставати все помітнішим, а подальше навчання буде проходити тільки в 

задоволення. Адже з кожним новим заняттям процес засвоєння матеріалу 

здійснюється швидше, а значить, і вивчення мови буде просуватись набагато 

ефективніше. І головне, пам’ятати, що мотивація – це потужний особистісний 

інструмент, бо саме вона допомагає не припиняти рух уперед, а наполегливо 

просуватись до своєї мети й долати всі труднощі у вивченні англійської мови.  

Висновки. Мотивація служить головною умовою успішного оволодіння 

іноземною мовою і її необхідно постійно підвищувати. Основним фактором при 

навчанні студентів іноземній мові вважається педагогічна майстерність учителя, 

знання своїх студентів, їхніх психологічних, вікових, особистісних, 

індивідуальних особливостей та вміння добирати відповідні засоби навчання, а 

також методично грамотно організовувати роботу з ними. Головного значення 

для вчителів іноземної мови набуває забезпечення високого рівня мотивації 

вивчення іноземної мови, що потребує обґрунтування психолого-педагогічних 

умов, які б сприяли формуванню мотивації студентів при вивченні іноземної 

мови, що, в свою чергу, сприяло б підвищенню ефективності процесу навчання. 

Мотиваційний аспект має вирішальне значення для активізації всіх 

психологічних процесів – мислення, сприйняття, розуміння і засвоєння 

іншомовного матеріалу. З метою сприяння пізнанню та інтелектуальній 

http://osvita.ua/languages/courses/search-31-101-0-685-0.html
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діяльності необхідно враховувати, що свідома зовнішня і внутрішня мотивація 

надають сенс, тим самим стимулюючі мовленнєво-розумову діяльність, 

мислення і призводять до бажання дізнатися більше і мислити мовою, що 

вивчається. В такий спосіб задовольняються потреби особистості і створюються 

позитивні установки до вивчення іноземної мови. Без урахування вказаних 

факторів мовленнєві дії студентів відриваються від реальних почуттів, думок, 

інтересів, тобто втрачають джерело, що живить мовленнєву діяльність. 

Мотивація студентів залежить від багатьох факторів, таких як власні спонукання, 

його особисті цілі, уявлення та свідомі потреби студентів, створення передумов, 

опосередкований вплив учителя та використання усього арсеналу мотивуючих 

засобів педагога. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у 

підвищенні мотивації вивчення іноземних мов через подачу інформації про 

значимість цих мов у соціально-культурному аспекті та створення позитивного 

мікроклімату на самому уроці іноземної мови в сучасному вузі. 
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Abstract. The article reveals the essence of integrated approach for learning 

content through an additional language CLIL (Content and Language Integrated 

Learning). The article describes and analyzes both linguistic and cognitive advantages 

of Content and Language Integrated Learning approach. It reviews some approaches 

of CLIL in developing overall competences, functional scheme and some key factors 

needed for its successful implementation. Content and Language Integrated Learning 

approach was recommended by the European Commission for use in all levels of 

education system, since, firstly, provides students the opportunity to study a foreign 

language and content at the same time; secondly, study a foreign language does not 

require extra hours in the curriculum, which contributes the intensification of education 

and professional training at universities. 

Key words: Content language integrated learning, Competences, Bilingual 

education, Motivation, Language skills. 

 

 

Introduction. At the present stage of development of the theory and practice of 
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teaching, the issue of creating motives for students' educational activities is considered 

one of the central ones. The quality of education largely depends on how motivated it 

is in the eyes of students. This situation is quite natural, since any activity, including 

speech, begins with an incentive-motivational phase. In educational policy, this 

reorientation has led to the creation of integrated curricula. In this regard, new 

educational technologies for teaching foreign languages appear. One of these 

technologies is subject-language integrated learning. 

Main part. The use of subject-language integrated learning is one of the most 

difficult methodological tasks of a foreign language teacher. It requires knowledge of 

the content of programs and textbooks in other subjects and is a method in which either 

teaching in a number of disciplines at a university takes place in a foreign language, or 

a foreign language teacher uses interdisciplinary topics in foreign language classes. In 

this case, a foreign language acts not only as a means of communication, but also as an 

instrument of cognitive activity, and teaching in the native and foreign languages is a 

single process (Филипович, 2015). It should also be noted that this method is based on 

the theory of “thresholds”, which explains the interdependence between cognitive 

ability and the degree of bilingualism of a person. According to this theory, developed 

by J. Cummins (2006), the relationship between cognitive ability and individual 

bilingualism can be illustrated using ideas of two thresholds.  

Each threshold represents a certain level of language proficiency. The first 

threshold is the level of language proficiency that the student must achieve in order to 

avoid the negative consequences of bilingualism. The second threshold is the level that 

is necessary for the manifestation of the positive consequences of bilingualism. The 

design of educational activities according to this methodology is implemented taking 

into account the following recommendations: 

1) it is necessary to plan and organize each lesson based on the principle of "4 

C" Сontinent, Communication, Cognitio, Culture; 

2) each lesson should have clearly formulated goals, learning outcomes, methods 

and criteria for assessment and reflection; 
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3) the teacher should regularly conduct an introspection of their lessons based 

on the checklist for the method of integrated learning; 

4) it is necessary to use supportive formative assessment and alternative forms 

of assessment in practice; 

5) it is necessary to develop and select high-quality materials, visual aids and 

authentic texts for integrated teaching of the subject and language in all subject courses. 

In the approach of subject-language integration, the language of instruction is a 

foreign language that is rarely or never used in a social context outside the classroom, 

which limits the scope of non-formal education. Classroom activities form the main, 

and often the only, context in which students can use the target language. 

As a result, integration increases the opportunities for language learning and 

language practice without increasing hours within the general educational program and 

the volume of classroom hours for teachers who teach a foreign language directly. A 

feature of the method is the combination of content and language through teaching a 

content-based discipline through a foreign language and learning a foreign language 

through a content-based discipline. 

The general goals of an integration approach can be broad, but they must 

necessarily be as follows: develop intercultural communication skills; prepare for 

international communication; create the opportunity to study thematic disciplines from 

different points of view; study professional terminology in the target language; 

improve the general competence of the target language, develop verbal communication 

skills, include various methods and forms of classroom studies; increase student 

motivation. 

These goals are often referred to as "4 C": Content, Cognition, Communication, 

Culture (content, cognition, communication, culture).  

Content (content) means the integration of the content component within the 

entire educational program. 

Cognitiveness (cognitive ability) is a creative approach, a broader way of 

thinking and a way of processing knowledge. 
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Communication (communication) is the transmission of ideas, thoughts, beliefs 

and values. 

Culture is learning and understanding the meaning of a language. 

The problem of content (content) is associated not only with the acquisition of 

knowledge and skills, but also with the fact that students form their knowledge, learn 

to understand and develop their skills. In this case, we are talking about personalized 

learning (Салехова, & Григорьева, 2013). 

Content, in turn, is closely related to the mechanisms of learning and thinking, 

that is, with cognitive ability. In order to develop the ability of students to interpret the 

content, it must be analyzed for its linguistic requirements. 

Language needs to be learned through communication, restructuring content and 

related cognitive processes. This language should be transparent and understandable: 

interaction in an educational context is a fundamental component of learning. This 

gives results in the case when the training takes place through a foreign language. 

In the classroom, it is equally important to develop language skills and subject 

knowledge; more often than not, such a lesson is based on a four-step scheme. 

1. Text processing. Ideal text should contain illustrations to visualize what you 

read. When working with foreign text, students need its structural marking (numbering 

of lines, paragraphs, headings, subheadings), which makes working with the text much 

easier.  

2. Awareness and organization of the knowledge gained. The texts are most 

often presented schematically, which helps students to define and understand the idea 

of the text and the information presented in it. 

3. Linguistic understanding of the text. Students are expected to be able to 

convey the idea of the text in their own words. Students can use both simple language 

tools and more advanced ones, there should not be a clear gradation, what vocabulary 

to use, but the teacher still needs to draw the students' attention to certain lexical units 

that are suitable for the topic and subject: phrase verbs, fixed expressions, degrees of 

comparison, which will be useful regardless of the topic of the lesson or subject. 
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4. Assignments for students. Tasks should depend on the level of training of 

students, on learning objectives, as well as on the preferences of students. Here is a 

sample list of listening tasks: listen and make a diagram, table, map, etc .; listen and 

fill in the table; listen and find specific information (date, place, time); listen and 

arrange the paragraphs in the correct order; listen and identify, for example, who is 

talking, where the action takes place, etc .; listen and determine the order of actions 

(for example, in the instructions); listen and fill in the gaps in the text. 

The texts should be subject-oriented, only in this case the development of subject 

and linguistic competence occurs. 

Sample tasks for speaking: problem statement (question - answer, term - 

definition, part - whole); tasks in which you need to fill in the gaps (sheets with 

questions are often handed out); tasks to search for specific information; games in 

which you need to guess the words; group survey; ask 20 questions by text (there is a 

visual diagram of different types of questions); oral presentation of the work, supported 

by visual evidence. 

The use of this technique in practice made it possible to highlight its advantages, 

as well as some problems of its implementation in the educational process. One of the 

main advantages of this method is to increase the motivation of students to learn a 

foreign language. Language learning becomes more focused, as the language is used 

to solve specific communication problems. 

Finding themselves in a situation of communication in a foreign language, 

students are unable to show their knowledge in specialized fields, such as construction, 

pedagogy, medicine, culture, art, etc., without knowledge of a foreign language. This 

means that they do not have the opportunity to communicate in a professional context. 

Thus, the ability to communicate in a foreign language in a professional context 

becomes a priority. In addition, students have the opportunity to better know and 

understand the culture of the studied language, which leads to the formation of the 

socio-cultural competence of students. The student skips through a fairly large amount 

of linguistic material, which is a full immersion in the natural linguistic environment. 
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It should also be noted that working on various topics allows you to learn specific 

terms, certain linguistic constructions, and this contributes to the replenishment of the 

student's vocabulary with subject terminology and prepares him for further study and 

application of the knowledge and skills acquired. 

Despite the large number of advantages of this technique, a number of problems 

may arise when it is introduced into the educational process. One of the main ones is 

the lack of sufficient knowledge of foreign language teachers in a particular subject 

and, conversely, the imperfect command of a foreign language by subject teachers. 

Thus, for the implementation of such programs in universities, highly qualified 

teachers are needed who are able to deliver lectures and conduct practical, seminar and 

laboratory classes in at least two languages. 

One of the ways to solve it is to take classes in a foreign language with teachers 

and consultations in the preparation of lectures and teaching materials by teachers of 

the department of foreign languages. In addition, teachers are sent on internships to the 

countries of the target language to improve their proficiency. Many universities today 

work closely with large foreign companies (Крашенинникова, 2013). 

Another problem is the low command of a foreign language by students 

themselves, which leads to an increase in the workload of students, as well as to a 

number of psychological problems associated with the assimilation of material in a 

foreign language. Undoubtedly, it is necessary to mention the problem of developing 

curricula and preparing educational material that would satisfy the needs of students. 

One should also be aware of the fact that learning through a foreign language can 

aggravate the process of mastering the subject itself. 

In this case, great demands are made on the teacher himself. In addition to 

fluency in a foreign language, CLIL requires a completely new approach to teaching. 

Teachers need to use a variety of forms of material presentation, work organization, 

focusing on the individual and creative activities of students. This means that the study 

of basic subjects will become much more interesting and effective for students if it 

takes place within the framework of the activity-based and communicative approach 
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inherent in foreign language classes. Thus, we can talk about the specific professional 

competencies of CLIL teachers. 

Another of the important problems is the problem of student assessment. What 

should we assess - the linguistic achievements of students or the acquired knowledge 

of the discipline? 

Conclusion. Having considered the mechanisms of functioning of the subject-

language integrated approach, the advantages that it has over traditional approaches, 

and the factors necessary for its success, implementation, we can conclude that, despite 

certain difficulties, this type of training can and should be applied in the modern 

education system. Globalization and the development of international relations require 

modern education to use new methods of mastering foreign languages based on student 

motivation, specific learning situations and at the same time not increasing the number 

of classroom hours and not increasing the load on students as part of training programs. 
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Попри те, що мистецтво дипломатії існує ще з часів Давньої Греції, 

ґрунтовні окремі дослідження дипломатичного дискурсу (ДД), як самостійного 

мовленнєвого виміру, лише починають з’являтися у вітчизняному науковому 

просторі.  

Основними дослідниками ДД є О. Мацько, Н. Кащишин, В. Скрябіна, 

Л. Янкова, Ю. Денисюк, О. Пономаренко та О. Кожетєва. 

Термін дипломатичний дискурс з’явився не так давно, а тому чіткого та 

уніфікованого визначення досі немає. У цій праці послуговуватимемося 

визначенням О. Пономаренка (2014), який інтерпретує ДД як дискурс, 

«комплексне комунікативне явище, котре має статус окремого виду дискурсу, 

що охоплює всю палітру мовленнєвих інтеракцій (актів) дипломатів, 

реалізується в усній та писемній формі, регламентується жорсткими рамками як 

загальних (міжнародних), так і етноспецифічних правил, існуючих історичних 

традицій, риторико-стилістичних норм, а також має власні характерні риси». 

І хоча дипломатичний дискурс зокрема, та дипломатію в цілому, прийнято 

вважати строго нормативним видом міжнародної комунікації, процеси 

глобалізації вносять свої корективи в усі сфери людського існування, роблячи 

навіть найбільш непохитні види спілкування експресивними та розширюючи їх 

вплив на слухача. 

Будучи однією із найвпливовіших країн в економічному, політичному та 

дипломатичному просторі, США на сьогодні має близько трьохсот 
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дипломатичних місій по всьому світу, а відтак американський ДД можна сміливо 

вважати одним із провідних дискурсів ХХІ століття. Розглядати американський 

ДД можна у двох аспектах: перший – філологічний, який зосереджує свою увагу 

на використанні специфічних лексичних засобів на різних мовленнєвих рівнях 

(лексичний, граматичний, стилістичний, тощо); другий – прагматичний, на 

якому маємо змогу прослідкувати досягнення або недосягнення мовцем певної 

комунікативної мети, зокрема здійснення впливу.  

Західні дослідники часто наголошують на соціальному значенні 

здійснення масового впливу, а відтак американський вчений теорії комунікацій 

та аргументацій Д. Дж. О’Кіф (1990) стверджує, що «персуазивність – це форма 

соціального впливу, осмислене зусилля, яке спрямоване на зміну свідомості у 

процесі комунікації в такій ситуації, коли адресат наділений певною свободою». 

Стратегії персуазивності досліджували такі науковці як А. Голоднова, 

М. Веренько, В. Чернявска, Д. Каліщук, Т. Стецик, А. Чеберяк та інші. 

Найяскравіші приклади успішного застосування стратегій персуазивності 

можемо прослідкувати на стилістичному рівні, який дає мовцеві найширший 

спектр мовленнєвих засобів здійснення впливу. Тут найчастіше зустрічаються 

такі художні засоби як епітети (reckless, disgraceful attack, productive meeting, 

wonderful nation), метафори (our relations are seeing the dawn of a new day, turned 

the page on decades), ідіоми (the way you came from behind, we have lit a fire), тощо. 

Сьогодні можемо спостерігати відхилення американського ДД від вектору 

максимальної толерантності, і все частіше чуємо тут вимоги, застереження чи, 

навіть, агресію. Так, в останній телефонній розмові Держсекретар США Ентоні 

Блінкен сказав Яну Цзечі, найвищому чиновнику зовнішньої політики Китаю 

наступну фразу: The US will defend our national interests, stand up for our 

democratic values, and hold Beijing accountable for its abuses of the international 

system (Financial Times, 2021). 

Кілька днів до цього, новообраний президент США Джо Байден в схожій 

манері спілкувався з очільником Росії Володимиром Путіним. Коментуючи 
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розмову журналістам, він сказав: I made it very clear to President Putin in a manner 

very different from my predecessor that the days of the United States rolling over in 

the face of Russian aggressive actions, interfering with our elections, cyberattacks, 

poisoning its citizens, are over (CNBC, 2021). І хоча і Ентоні Блінкен, і Джо Байден 

використовують офіційно-ділову лексику, притаманну ДД, експресивність та 

емоційне забарвлення вказують на рішучість та твердість їх намірів, а також 

відверто закликають співрозмовників змінити не лише зовнішню, але й 

внутрішню політику. 

Як бачимо з нашої розвідки, американський ДД стрімко розвивається, 

видозмінюється, пристосовується до нових тенденцій та потреб сучасного 

демократичного суспільства, але разом із тим не виходить за рамки протоколу та 

етикету міжкультурної комунікації. Його персуазивний потенціал становить 

великий інтерес для сучасних психолінгвістів, філологів та перекладачів, а відтак 

він вимагає подальшого глибинного дослідження. 
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Семантическое пространство языка в настоящее время понимается как 

сложная система концептов, представленная мыслительными картинками, 

схемами, сценариями, фреймами и другими семантическими образами, 

закрепленными знаками данного языка (Вежбицкая, 1996). Понятие «концепт» 

не имеет однозначного толкования. Согласно академику Д. С. Лихачеву, концепт 

– это мысленное образование, которое замещает в процессе мысли 

неопределенное множество предметов одного и того же рода (Караулов, & 

Петров, 1989). По определению А. Вежбицкой (1996), концепт – это объект из 

мира «Идеальное», имеющий имя и отражающий культурнообусловленное 

представление человека о мире «Действительность». Все разновидности 

концептов были обнаружены путем анализа значений через их словарные 

толкования. Как считает академик Д. С. Лихачев, все потенции концептов, 

открываемые в словарном запасе отдельного человека и всего языка в целом, 

образуют его концептосферу. И чем богаче культура нации – ее литература, 
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фольклор, наука, изобразительное искусство, исторический опыт, религия, тем 

богаче концептосфера языка (Караулов, & Петров, 1989). Семасиология 

установила, что концептосфера языка – это не набор концептов, а сложная их 

система, образованная пересечениями и переплетениями многочисленных и 

разнообразных структурных объединений групп концептов, которые 

«упакованы» в цепочки, циклы, ветвятся как деревья, конструируются как поля 

с центром и периферией. Известно, что семантические пространства разных 

языков существенно различаются и по составу концептов, и по принципам их 

структурирования. В сознание людей попадают разные впечатления, в мыслях 

одних отражается то, что может быть пропущено мимо внимания другими. 

Каждый народ образует концепты важных для него фрагментов 

действительности. Совсем не обязательно, что эти же концепты окажутся 

нужными для другого народа. Одни и те же концепты у разных народов 

группируются по разным признакам. Сопоставление семантических пространств 

разных языков, с одной стороны, позволяет увидеть общечеловеческие 

универсалии в отражении окружающего мира, а с другой стороны, выявляет 

специфическое, национальное, а затем и групповое, и индивидуальное в 

построении концептов и их структурации. Именно в рамках когнитивной науки 

могут быть осмыслены такие понятия, как концепт, классификатор, 

семантическое пространство. Классификаторы, являясь исключительно 

ментальной категорией, играют важную роль в структурировании 

семантического пространства и, в частности, лексико-семантических полей. 

Изучение понятия поля, его структуры нашло отражение не только в 

рамках когнитивной лингвистики, но и задолго до нее. К данной проблеме 

обращаются многие лингвисты: С. Г. Бережан, Л. М. Васильев, Ю. Н. Караулов, 

А. Р. Лурия (1979), Григорова, Л. Э. (2013), Бочкарев, А. Е. (2019) и другие. 

Первоначальное теоретическое осмысление понятия поля в языке 

содержалось в работах Й. Трира, Г. Ипсена, где оно получило наименование 

«семантическое поле». Как полагал Й. Трир, для каждого носителя языка в его 
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родном языке языковые поля полностью и без пробелов покрывают сферу опыта. 

Пробелы появляются при сравнении языков друг с другом, поскольку каждый 

язык по-своему членит мир. Ю. Н. Караулов (1989) приводит определение поля, 

данное Й. Триром: «словесное поле представляет собой группу слов, которые в 

содержательном отношении тесно связаны друг с другом и, будучи 

взаимозависимы, предопределяют значение друг друга». Рассматривая 

внутреннюю организацию поля, Ю. Н. Караулов (1989) приводит еще одно 

определение Й. Трира: «отдельное слово получает определенность, исходя из 

численного состава и расположения значений, противостоящих ему в общем 

поле, и правильность понимания отдельного слова зависит от психического 

присутствия этого общего поля и от его специфической структуры. Чтобы 

понимание осуществилось, численный состав и расположение языковых знаков 

этого понятийного поля должны имплицитно быть в наличии у слушателя». По 

мнению Й. Трира, значение отдельного слова зависит от других членов 

семантической парадигмы. Только как часть целого слово имеет смысл, ибо 

только в составе поля оно может что-то означать. 

Теоретическое осмысление поля представлено в работах Г. С. Щура. Поле 

Г. С. Щур понимал как способ существования и группировки лингвистических 

элементов с общими инвариантными свойствами. 

Поля представляют собой образования с характерными для них связями. 

Любое поле имеет структуру. Ю. Н. Караулов (1989) отмечает, что поле имеет 

ядро с именем поля и периферию. В ядро включаются элементы, имеющие 

наиболее яркие признаки поля. На периферию попадают слова, содержащие 

менее ярко выраженные признаки данного поля. Граница между ядром и 

периферией размыта. Соседние поля могут накладываться друг на друга, между 

ними нет четкой границы. 

Ю. Н. Караулов (1989) предлагает выделить три типа полей: 

ассоциативное, понятийное и семантическое. Ассоциативное поле, «будучи 

онтологически отражением структур мысли, может рассматриваться как 
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характеристика индивидуума, среднего носителя языка, воспринимающего 

действительность. Понятийное же поле тяготеет к тому, чтобы быть 

непосредственным отражением, характеристикой самой действительности». Что 

касается семантического поля, то оно стремится соединить обе указанные 

характеристики. С ассоциативным семантическое поле сближает «тенденция 

быть характеристикой носителя, но одновременно в него включается аспект, 

характеризующий непосредственно действительность». 

Полевая теория свидетельствует о системной организации всей 

лексической системы. По мнению Ю. Д. Апресяна (1995), так как семантическое 

поле образуется множеством значений, которые имеют хотя бы один общий 

семантический компонент, то из любого семантического поля, через более или 

менее длинную цепочку посредствующих звеньев, можно попасть в любое 

другое поле. Семантическое пространство языка оказывается непрерывным. 

Семантические поля образуют незамкнутые и многократно пересекающиеся 

семантические группировки, любые две из которых связаны, как и отражаемый 

ими мир вещей, процессов и идей, непрерывной цепью посредствующих 

семантических звеньев, независимо от того, насколько далеко друг от друга 

отстоят в семантическом пространстве языка эти группировки (Бабушкин, 1996). 

Подводя итог многочисленным исследованиям, можно отметить, что для 

семантического поля постулируется наличие общего (интегрального) 

семантического признака, объединяющего все единицы поля и обычно 

выражаемого лексемой с обобщенным значением, и наличие частных 

(дифференциальных) признаков, по которым единицы поля отличаются друг от 

друга. Интегральные семантические признаки в определенных условиях могут 

выступать как дифференциальные. В этом проявляется иерархическая связь 

полей в лексике. Таким образом, «семантическое поле характеризуется связью 

слов или их отдельных значений, системным характером этих связей, 

взаимозависимостью и взаимоопределяемостью лексических единиц, 



1st International Conference on Emerging Trends in Academic Research                                       Dublin, Ireland 
 

 
- 135 - 

 

относительной автономностью, непрерывностью смыслового пространства, 

обозримостью и психологической реальностью для среднего носителя языка». 

Нами был выбрана для изучения структура эмоционального концепта 

«любопытство», являющаяся характерной для разных народов, стран и 

социальных групп. 

Любопытство является естественной потребностью человека понять 

устройство мира, стремлением к новизне, разнообразию переживаний. Однако, 

любопытство, считающееся позитивной эмоцией в обыденном смысле слова, в 

социальном плане выступает как дезорганизующая и деструктивная сила: своим 

любопытством субъект нарушает личную сферу другого человека, вторгается в 

нее, делает ее как бы своим достоянием (Белоедова, 2009). 

Нарушения приватности выражаются в действиях, описываемых в языке 

определенными глаголами. К ним относятся глаголы, номинирующие 

несанкционированный способ получения информации посредством органов 

чувств или специальных приспособлений: snoop, eavesdrop, tap, bug, peep, peek; 

poke around (about); intervene, intrude, peer, spy. 

Кроме того, согласно словарным данным, это глаголы, содержащие сему 

расследование: inquire; interrogate и глагол gossip, номинирующий 

распространение информации о другом лице. 

В английском языке существует также ряд существительных и 

прилагательных, характеризующих людей, неправомерно нарушающих чужую 

приватность своим любопытством. Всем этим словам свойственна 

отрицательная оценочная коннотация: overcurious; inquisitive, curious, busybody; 

meddler; rumour-monger; snoop; eavesdropper; nosy(nosey). 

Кроме того, любопытство передают определенные фразеологические 

конструкции: to have itching (long) ears, to stick (poke) one’s nose into other people’s 

affairs), a Nosy/Nosey Parker, a Peeping Tom, a Paul Pry. 

Все лексические единицы, фразеологизмы отличаются отрицательной 

коннотацией, в основном выражающейся в виде признака ненормативности – 
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действие совершается без согласия или желания других людей и 

характеризуется, как правило, чрезмерной интенсивностью. Это подтверждает 

оценку подобного поведения и людей, ведущих себя подобным образом, как 

аномального в английской языковой картине мира. 

На уровне синтаксиса любопытство выражается чаще всего 

вопросительными предложениями. Приведем примеры из современных 

англоязычных романов: 

“How do you know?” Sappho asked, curious. 

Но доминируют эллиптические вопросы-повторы или echo-questions. 

Приведем примеры неполных вопросов-повторов: 

1) “You dazzle them”. 

He tilted his head to one side, and his eyes were curious. “I dazzle people?”.  

2) “But I am curious.” My voice, at least, was composed. 

He was suddenly resigned. “What are you curious about?” 

Кроме того, любопытство выражается побудительными конструкциями с 

использованием глаголов говорения, в таких контекстах говорящий настаивает 

на получении информации: 

1) “Tell me exactly what he said, and your exact answer!” 

2) “Please, Bella,” she begged. “Give me some details.” 

В художественном диалоге при выражении персонажем любопытства в 

словах автора почти всегда присутствуют слова curious или его производные 

curiously, curiosity. 

“What happened?” Lauren asked curiously (Twilight). 

“I want the whole story. How did this happen? Alice?” he turned to gaze at Alice 

with curious, misty eyes.  

Таким образом, наше исследование диалогических эпизодов 

англоязычного художественного дискурса, в которых персонажи выражали 

любопытство, показало, что на уровне синтаксиса любопытство выражается 

переспросами либо побудительными предложениями, которые начинаются 
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глаголом tell. Прямая речь персонажа, выражающего любопытство, снабжается 

авторским комментарием, эксплицирующим любопытство с помощью 

прилагательного curious, наречия curiously, с помощью глаголов номинирующих 

несанкционированный способ получения информации посредством органов 

чувств или специальных приспособлений (snoop, eavesdrop, tap, bug, peep, peek; 

poke around (about); intervene, intrude, peer, spy), а также глаголов, содержащих 

сему расследование (inquire; interrogate) и глагола gossip, номинирующий 

распространение информации о другом лице. Кроме того, любопытство в 

авторском комментарии эксплицируют фразеологические конструкции с 

отрицательной коннотацией: to have itching (long) ears, to stick (poke) one’s nose 

into other people’s affairs), a Nosy/Nosey Parker, a Peeping Tom, a Paul Pry. 
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Вже кілька років в Україні відбувається реформа усіх рівнів освіти: від 

дошкільної до вищої. Ця реформа торкнулась кількох рівнів: правового, 

інституціонального, організаційного. Як відомо, були прийняті Закони України, 

нормативні акти, які започаткували реформаторський процес (Закон України № 

1556–VII, 2014; Закон України від 05.09.2017 р; Кабінет міністрів України № 

1341, 2011; Постанова Кабінету Міністрів України № 266, 2015). Так, у Закон 

України про «Про вищу освіту» (2014) був уведений концепт «мистецька освіта», 

який виокремив цей сегмент сфери освіти як особливий. До цього сегменту була 

віднесена освіта в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва 

(спеціальність 021). Під проводом НМК МОН України у 2019 р. були 

затверджені Стандарти вищої освіти першого та другого рівня (бакалавр та 

магістр), зараз на експертизі знаходиться Стандарт молодшого бакалавра з цієї 

спеціальності. Паралельно до процесу стандартизації, зі створенням 

Національного агентства з якості вищої освіти розпочались процеси акредитацій 

освітньо-професійних програм з цієї спеціальності з метою підвищення якості 

підготовки кадрів для галузі. Таким чином, реформа торкнулась і 

інституціонального рівня, адже створення таких інституцій як НАЗЯВО, 
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Держслужба якості вищої мистецької освіти при МКіІП України стали ланками 

реформаторського поступу. Втім, на сьогодні наукового осмислення та 

довгострокового планування подальших кроків у реформуванні в 

аудіовізуальній освіті в Україні немає. Довгострокове планування реалізації 

реформ потребує не тільки вибудовування «вертикалі» управлінсько-

організаційного характеру для контролю над якістю освіти в цій сфері, але 

глибинного дослідження основних тенденцій у зміні ринку праці, освітянських 

потреб у цій галузі та, відповідно, усього спектра проблем власне ринку освітніх 

послуг з цієї спеціальності. 

Що вбачається на сьогодні? По перше, ситуація сьогодення ввела ринок 

праці в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва в стан майже критичної 

турбулентності. Під впливом загальних культурно-цивілізаційних процесів та дії 

пандемії COVID-19, ринок праці практично «обвалився» на рік, «заморозивши» 

величезну кількість аудіовізуальних проєктів, спустошивши кінотеатри та 

фестивалі в цій галузі. Кожен другий фахівець галузі (цифра не остаточна) 

залишився без роботи. При цьому, як ми знаємо, користуючись можливістю 

швидко адаптуватись у віртуально-медійному середовищі, левова частина ринку 

праці перемістилась до Інтернету. Це доводить досвід перших он-лайн 

кінотеатрів (онлайн-кінотеатр Takflix, SVEET TV та інші, в яких з 2020 р. можна 

легально переглянути останні та найцікавіші роботи вітчизняних режисерів); 

різного роду кінофестивалів (від Одеського Міжнародного кінофестивалю до 

регіональних, які перейшли на он-лайн режим роботи) та он-лайн платформ для 

презентації фільмів окремими виробничими аудіовізуальними структурами (від 

телеканалів до індивідуалів-фрілансерів). 

По-друге, перехід з часів незалежності України з режисерської моделі 

аудіовізуального виробництва на продюсерську, у часи пандемії виявив відносну 

слабкість інституту продюсерства та його нестійкість до стану турбулентності 

ринку праці. Дійсно, частина продюсерів України перейшла на он-лайн формати 

власної діяльності, але більшість розгубилась перед новими обставинами, не 
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зумівши організувати знімальні процеси в таких незвичних умовах. Закриті 

кордони, герметизація знімальних локацій, неможливість організувати 

належним чином кастинги та інші виробничі процеси, поставило продюсерську 

модель аудіовізуального виробництва під питання. І хоч частина пітчингів в 

галузі теж перейшли в режим он-лайн, основна частина презентації заявок на 

проєкти не була реалізована. 

В ситуації «панденемічного» виклику опинилась і система надання 

освітянських послуг зі спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво. Колективний характер освіти з цієї спеціальності (це – онтологія 

аудіовізуального мистецтва) був під питанням в системі середньої фахової та 

вищої мистецької освіти. Зйомка колективної курсової або дипломної роботи 

знімальною групою виявилась майже героїчним процесом, а опосередковане 

ZOOM (або іншими платформами) навчання – профанацією. Втім, реалії такої 

незвичайної для галуззі ситуації, окрім проблем вказали на певні шляхи їх 

вирішення. 

Серед них – нові комунікативно-освітянські стратегії діджиталізованого 

навчання змішаного типу. Такі стратегії спираються на принципи мережевого 

спілкування та навчання, ризомного за своєю суттю, коли «вертикаль»: 

«педагог» – «учень», замінюється на «горизонталь»: «учень» – «педагог» – 

«учень». При цьому дуальність такого навчання, урахування індивідуальної 

траєкторії навчання здобувачем освіти, запрограмована новітніми нормативними 

актами мистецької освіти, реалізується як через он-лайн платформи, так і через 

літні освітянські резиденції, які активно на сьогодні підтримує Український 

культурний фонд. 

Ще одним шляхом продовження реформування аудіовізуальної освіти в 

умовах турбулентності, стає розуміння того, що поступовому зростанні в Україні 

проценту фрілансерів в цій галузі, система змішаної профільної освіти повинна 

стати більш універсалізованою та індивідуалізованою. Сучасний фрілансер не 

тільки продюсер, або режисер, тощо. Він, скоріше за все, фільммейкер, 
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відеограф. Втім, Національний Класифікатор професій ДК 003:2010 (чинний та 

правками 2015 р.) не передбачає такої професії (до прикладу кажучи, як і 

багатьох інших професій в зазначеній галузі : від продюсера до гафера). І діючі 

на сьогодні ОПП мистецьких ВНЗ теж вкрай диференційовані щодо 

кваліфікацій, які отримує здобувач після їх опанування. 

До цього треба додати практично повну відсутність в Україні підготовки 

фахівців рівня молодшого бакалавра зі спеціальності 021. Наявність одного 

Житомирського фахового коледжу культури та мистецтв імені І. Огієнка, який 

випускає фахівців-операторів асистентського рівня, як зрозуміло, не покриває 

колосальної потреби у відповідних кадрах. Тому розгалуження інфраструктури 

коледжів фахової підготовки з цієї спеціальності є вкрай актуальним для ринку 

освітніх послуг в Україні. 

Таким чином, згортати реформування системи освіти небезпечно. Але й 

реформувати систему освітніх послуг без наукового осмислення її потреб – 

неможливо. «Маємо також оптимістичні плани на майбутнє – це і програма 

розробки концепції загальнодержавного розвитку кіно на 2020–25 роки, це і 

новий порядок пітчингів, і відповідне фінансування та, що важливо, реформа 

кіноосвіти», – зазначив міністр Міністерства культури і інформаційної політики 

України О. Ткаченко (2020, 12 вересня). Сподіваємось, що розробка такої 

концепції буде спиратись на перевірену та глибоку аналітику. 
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Музичне мистецтво стрімко розширюється, охоплює нові кордони, 

поєднується з іншими видами мистецтва та «народжує» нові техніки зображення 

всіх існуючих явищ у світі, в тому числі і так званого феномену гумору. 

Проблема дослідження еволюції історичного розуміння комічного, специфіка та 

принципи втілення гумору в музичних творах сьогодні є гостро актуальною. 

Ми є свідками зростання уваги до проявів гумору у різних видах мистецтва 

та масових комунікаціях, в тому числі і в музиці, де традиційно він займав 

настільки скромне положення, що в музикознавстві було прийнято вважати 

гумор і сатиру найбільш далекими від музичного мистецтва. 

Проблемою вивчення теорії та історії комічного займалися такі 

дослідники, як М. Бахтін, А. Бергсон, Б. Дземідок, Л. Карасьов, М. Рюмін, 

В. Пропп, В. Янкелевич, які констатували зв'язок змісту феномена комічного в 

художніх творах з основними філософськими інтенціями епохи. В 

узагальнюючих дослідженнях естетичних категорій Ю. Борева, М. Кагана, Т. 

Любимова, Т. Савілова, П. Шестакова є розділи, присвячені аналізу та 
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систематизації змісту комічного, як родової категорії. Завдання цілісного 

філософського осмислення музики і феномена комічного в ній детально 

розроблялися в працях Г. Когена і Н. Гартмана (Горячева, 2009). 

Головною метою даної роботи є дослідження специфічних особливостей 

зображення гумору і сатири в музиці. 

Жоден вид мистецтва не може наблизитися до неймовірних можливостей 

музики, адже вона володіє силою найбільшого емоційного впливу на людину, що 

яскраво втілюється в різноманітних музичних образах. Тому, перш ніж 

розглядати специфіку зображення гумору і сатири в музичних творах, ми маємо 

дати визначення поняттю «музичний образ» та визначити, які зображально-

виражальні можливості він має. 

За визначенням М. Шамахян (1988) музичний образ – продукт 

відображення дійсності, який має більш абстрактний і більш безпосередньо-

емоційний характер, ніж образи інших мистецтв. Відображення дійсності в 

музиці не зводиться ні до звуконаслідування, ні до натуралістичного 

«фотографування» природних звуків, або навіть мовних інтонацій. Створення 

музичного образу неможливе без використання композитором всього спектру 

зображальних та виражальних можливостей музичного мистецтва. 

Зображальність – це насамперед конкретність, наочність зображуваних 

предметів, явищ, вчинків людини, реальних і фантастичних образів 

Виражальність, в свою чергу – відображення переживань, думок, внутрішнього 

емоційного стану митця в процесі створення художнього образу. Слід зауважити, 

що головну роль у музиці грає виражальність, а зображувальність має 

другорядне значення (Гогоберидзе, 2005).  

У музичних творах гумор розкривається як протиріччя через художні, 

спеціально організовані алгоритми і невідповідності, які завжди містять в собі 

елемент несподіванки для слухача. Наприклад, з'єднання різнохарактерних 

мелодій, навмисне введення в музичну тканину фальшивих нот, несподівані 

паузи, недоречне згасання або підсилення звучності та багато інших прийомів, 
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якими користуються композитори, коли мають на меті пожартувати зі 

слухачами. 

Гумор та сатира в музиці відбилися навіть у назвах. Походження таких 

жанрів, як жарт, гумореска або скерцо (scherzo – «жарт» по-італійськи), цілком 

прозоре. Причому ніхто не цурався сміху в музиці – навіть найвидатніші 

композитори були не проти створити в перервах між глибокодумними 

музичними творами якийсь нешкідливий «Жарт». 

Згідно словнику української мови (1971) поняття «гумор» (від лат. humor 

— волога, рідина) має такі значення: 

1. Жарти, сатира, сміхота, сміх, дотепи, веселість, жартівливість, 

дотепність, доброзичливо-глузливе ставлення до чогось, спрямоване на викриття 

недоліків. 

2. Художній прийом у творах літератури або мистецтва, заснований на 

зображенні чогось у комічному вигляді. 

3. Психічний стан, настрій. 

Існує багато видів гумору: карикатура, сатира, дотепність, пародія, бурлеск 

або просто клоунада. Всі ці різні види звісно можна знайти і в музиці. 

Одним з різновидів гумору є сатира. Сатира – вид комічного, що 

відрізняється від інших видів (гумору, іронії) різкістю викриття. Сатира при 

своєму зародженні була певним ліричним жанром. Вона представляла собою 

вірш, часто значний за обсягом, зміст якого містив у собі насмішку над певними 

особами або подіями. Саме слово «сатира» походить від латинської назви 

міфічних істот, глузливих напівбогів-напівтварин – сатирів (Нельс, 1937). 

Гумор у музиці характеризується багатогранністю та широким жанровим 

розмаїттям музичних творів: «Скерцо», «Бурлеск», «Гумореска», «Жарт», 

комічний балет, комічна опера (опера-буф) та інші. Композиторському перу 

підвладні невинні жарти, сарказм, гротеск, іронія. Ще з часів Л. Бетховена майже 

кожна написана соната, класична симфонія містила в собі «скерцо» (переважно 
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в третій частині). Зазвичай воно повне доброго гумору, енергії, руху і приносить 

слухачам гарний настрій (Чайка, 2015). 

Досліджуючи гумор у музичному мистецтві, варто пам’ятати одну 

важливу річ: музика не може жартувати ні над чим, крім самої музики. 

Композитор підсміюється над своєю музикою або над музикою іншого 

композитора. 

Яскравий приклад гумору в музиці – скерцино М. П. Мусоргського «Балет 

пташенят, які не вилупились». У п’єсі добре простежується зображення 

незграбних підстрибувань, чути наслідування пташиного щебету, трепет 

маленьких крилець. На фоні трелей, що звучать у верхньому регістрі лунає м’яка, 

ясно викладена мелодія танцю, яка додає комічний ефект у середній частині 

(Чайка, 2015).  

Майже ніколи гумор композиторів не буває геть безтурботним. Це завжди 

або гротеск, або соціальна чи навіть політична сатира, або сміх крізь сльози, 

рефлексія і самоприниження. 

Прикладом музичної сатири є пісня-сценка Модеста Мусоргського 

«Райок». За розповідями очевидців, у ній композитор зміг так довершено та 

вправно висміяти видатних культурних діячів того часу, що під час прем’єри 

твору самі об’єкти глузування заходилися сміхом та аплодували (Сканаві, 2017). 

Аналіз музичної сатири М. Мусоргського виявив редукцію соціальних 

конфліктів до конфліктів художньо-естетичних установок. 

Дмитро Шостакович користувався подібним прийомом в Першому 

концерті для фортепіано з оркестром (op. 35), але у більш нешкідливому 

контексті. Починалася перша частина Концерту з інтонацій «Апасіонати» 

(соната для фортепіано №23 фа мінор Людвіга ван Бетховена) – звісно не без 

посилання на знамениту ленінську фразу «Не знаю нічого краще за Апасіонату». 

У задиркуватому фіналі Концерту мотиви вуличних пісеньок про «Курча 

смаженого» і «Відмінні калоші» жартівливо межували з введеною в музичну 

тканину цитатою з ре-мажорної сонати Йозефа Гайдна (Hob. XVI: 37). 
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Зріла творчість композитора з часом схилялась до більш похмурих 

відтінків, гумор наблизився до політичної сатири та гротеску. Періодично в його 

творах з’являлися мотиви грузинської пісні «Суліко» або ритми єврейського 

танцю фрейлекс, що навіювали слухачам страшні спогади про ганьбу євреїв та 

жертв сталінський репресій. Епізод навали з першої частини Сьомої симфонії 

(соч. 60) Шостаковича носив пародійно-сатиричний характер, в якому музичною 

карикатурою на ворога стала створена композитором навмисна тупість і 

механістичність теми цього епізоду (Сканаві, 2017). 

Далеко не всі композитори сміялися в музиці так добродушно. Композитор 

Гектор Берліоз, змучений від нещасливого кохання, жорстоко висміяв у своїй 

«Фантастичній симфонії» кохану. Римський-Корсаков взагалі наважився на 

політичну сатиру: насміявся над героєм своєї опери «Золотий півник» царем 

Додоном, змусивши того заспівати, серед іншого, любовну арію на мотив 

«Чижика-пижика». До речі, в цій опері сміх присутній ще в «концентрованому» 

вигляді: один з важливих мотивів – регіт Шамаханської цариці, переданий 

музичними засобами. 

Специфічні особливості зображення гумору і сатири в музичних творах, 

полягають у створенні композитором за допомогою засобів музичної виразності 

жартівливих образів, використання різноманітних гумористичних прийомів та 

елементів несподіванки для слухача. Досліджуючи феномен комічного в музиці 

на прикладах творів М. Мусоргського, Д. Шостаковича, М. Римського-

Корсакова, Г. Берліоза ми виявили, що не всі композитори жартували в музиці 

добродушно. Ми спостерігали різноманітні прояви комічного – від легкого 

скерцо до гострого засудження у вигляді сатири чи гротеску, де композитори 

часто використовували досвід минулого. 

На нашу думку, поява гумористичного в музиці, історичне наростання в 

ній його культурно-змістових і емоційних відтінків розкрило нові можливості 

цього виду мистецтва у впливі на формування духовних цінностей часу. Варто 



1st International Conference on Emerging Trends in Academic Research                                       Dublin, Ireland 
 

 
- 149 - 

 

зазначити, що суб'єктивність художньої рефлексії авторів дозволяє розглядати 

прояви комічного як естетичну творчість індивідуальності.  
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ВПЛИВ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ТА САМОКОНТРОЛЮ НА ПРОЦЕС 

ВИКЛАДАННЯ ВОКАЛУ 

 

Мальцева О. В., 

заслужена артистка України, 

старший викладач кафедри музичного мистецтва та хореографії 

Навчально-науковий інститут культури і мистецтв 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка; 

викладач-методист 

Полтавська дитяча музична школа № 3 імені Б. Гмирі 

м. Полтава, Україна 

 

Вокальне навчання – складний психолого-педагогічний процес, який має 

свої особливості, які визначаються загальними методичними вимогами до 

виховання голосу та індивідуальними якісними характеристиками кожного 

конкретного голосу. Саме від цих особливостей залежить зміст і організація 

процесу навчання. 

Сучасні методики виховання голосу орієнтовані на індивідуально-

особистісні характеристики учня, так як вокальне виконавське мистецтво – 

мистецтво з яскраво вираженою індивідуальністю, продиктованою, перш за все, 

неповторністю анатомо-фізіологічної будови окремо взятої людини. Інструмент 

співака, на відміну від музиканта-інструменталіста, – голосовий апарат, який є 

частиною організму. Будова голосового апарату: розміри гортані, довжина і 

ширина голосових зв’язок, резонаторних порожнин та ін., – у кожного різні. Ці 

анатомо-фізіологічні характеристики безпосередньо впливають на формування 

якісних характеристик голосу. Отже, вокальні вправи і технічні прийоми, зручні 

для одного співака, можуть бути неприйнятні для іншого. Будь-які рекомендації 

та правила слід максимально адаптувати до голосового апарату учня. 
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Загальноприйнятою у практиці навчання вокалу вважається думка про те, 

що основною метою вокального навчання є виховання свідомого керування 

вокалістом своїм голосом. Увесь комплекс методів в даному випадку 

спрямований на те, щоб підкорити процеси голосоутворення, звуковедення, 

дихання волі співака, його емоційному стану. Щоб результатом волевиявлення 

виконавця була скоординована роботи органів голосового апарату, окремих груп 

м’язів. Можна констатувати, що у формуванні професійного звучання голосу 

бере участь увесь організм виконавця. Бо голосоутворення є руховим актом, і 

координація роботи груп органів, які беруть участь в даному процесі, 

здійснюється центральною нервовою системою людини. 

Отже, кожен конкретний педагогічний метод виховання голосу можна 

охарактеризувати як систему дій, спрямованих на досягнення співаком 

усвідомленої координації у керуванні процесом голосоутворення. 

Л. Дмитрієв зазначав, що професійний співочий голос повинен відповідати 

кільком вимогам: бути «яскравим, красивим, володіти силою і стійкістю 

звучання, широким діапазоном, гнучкістю і невтомністю» (Дмитриев, 2004). 

Правильно організований процес постановки голосу є запорукою 

подальшого професійного зростання майбутнього співака, скелетом всієї 

подальшої професійної підготовки. Організація цього процесу повністю 

залежить від правильно підібраних педагогом методів впливу на учня. Процес 

цей складний і дуже індивідуальний у кожному конкретному випадку, саме тому 

не тільки співаки, а й педагоги стикаються з певними труднощами в цьому 

напрямку роботи (Бучель, 2007). 

До сьогодні серед педагогів-музикантів (в тому числі і педагогів-

вокалістів) існує думка про переважання в процесі постановки голосу методу 

показу, що підтверджується певною кількістю впевнено співаючих випускників, 

що вийшли з їхніх класів, при цьому не висвітленою залишається статистика 

згублених голосів. Методом показу можна навчити співака-початківця, який вже 

має певне уявлення про елементарне голосоутворення і голосоведення, при 
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цьому володіє досить сильним і витривалим голосовим апаратом, хорошим 

музичним слухом. Підхід до процесу навчання, що передбачає використання 

методів показу («Співай як я») не може гарантувати досягнення мети – 

усвідомленої координації в керуванні процесом голосоутворення і успіх у цьому 

випадку може бути лише випадковістю. Тільки опора на науково-педагогічну 

базу, досягнення акустики і фізіології дозволяють розібратися у складній 

координованій роботі м’язів у процесі голосоутворення, а відповідно і виробити 

вірну систему методів постановки голосу співака. 

В рамках академічної системи вокального навчання та виховання голосу 

вирішальний внесок у досягнення науки про співацький голос внесли видатні 

вчені: Р. Юссон, Л. Дмитрієв, Д. Огороднов, В. Морозов, В. Ємельянов та ін. 

Л. Дмитрієв, В. Морозов вивчали акустико-фізіологічну сторону питання 

постановки і вдосконалення голосу співака, Д. Огороднов і В. Ємельянов – 

методико-педагогічну. Найважливіший висновок даних досліджень – існування 

єдиного принципу голосоутворення, а значить і єдиної вокальної техніки 

голосоутворення, обумовленої в цілому будовою людського організму як 

підвиду тваринного світу. Таким чином, різноманіття методів постановки голосу 

звужується до однієї – принципово єдино вірної, обумовленої природою 

голосового апарату, системи, яка виключає спотворюючий вплив вокальних 

відчуттів педагога-вокаліста на формування голосу учня. При всій відмінності 

особистих прийомів (дій) ми можемо констатувати, що цей єдино вірний 

напрямок – система саморегуляції (настройки) голосу того, хто навчається. 

Саморегуляція голосового апарату майбутнього співака – природне 

прагнення організму до природного фізіологічного звучання голосу. 

Саморегуляція, як біологічний процес, властива всім живим організмам, тому 

що, на думку фізіологів у людини 97 % психічної діяльності протікає на рівні 

підсвідомості і тільки 3 % – на свідомому рівні. Голосовий апарат, як частина 

організму людини так само підпорядковується законам саморегуляції. Секрети 

цього процесу досить давно були усвідомлені і застосовувалися на практиці 
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деякими педагогами-вокалістами та виконавцями. Так Г. Панофка писав про те, що 

теоретичні знання про численні м’язи голосового апарату не навчать співати 

(Панофка Генрих, 1968), а Ф. Шаляпін відзначав, що голос звучить вірно, якщо 

правильно відчуваєш і до емоцій підключаєш уяву. 

Саморегуляція голосового апарату як система вокального навчання 

відповідає наступним методичним принципам: 

– досягнення свободи і комфортності в процесі співу; 

– вироблення системного підходу до процесу формування вокальних 

навичок; 

– досягнення універсальності методу вокального виховання голосу; 

– спів відкритим, але округлим звуком на основі змішаного регістру, а 

також тембрового згладжування регістрів голосу; 

– емоційно-позитивний настрій співаючого; 

– єдність художнього і вокально-технічного; 

– поступовість і послідовність в навчанні співу; 

– індивідуальний підхід до учня. 

При цьому якщо ми розглядаємо будь-який педагогічний метод як сукупність 

дій, то зазначені принципи повинні нам вказувати на вибір певних дій в рамках 

обраної системи. Спектр цих дій буде досить широкий, тому що кожен з 

перелічених вище принципів вказує не на одну, а на кілька, а іноді і групу дій, що 

характеризують вже не один, а комплекс методів одного спрямування.  

Слід зазначити, що ми маємо справу саме з системою методів, а не з певною 

окремо взятою методикою постановки голосу, бо дані методи можуть бути 

об’єднані в різні групи в рамках даної системи, спрямовані на досягнення однієї 

мети – саморегуляції голосу співака, яка сприймається в процесі постановки голосу 

як основний педагогічний принцип. 

При цьому ми можемо спостерігати розбіжність думок з даного питання в 

науково-методичній літературі, де саморегуляція виступає і як теорія (Далецький, 
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2003), і як принцип саморегуляції (Ємельянов, 2006), і як мистецтво 

саморегуляції (Морозов, 2002) та ін. 

На наш погляд було б доцільно позначити саме систему методів 

саморегуляції – методів, що відповідають принципам саморегуляції голосового 

апарату учня, – являє собою, в даному випадку, біологічний механізм, що 

забезпечує доцільне функціонування живих систем різних рівнів організації і 

складності. 

До методів саморегуляції біологічного процесу доцільного 

функціонування живих систем різних рівнів організації і складності можна 

віднести наступні: 

- методи контролю і самоконтролю, 

- метод вправи, 

- метод спостереження, 

- проблемно-пошуковий метод, 

- продуктивно-практичний, 

- пояснювально-який спонукає і пояснювально-репродуктивний 

- та деякі ін. 

При цьому застосування багатьох із них взаємопов’язане і 

взаємозумовлене в процесі вокального навчання. Значимість перерахованих 

вище методів для процесу постановки голосу в кожному конкретному випадку 

варіюється, однак безперечне превалювання деяких з них, наприклад методу 

контролю і самоконтролю або методу вправи, є практично однозначним. 

Самоконтроль – усвідомлення і оцінка суб’єктом власних дій, психічних 

процесів і станів. Самоконтроль в цілому визначає вектор навчально-виховного 

процесу. Саме самоконтроль в процесі співу, перш за все, дозволяє виявити 

власні помилки і зрозуміти, над чим потрібно працювати, чому приділити більшу 

увагу. 
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Як відомо вокалісти контролюють і регулюють процес голосоутворення за 

допомогою відчуттів – слухових, м’язових, резонаторних (вібраційних), але 

існує ряд причин, які ускладнюють цей процес: 

- голосовий апарат є частиною організму, тому, як наслідок, можливості 

найефективнішого – зорового контролю над процесом – обмежені; 

- суб'єктивні відчуття свого власного співу часто оманливі; 

- м'язові відчуття не підпорядковані свідомості повністю, а вірне відчуття 

резонаторів досягається не відразу, а лише в процесі тривалого навчання. 

В силу певних фізіологічних особливостей вокаліст в процесі співу не 

може адекватно чути себе з боку: слухові уявлення про звучання власного голосу 

складаються як з зовнішніх звукових вражень, так і під впливом внутрішнього 

слуху. Крім того, нервова система співака одночасно зі звуком власного голосу 

сприймає величезну кількість сигналів – подразників від самих різних органів 

чуттів: м’язових чуттів, зору, вібраційної чутливості і т.д. Все це призводить до 

того, що співак сприймає звук власного голосу інакше, ніж навколишні. 

Одним із способів адекватного контролю виступає аудіо запис власного 

голосу – метод застосування технічних аудіо-засобів. 

Якщо застосування методу контролю і самоконтролю має всеосяжне, 

формотворче в рамках процесу саморегуляції значення, то застосування методу 

вправи в постановці голосу майбутнього співака має практичне, але також не 

менш важливе значення. 

Вправа, виступаючи методом багаторазового повторення певних дій 

(звуковидобування, вдиху-видиху та ін.) із суворо контрольованим дозуванням, 

темпом, інтервалом та послідовністю. Метод вправи є практичним методом, а 

джерелом отримання знань про свій голосовий апарат та принципи його роботи 

виступає практична діяльність самого учня. 

Зручний і доступний на даному етапі вокального розвитку голосу 

мелодичний матеріал дозволяє краще сприймати зауваження педагога. Часто 

таких зауважень з кожним заняттям потрібно менше через те, що в процесі 
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освоєння зручного у вокальному плані матеріалу багато технічних моментів 

реалізовуються ніби самі собою. Відбувається це тому, що увага загострюється 

не на подоланні труднощів і виправленні голосових дефектів, а на закріпленні 

позитивних якостей звучання. Звільнення співака від зайвого обдумування 

технічних завдань в процесі саморегуляції дає простір уяві і емоціям, веде до 

усвідомлення особливостей власного голосу. Саме тому таким необхідним є 

позитивний емоційний фон в процесі занять у вокальному класі – таким чином, 

педагог поступово підводить свідомість до неусвідомленого співу студента, 

домагаючись поставленої мети всього процесу постановки голосу – усвідомленої 

координації дій в голосоутворенні. 

На думку дослідників і педагогів-вокалістів, процесу саморегуляції голосу 

допомагає: 

– збагачений слуху вокальними еталонами (метод спостереження); 

– художня уява без відриву від індивідуальності свого голосу 

(пошуковий); 

– вокального репертуару, його вивчених (частково-пошуковий, метод 

вправи); 

− максимальне входження виконавця в художній образ, емоційність в 

розкритті образу і адекватна атмосфера в вокальному класі (метод моделювання, 

пояснювально-який спонукає та ін.); 

− грамотне спрямовування педагогом-вокалістом учня (пояснення, які 

спонукають і проблемно-пошукові методи), 

− значна вокальна самостійність співаючого (метод самоконтролю), 

− регулярність занять (метод вправ). 

Процесу саморегуляції голосу заважає: 

− нерозуміння співаками своїх голосових можливостей; 

− складність і невивченість методичного матеріалу; 

− методичні помилки педагога-вокаліста; 

− поверхневе ставлення виконавців до художнього образу; 
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− розчленовування фонационного процесу в технічних пошуках; 

− заборона вокальної самостійності. 

Розглянемо деякі методи трохи докладніше. 

В першу чергу – це методи постійного контролю і самоконтролю, які 

застосовуються, як в процесі занять у класі, так і в процесі самостійної домашньої 

роботи учня. 

Характерною помилкою багатьох початківців вокалістів є «копіювання» 

«зірок» і зміна свого голосу до невпізнанності: ломка і підстроювання під «еталон». 

В результаті чого кардинально спотворюється природний тембр голосу, з’являються 

горління, гунявість, згущення і форсировка звуку, виробляється невластива 

конкретній людині манера співу. Саме тому основне завдання початкового періоду 

вокального навчання методом спостереження, аналізу і синтезу внутрішньослухових 

еталонів звучання знайти власний голос, розкрити його Рудин, 2009). 

Звичайно, працюючи над виконавською манерою, необхідно вивчати творчість 

видатних виконавців-вокалістів, по-можливості використовувати в творчому процесі 

їх технічні знахідки і прийоми, але робити це треба лише з оглядкою на якісні 

виконавські характеристики свого голосового апарату, вірно оцінюючи мети і 

завдання процесу постановки голосу і подальшого професійного творчого зростання. 

Постійний слуховий аналіз – одна із основних складових самоконтролю 

співака, двома іншими виступають м’язові і резонаторні (вібраційні) відчуття 

вокаліста. 

Як правило, на перших уроках початківці вокалісти здійснюють багато 

зайвих рухів (мімічних, артикуляційних), прикладають зайві зусилля, їх увагу 

дуже напружена, вони бувають метушливі. Тому педагогу необхідно звертати 

увагу на такі основні моменти: 

- спів не повинен викликати незручність в гортані, больові симптоми, 

скутість у тілі; згодом, при систематичних заняттях вокальні навички 

автоматизуються, з’являється свобода, природність, починається шлях 

вдосконалення; 
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- основними є слухові відчуття і уявлення, тому, слух – це головний 

регулятор, саме за допомогою слуху необхідно вчитися розрізняти всі тонкощі 

звучання голосу, вловлювати краще і фіксувати вірні м’язові відчуття; 

- формування вокальних відчуттів також пов’язано і з копіювальним 

рефлексом – це найкоротший, але й найнебезпечніший шлях при засвоєнні 

вокальних навичок; в даному випадку важливою є наявність у педагога, який 

контролює процес, художнього музичного смаку і чіткого уявлення про 

можливості голосового апарату того, хто навчається. 

Самостійна робота співака, в процесі якої розвивається індивідуальність, 

активність у вивченні самого себе, критичний аналіз якості звучання голосу і 

правильність здійснюваних рухів, осмислення причинно-наслідкових зв’язків, 

логіка музичного мислення та інші елементи є важливою ланкою освоєння 

вокального мистецтва, що дозволяє прискорити процес переходу від 

репродуктивного до продуктивного навчання. Значимість уявлення в освітньому 

процесі самостійної роботи повинна збільшуватися від заняття до заняття. 

Постановка голосу – складний педагогічний процес, що протікає не завжди 

гладко і еволюційно, саме тому таким важливим є принцип відбору педагогічних 

методів і співробітництво, співтворчість педагога і студента в цьому напрямку 

роботи. 
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ДЖАЗ, ЯК ВІДКРИТА ДИНАМІЧНА ХУДОЖНЯ СИСТЕМА 

 

Темченко І. А., 

магістрант кафедри музичного мистецтва та хореографії 

Навчально-науковий інститут культури і мистецтв 

Луганського національного університету 

імені Тараса Шевченка; 

викладач 

Полтавська дитяча музична школа № 3 імені Б. Гмирі 

м. Полтава, Україна 

 

Джаз (англ. jazz) – рід професійного музичного мистецтва, що виник у 

США в кінці ІХ – початку ХХ ст. у результаті взаємодії африканської та 

європейської музичних культур (Коллиер, 1984). 

Історія джазової музики є однією з найважливіших подій в світовій історії. 

Її підґрунтям стало переселення народів, що мандрували у пошуках кращого 

життя у Новий світ. Переселенці із різних країн (крім афроамериканців були й 

інші народи: англоамериканці, ірландці, італійці, євреї та багато інших) жили на 

одній території і мимоволі змушені були взаємодіяти між собою. Взаємодія 

торкнулась не тільки соціальної сфери, але і сфери культури, зокрема музичної. 

Одним із наслідків цього синтезу був і джаз. 

І хоч африканські переселенці і не були єдиними засновниками джазу, але 

вони однозначно були основною рушійною силою процесу його створення. 

У західно-африканській музиці складно зустріти характерні для Європи 

музичні форми, такі, як рондо, соната тощо. Вся західно-африканська музика 

побудована на коротких фразах. Це стосується і джазу, в якому задіяні рифи 

(повтор лінії баса у піаністів). 
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Традиційну західно-африканську музику можна розуміти як ансамблеву, 

поліритмічну і поліметричну. Вона пов’язана варіаціями, імпровізацією, формою 

«питання-відповідь», використанням різних ударних інструментів.  

Західна Африка відрізнялася використанням імпровізаційних танців, які 

виконувались групою. Вони супроводжувалися ритмами барабанів, які надавали 

музиці експресивного характеру. 

Така музика отримала назву «hot rhythm», що в перекладі означає «Гарячий 

ритм». Такому ритму було характерно «розгойдування», і музиканти накладали 

один на одного різні ритми і розміри, тим самим створюючи поліритмію і 

поліметрію. Артикуляція барабанів була найважливішою рисою такої музики і 

виражалася атакою звуку, що визначає інтенсивність його початку. 

Пізніше це стало одним з найважливіших компонентів в джазі. Структура 

«питання-відповідь» вже тоді була однією з особливостей діалогу між солістом і 

хором, а перекличка соліста-барабанщика і групи інших барабанів стала 

попередником імпровізації. Соліст в спонтанній варіативній формі трактує 

мелодичний матеріал, а ансамбль вносить свою частку винахідливості у відповіді 

солісту (Коллиер, 1984). 

Незважаючи на те, що джаз має безліч африканських рис, ми не зможемо 

назвати його африканською музикою в силу того, що занадто багато успадкував 

він від музичної культури Європи. 

Його інструментовка, основні принципи гармонії та форми мають швидше 

європейське, ніж африканське коріння. Варто зауважити, що значна частина 

музикантів, які брали участь у створенні джазу, були аж ніяк не неграми, а 

креолами, яким було ближче європейське музичне мислення. Білі ж джазмени 

почали виконувати його практично з самого його зародження і внесли 

величезний вклад в його розвиток. 

Європейська музика внесла в розвиток джазової музики важливі риси. До 

них можна віднести: 
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а) звукоряд африканської музики має звукоряд і деякі елементи гармонії, 

що нагадують європейський, але основу джазу складає гармонічна система 

Європи; 

б) європейська система нотації справила величезний вплив на процес 

створення джазової музики; 

в) європейська музика надала джазу свій арсенал музичних інструментів 

(корнет, тромбон, саксофон, кларнет, фортепіано, контрабас і гітара), виняток 

становить лише ударна установка, у якій поєднано ударні інструменти різного 

походження, зібрані разом; 

г) 32-тактова форма популярної пісні і форми, які використовуються в 

маршах і регтаймах, були запозичені з європейської музики (Коллиер, 1984). 

У 20-30 роки джаз став улюбленцем усього світу, проявом масової 

культури. Він став невід’ємною частиною життя всіх соціальних шарів, який зміг 

об’єднати їх. Завдяки цьому джаз можна вважати феноменом поряд з класичною 

музикою. 

Особливе ставлення публіки до джазу допомогли сформувати його 

надзвичайний пульс, яскравість звучання, склад інструментів, який ніким раніше 

не використовувався, в якому постійно змінюється роль кожного учасника, нова 

манера викладу матеріалу. Глядач міг відчувати себе в гущі подій, що 

відбуваються на сцені, завдяки розташуванню музикантів на сцені у формі 

півкола. 

Поступово рівень джазового виконавства набув професійного рівня, що 

вже не дозволяло називати його народною музикою в прямому сенсі цього слова, 

не дивлячись на його народне походження.  

«Завдяки духу професійного суперництва джаз закликав музикантів 

експериментувати і шукати нові шляхи. Перфекціонізм джазових музикантів 

давав їм можливість вирішувати будь-які творчі проблеми» (Дьячковская, 2019). 

Сучасний джаз або «модерн-джаз» має безліч відмінностей від 

новоорлеанскої музики, але багато, що ми бачимо в сучасній музиці сьогодні, 
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можна побачити ще в «зародку». Блюз був і залишається невід’ємною частиною 

джазу. Незважаючи на те, що сучасному джазу притаманні змінні розміри, 

складні ритмічні комбінації, основний розмір (метр) новоорлеанского блюзу і 

джазу 4/4 так і залишається базовим в сучасній джазовій музиці. 

Джазова музика весь час свого існування постійно зазнає змін. А всі 

труднощі і перешкоди на шляху джазу ведуть до позитивних змін. Процес 

розвитку, зміни, дослідження нових матеріалів і емоцій є основою не тільки 

джазу, а й усієї існуючої музики. 

Для джазової музики характерною є вільна зміна звукових параметрів 

(тембру, ритму, висоти) фрази, що вже призводить до імпровізації. Із цього 

випливає, що імпровізація є способом сольного мелодичного висловлювання, під 

час якого імпровізаційне навантаження спрямоване на одного музиканта. 

Мелодія і гармонія, поєднуючись, створюють єдність спонтанного, чим тут є 

гармонія, і заданого, чим є ритм.  

Не можна вважати це визначення єдино правильним, оскільки в ньому не 

враховані деякі існуючі напрямки джазу, такі як новоорлеанський стиль, фрі-

джаз, в якому імпровізація є колективною, а також модальний джаз, де відсутній 

функціонально гармонічний план теми і його роль виконує лад (Джани-Заде, 

1977). 

На думку Г. Шуллера: «Імпровізація – такий елемент джазу, який не 

вміщається ні в один з досі обговорюваних аспектів джазової музики, хоча, 

звичайно, він стосується кожного з них» (Леонид Аускерн, 2012). 

Специфіка джазової імпровізації проявляється в першу чергу в ритмічній 

організації джазового процесу. Джаз – мистецтво ритму, який визначає і мінливу 

суть джазової імпровізації, і творчу мотивацію музиканта.  

Німецькі дослідники К. Боландер і К. Холлер вважають, що «Вихідний 

пункт імпровізації в джазі – бажання ритмічної участі» (Дьячковская, 2019). 

«Зміна таких параметрів звучання, як гармонія, мелодія, темброве забарвлення, 

динаміка і гучність, не викликають ефекту джазовості, але якщо ми зіграємо 
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звичайну, хоч і не джазову, мелодію згідно законів джазового ритму, тобто зі 

свінгом, то вона зазвучить по-джазовому та набуде імпровізаційності. Якщо 

розглядати свінг як принцип організації музичного часу, то він буде визначати 

динаміку імпровізаційних подій» (Дьячковская, 2019). 

Отже, джазова музика вирізняється імпровізаційним початком художньої 

системи, оригінальною ритмічною організацією музичного матеріалу, 

специфічністю мелодики, гармонії і форми, характерними виконавськими 

прийомами. На думку О. Павленка (2012), джаз – це відкрита динамічна художня 

система, яка характеризується широким діапазоном стилів і жанрів, 

оригінальним комплексом виражальних засобів, імпровізаційної природою і 

активним взаємодією з різними музичними пластами. 
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ЖАНР, СЮЖЕТ, КОНФЛІКТ ЯК ЧИННИКИ МУЗИЧНОЇ 

ДРАМАТУРГІЇ 

 

Ярошенко О. М., 

старший викладач кафедри музикознавства, 

інструментальної та хореографічної підготовки 

Криворізький державний педагогічний університет 

м. Кривий Ріг, Україна 

 

Одним із найбільш важливих питань, які виникають у кожного, хто 

займається музичним мистецтвом, є питання смислового утворення, яке завжди 

поєднується з питанням драматургії твору, тобто взаємодії різноманітних образів 

у розвитку і становленні музичної цілісності. 

Слово «драма» має грецьке походження і означає дію. Музична 

драматургія розглядається як система засобів музичної виразності та прийомів 

втілення драматичної дії у сценічному жанрі (опері, балеті, опереті). В основі 

лежать загальні закони драми – центральний конфлікт і етапи розвитку 

драматичного задуму, окресленого як сюжет. 

Дослідженням драматургічного розвитку з виокремленням завдань 

драматургічної роботи, принципів, рівнів і методів у різні мистецькі періоди 

займалися літератори, критики, музикознавці: Г. Лессінг, Й. Шлегель, 

(драматургія в поезії); В. Конен, М. Друскін, Т. Ліванова, Л. Мазель, 

М. Сабініна, С. Скребков, В. Холопов, О. Чернов (музична драматургія як 

основа музично-драматичної дії), Б. Асаф’єв, Г. Кулєшова, Н. Маніна, 

Ю. Розанова, Ю. Тюлін, В. Фердман, Б. Ярустовський (проблеми оперної 

драматургії); В. Винниченко, Е. Золя, Г. Ібсен, Г. Гауптман, М. Метерлінк, 

Ю. Стріндберг, А. Чехов, Б. Шоу (представники «нової драматургії» ХІХ 

століття); О. Ірванець, М. Негода, О. Пасічник, Я. Стельмах В. Шевчук (сучасні 

українські драматурги); Б. Забута (драматургія музики в хореографічному 
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просторі); В. Бєлікова, А. Булкін, Ю. Вахраньов, В. Драганчук, В. Клин, 

Л. Кияновська, О. Олійник Г. Побережна, С. Павлишин, О.Тимощук, О. Фрайт, 

Н. Хінкулова (програмність, специфіка сприйняття, образно-емоційний аспект, 

циклічність музичних творів для дітей). Проблемам теорії драми присвячено 

безліч робіт стародавніх і сучасних, вітчизняних і зарубіжних дослідників. 

Для усвідомлення принципів музичної драматургії виникає необхідність 

розкриття понять основних чинників, які унормовують закони драматургічних 

жанрів і виявляють риси втілення драматургічного розвитку в музиці. 

Під поняттям «жанр драматургії» (від французької genre – рід, вид, манера) 

розуміють певний вид твору, який належить до одного роду. Наприклад, в поезії 

жанр об’єднує групу творів, які є близькими за поетичною структурою (поема, 

балада, вірш тощо). Відповідно, під поняттям «жанри драматургії» в літературі 

розуміють роди літератури – епос, лірику і драму; в театральному мистецтві – 

трагедія, комедія і, суто, драма (Вікіпедіа, б. д.). 

За визначенням Ю. Келдиша (1974) поняття «жанр» в музиці є 

багатозначним, яке класифікує музичну творчість не тільки за родами і видами 

(пісня, танець, марш), а також за формою (оперний, симфонічний, камерний), 

умовами походження (культові, побутові, концертні, театральні), умовами 

виконання (народні, розважальні, камерні, симфонічні, хорові), за змістовними 

ознаками (ліричні, епічні, концертні, картинні), за структурою, засобами 

виразності, складом виконавців (дует, тріо тощо). Також багатозначно 

трактується в музиці і поняття драматургії: образна, архітектонічна, стильова, 

тематична, динамічна, темброва, інтонаційна тощо). 

Кожен драматургічний жанр є унікальним мобільним утворенням, здатним 

історично еволюціонувати і змінюватись. За умов збереження основних ознак, 

жанри набувають (або втрачають) додаткові особливості, зумовлюючись 

розвитком загальних естетичних смаків і соціокультурних процесів, які 

відбуваються в суспільстві. Так, наприклад, як певний жанр зостались в 

скрижалях історії містерії, мораліте, мадригали, мотети, каччії тощо. 
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До числа чинників, музичний варіант яких є драматургією, відносяться, 

безперечно, «сюжет» і «конфлікт». 

Сюжет (фр. sujet – тема, предмет) – це подія чи система подій, що 

знаходяться в основі художніх творів. в тому числі і музичних, способи їх 

освоєння і осмислення, організація подій, рух характерів у художньому часі і 

просторі. Будь-який художній твір, якому притаманний сюжет, є особливою 

формою освоєння і фіксації реальності, що змінюється. Тобто, сюжет – це в 

першу чергу упорядкований ланцюжок змістовних одиниць, який фіксує певний 

момент буття, але за умов обов’язкового динамічного аспекту (Фрумкін, 2014). 

В музиці сюжетність в першу чергу притаманна програмній музиці, однак, 

всі інші жанри відрізняються внутрішньою завершеністю частин і цілого, 

розгортанням у часі подій, характерів, образів і найчастіше у їх протидії і 

співставленні, що складає внутрішній або зовнішній конфлікт. 

Драмі як основі театрального і літературного мистецтва, витоки якого 

знаходяться в народних обрядових дійствах, притаманна глибока конфліктність, 

яка є її особливістю. Саме конфліктність здатна відтворити об’єктивний світ у 

дії, поєднуючи в собі епічно-сценічне зображення подій та їх ліричне 

переживання персонажами. Безперечно, конфліктність, не зважаючи на 

опосередкованість образної сфери музики, притаманна музичному мистецтву. 

За визначенням В. Вишинського (2016) драматургія – це система, яка 

функціонує за певними законами й принципами, а в основі музичної драматургії 

знаходяться конструктивні закони драми і, зокрема, поняття «конфлікт». 

Визначаючи чотири ключові моменти, що складають суть поняття музичної 

драматургії, Вишинський підкреслює поняття «конфлікт». 

Конфлікт (колізія, інтрига) – це необхідна умова драматургії у мистецтві, 

де розкривається боротьба протилежно-супротивних сил. Для існування 

конфлікту необхідні етапи композиційного – тематичного розвитку дії та її 

драматургічна роль (експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка) 

(Чернова, 1984). 
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Виокремлюють такі типи конфліктів: зовнішній, внутрішній, конфлікт на 

відстані. Види зовнішніх конфліктів: національно-патріотичний, соціальний 

любовний, філософський, конфлікт особистості тощо (Вікіпедіа, 2021). 

Види внутрішніх конфліктів: конфлікт між обов’язком та почуттям, 

конфлікт між почуттями кохання та ревнощів, конфлікт «злочинної совісті» 

тощо. Конфлікт в музичному творі в першу чергу втілюється в конфлікті 

інтонаційному. Вирішення конфліктів в музично-сценічних творах, в програмній 

інструментальній музиці та творах не програмних забезпечують також 

різноманітні засоби музичної виразності. 

Отже, знайомство з жанрами, сюжетністю та конфліктністю драматургії 

дозволили нам зрозуміти основи розвитку музичної дії, пояснили принципи 

музичної драматургії, зв’язок музичних творів з іншими жанрами мистецтва, їх 

художнім синтезом. 

Таким чином, питання драматургії (в тому числі і музичної) є актуальним 

для всіх видів мистецтв: опери, балету, інших видів музичного театру, а також 

для всіх жанрів інструментальної музики. Музична драматургія своєю 

специфікою пов’язана з драматургією літературних жанрів, особливо – 

драматичного мистецтва (трагедія, драма, комедія тощо), з мистецтвом театру та 

кіно. 
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With the development of medicine and the wider use of antibiotics, there is a 

serious problem of disorders of the intestinal microbiota among the population of all 

ages, which eventually leads to dysbacteriosis. 

One of the perspective trend for solving this problem is the creation of fermented 

milk products with pronounced probiotic activity. 
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Probiotics are bacterial preparations from living microorganisms, which are 

representatives of the normal human microflora (microbiota) and are intended for the 

prevention of a number of diseases (Дегтяренко та ін., 2007). 

Microorganisms of the genus Lactobacillus are natural representatives of the human 

microbiota of the gastrointestinal tract and have the following properties: they have the 

ability to adhere to intestinal epitheliocytes, produce a wide range of biologically active 

substances, such as lactic acid, hydrogen peroxide, lysozyme, antibiotic substances, in 

addition, have immunomodulatory properties (Янковський & Дымент, 2008) 

L. reuteri is – a grampositive rods, has previously mentioned physiological 

properties, in the older colonies there are curved forms, widespread among various 

mammals and birds: pigs, hamsters, rats, humans, chickens, turkeys (Phaik Lyn Oh. et 

al., 2009). In addition, they present in the small intestine and feces of these organs, they 

can be isolated from human breast milk (Sinkiewicz, & Ljunggren, 2008). 

The need to use this type of lactic acid bacteria in the biotechnological and 

pharmaceutical industries is due to a number of positive effects on the human body. 

Based on the processing of literature data on the species L. reuteri, we can 

conclude that it is feasible to further study and implement it in various sectors of the 

biotechnology industry. 

Accumulating culture was obtained by resuspending an aliquot of baby food 

"Nestogen 4" in physiological solution and seeding the suspension on the nutrient 

medium wort agar (CA, 60 B). By performing a series of passages on CA with 2 % 

CaCO3, a pure culture was obtained. This culture in terms of morphological 

characteristics and tinktorial properties corresponded to the species Lactobacillus 

reuteri.  

Microscopy of the obtained culture revealed the presence of short, thick rod-

shaped cells, some were slightly bent, which is the expected result for the culture of 

this species 
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The resulting culture was stained with Gram in purple, so it is Grampositive 

bacteria. As a result, the cultivation on wort agar for 48 hours, colonies were obtained, 

which can be morphologically characterized as follows: 

1. Surface: folded, slightly raised above, leathery. 

2. Edges: rhizoid. 

3. Pigmentation: beige. 

The enzymatic activity of the isolated bacteria on natural media was tested. 

Ultrapasteurized milk with 2.5 % fat content and lactose-free milk with 2.5 % fat 

content were used for this purpose. The latter substrate was selected due to the fact, 

that there are more people who have an allergic reaction to lactose. 

The titrated acidity of the milk and the product obtained was performed by a 

standard titration method with 0.1 n NaOH (Chung et al., 1989). To determine lactose 

iodometric method was used (Axelsson et al., 1989). All experiments were performed 

in triplicate. 

The most important property of the genus Lactobacillus is the ability to lactic 

acid fermentation, so we tested the enzymatic activity of the species as follows: there 

was fermentation of milk in four variants with two control. The initial acidity of the 

milk was 16-17 0Т. 

Fermentation was carried out in a thermostat for 24 -48 hours at a temperature 

of 28-30 ° C. The results are presented in table 1. 
 

Table 1 

Acidity of products after fermentation 

 

№ Samples Acidity of the finished product, ° T 

1 Baby food "Nestogen 4" with milk 65±1 

2 Baby food "Nestogen 4" with lactose-

free milk "Mlekovita". 
60±1 
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№ Samples Acidity of the finished product, ° T 

3 The studied culture with milk 75±1 

4 The studied culture with lactose-free 

milk "Mlekovita". 
68±1 

5 Yogurt "Galychyna" with milk 115±0.5 

6 Yogurt "Galychyna" with lactose-free 

milk "Mlekovita". 
90±0.5 

5.6 -control 
As can be seen from table 1, the products in variants 1-4 in terms of organoleptic 

parameters and texture of the protein clot did not meet the requirements for fermented 

milk products such as yogurt. 

The obtained results indicate insignificant fermentative activity of the selected 

strain. However, given the extremely positive effect of L. reuteri on the human body, 

we suggest the possibility of using the two- or three-component of lactic acid bacteria 

fore creation of new lactic acid products with probiotic properties. 

 

References: 

[1] Дегтяренко, Н. В., Шинкаренко, Л. М., & Дуган, О. М. (2007). Критерії 

відбору пробіотичних штамів мікроорганізмів. Наукові записки Національного 

університету «Києво-Могилянська Академія». Біологія та екологія (Т. 67), 30-

36. 

[2] Янковський, Д. С., & Дымент, Г. С. (2008). Микрофлора и здоровье человека. 

ТОВ «Червона Рута-Турс». 

[3] Phaik Lyn Oh, Andrew K. Benson, Daniel A. Peterson, Prabhu B. Patil, Etsuko N. 

Moriyama, Stefan Roos, & Jens Walter. (2009). Diversification of the gut symbiont 

Lactobacillus reuteri as a result of host-driven evolution. The ISME Journal, 377-378. 

[4] Gabriela Sinkiewicz, & Lennart Ljunggren. (2008). Occurrence of Lactobacillus 

reuteri in human breast milk. Microbial Ecology in Health and Disease, 122-126. 



1st International Conference on Emerging Trends in Academic Research                                       Dublin, Ireland 
 

 
- 174 - 

 

[5] Chung, T. C., Axelsson, L., Lindgren, S. E., & Dobrogosz, W. J. (1989). In vitro 

studies on reuterin synthesis by Lactobacillus reuteri. Microbial Ecology in Health and 

Disease, 137-144. 

[6] Axelsson, L. T., Chung, T. C., Dobrogosz, W. J., & Lindgren, S. E. (1989). 

Production of a Board Spectrum Antimicrobial Substance by Lactobacillus reuteri. 

Microbial Ecology in Health and Disease, 131-136. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1st International Conference on Emerging Trends in Academic Research                                       Dublin, Ireland 
 

 
- 175 - 

 

АНАЛІЗ І ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНОЇ МЕРЕЖІ 

КРЕМЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУ 

 

Кратко О. В., 

старший викладач кафедри біології, 

екології та методик їх навчання 

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія 

імені Тараса Шевченка 

м. Кременець, Україна 

 

Мацидін В. І., 

студентка кафедри біології, 

екології та методик їх навчання 

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія 

імені Тараса Шевченка 

м. Кременець, Україна 

 

У тезах розкрито аналіз і оцінку водної мережі у Кременецькому районі 

зокрема у місті Кременці. У районі спостерігається загострення існуючих 

проблем щодо якості питної води та її вплив на стан здоров’я людини. Тому 

виникає необхідність у своєрідному заклику, констатації дій щодо вдумливого, 

ощадливого користування природними ресурсами, без нанесення їм серйозних 

забруднень та деградацій. Оскільки зростання масштабів антропогенного впливу 

на водні об’єкти призводить до зменшення резервів поверхневих вод 

Кременецького району та погіршення їх якості. Тому виникає необхідність 

стабілізації сучасної гідроекологічної ситуації на території Кременецького 

району та істотного її покращення у найближчому майбутньому. Для вирішення 

згаданих проблем необхідно проводити систематичний моніторинг довкілля 
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задля покращення стану водних об’єктів та їх раціонального використання 

(Сінгалевич, 2019). 

В цьому аспекті використовувалися дослідження санепідемстанції міста та 

власні спостереження і аналіз доступної новітньої спеціальної літератури. 

Методи дослідження: Методи просторового аналізу; методи системного аналізу; 

метод прогнозування. 

Основну частину водних ресурсів Кременецького району складають 

поверхневі води постійних водотоків та водойм. Провідне місце в районі 

належить річкам – Іква, Добринь, Горинь, Вілія, Слонівка, які належать до 

басейну річки Прип’яті. Згадані річки загальнодержавного значення. Вивчення 

гідроекологічного режиму річкової мережі відображено у наукових працях 

вчених: Й. В. Гриба, В. Д. Грушкова, Л. С. Берга, Ю. Г. Майстренка, О. А. Ліхо, 

І. І. Залеського, В. І. Пелешенка, В. М. Савицького, І. О. Шевчука, В. М. 

Семерика, Царик Л. П. (2019). та ін. (Яцик, 2018). 

Річка Іква у межах Кременецького району витікає із джерел поблизу 

Кременецькому горбогір’я селища Чернеця і впадає у річку Стир. У верхівці 

долина ріки із крутими схилами, коритоподібна. Заплава подекуди заболочена, 

річище слаборозвинуте. Загальна довжина річки 156 км., у межах Кременецького 

району – 46,4 км. Протяжність річки Ікви зображено на рисунку (Заставецька, 

2019) (рис.1).  

 

Рис. 1. Протяжність річки Ікви 
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Річка Горинь є однією із найдовших правих приток Прип’яті. Вона бере 

свій початок у із джерела селища Волиця у Кременецьких горах на висоті 345м. 

над рівнем моря. Загальна довжина річки становить 659 км., у межах 

Кременецького району – 12 км. Долина вузька у верхів’ї течії річки, береги 

високі, урвисті. Нижче за течією береги стають пологими і заплава 

розширюється,. Протяжність річки Горинь зображено на рисунку (Статнік І. І., 

2019) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Протяжність річки Горинь 

 

Водні об’єктам району (річки) мають змішаний тип живлення. Навесні 

вони, як правило, поповнюються талими сніговими водами, влітку − дощовими, 

весь рік – підземними водами. Найвищий рівень води в ріках спостерігається 

навесні, коли тане сніг, а також в першій половині літа, як наслідок часто 

випадають дощі. Найнижчий рівень води в ріках (межень) спостерігається у 

серпні-вересні та грудні-лютому. Під час повені рівень води може піднятися до 

10-50 см. за добу.  

В Кременецькому районі крім природних вод є і штучні водойми – ставки. 

Більшість із них розміщуються у долинах рік Горині, Ікви. Використовуються 
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вони для водопостачання населення, розведення риби і водоплавної птиці, а 

також для відпочинку людей (Карпюк, 2018) 

Водні ресурси Тернопільської області є досить обмежені, і за 

водозабезпеченістю Кременецький район займає 15 місце в Україні.  

На території регіону проходять межі Прип’ятського і 

Верхньодністровського інтегральних водогосподарських районів, які розділяють 

на чотири райони внутрішньо-обласного водогосподарського значення: 

Кременецький, який входить до складу Прип’ятського інтегрального району, і 

інші три – Тернопільський, Бережанський і Чортківський, які входять до 

інтегрального Верхньодністровського району внутрішньо-обласного значення.  

Показники водокористування і водовідведення у Кременецькому районі за 

період 2017-2020 рр. (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Водокористування та водовідведення у Кременецькому районі 

 

У результаті проведеного аналізу було з’ясовано, що найбільший показник 

водокористування і водовідведення був у 2017 році і становить 71,76 млн. м3 і 

71,86 млн. м3 відповідно (Сінгалевич, 2020). Водокористування передбачає 

використання води на різні види потреб: побутово-питні, виробничі, 
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сільськогосподарські та ставково-рибні. Найбільша кількість води 

використовується на виробничі потреби близько 50 %, побутово-питні потреби – 

40 %, найменше сільськогосподарські потреби – 3 %. Основним джерелом 

водопостачання є підземні води, поверхневі використовуються в обмеженій 

кількості, в основному для рибоводних ставів, технічного водопостачання та в 

гірських районах – для господарсько-питного водопостачання (Екологічний 

паспорт Тернопільської області, 2019, 2020). 

Спостереження та аналіз показали, що водопостачання сільських 

населених пунктів здійснюється, переважно, підземних водоносних горизонтів з 

індивідуальних свердловин і централізовано. Значна частина свердловин, 

пробурених у господарствах колишніх колгоспів, на даний час не 

використовується є безгосподарськими та безконтрольними і тому стали 

джерелом забруднення підземних водоносних горизонтів через відсутність 

ліквідаційного тампонажу.  

Аналіз сучасного екологічного стану водних джерел у Кременецькому 

районі свідчить, що негативні процеси на річках та ставках тривають. Більшість 

річок замулилися, заросли болотною рослинністю та чагарниками, втратили своє 

природне значення. Вони не мають дренуючої спроможності, в результаті чого 

заплавні землі заболочені й підтоплені та не використовуються в сільському 

господарстві. Особливо така ситуація спостерігається на малих річках, 

протяжність русел яких не перевищує 20-35 км. (Добринь, Вілія, Слонівка) 

(Кратко, 2017). 

Аналізуючи сучасні екологічні умови, слід усвідомити, що сучасні люди 

не можуть і не повинні принципово втручатися в природу, не враховуючи 

можливих негативних наслідків її економічної діяльності. Природна вода 

Кременецького району використовується в багатьох галузях економіки. Для 

повноцінного існування річкової екосистеми необхідно також підтримувати 

постійний контроль природних запасів води. 

Висновки: 
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Оцінка якості поверхневих вод та вивчення наслідків забруднення на 

території Кременецького району доводять, що основним джерелом води в цій 

місцевості є підземні води. Водопостачання здійснюється з централізованих 

підземних горизонтах та з різних свердловин. Якісний склад поверхневих вод 

Кременецького району є результатом спільного впливу природного та людського 

факторів. У Кременецькому районі найважливішими джерелами забруднення 

води є міські стічні води, промислові стічні води та сільськогосподарські стічні 

води. Основною причиною зростання водоростей у водоймі є евтрофікація, 

спричинена надходженням поживних речовин разом із поверхневим стоком, що 

відбувається під час природного старіння та техногенних впливів.  

У Кременецькому районі для охорони та раціонального використання 

водних об’єктів необхідно вжито таких заходів: відновити дамби та захист 

берегів, очистити русла річок, встановити прилади для вимірювання рівня води 

та температури, встановити прибережні захисні пояси та використовувати 

сучасні методи щодо очистки та прогнозування повені. 
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Усі процеси у клітинах проходять за участю багатьох білкових 

макромолекул, які функціонують, у складі протеїнових та нуклеїнових 

комплексів. Протеїнові взаємодії настільки різноманітні, що їх графічне 

зображення має вигляд досить непростої і заплутаної сітки (Claverie, 2001; Alm, 

& Arkin, 2003). Тому, щоб зрозуміти механізм функціонування комплексів 

клітинних протеїнів та їхніх лігандів (L) потрібно знати їх просторову будову. 

У сфері молекулярного моделювання, докінг являє собою метод, який 

використовується для передбачення найбільш ймовірних просторових 

орієнтацій однієї молекули до іншої, коли вони зв’язуються одна з одною з 
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утворенням стабільного комплексу. Молекулярний докінг (МД) є одним з 

найбільш часто та ефективно використовуваних хемометричних методів у 

створенні лікарських препаратів за особливостями їх просторової будови 

(structure-based drug design), завдяки своїй здатності прогнозувати зв'язування – 

конформації – невеликих молекул L до відповідних сайтів зв'язування мішені. 

Сполуки, які містять у своєму складі хінолінове ядро, як серед природних 

представників хінолінових алкалоїдів, так і штучних, синтетично мають великий 

діапазон біологічної дії різної інтенсивності (Corbeil et. al., 2012). Цим 

пояснюється особливий інтерес до даних сполук, в першу чергу, з боку 

біоорганічної та медичної хімій із метою створення медичних препаратів на їх 

основі для профілактики і лікування широкого спектру хвороб: від бактеріальних 

та вірусних інфекцій до порушень у роботі центральної нервової системи 

(McMartin, & Bohacek, 1997). 

МД було виконано за допомогою програми Autodock4.2 в АТФ 

зв’язувальний сайт протеїнкінази СK2. Ранжування проводили за даними 

скорингової функції програми Autodock4, що оцінює вільну енергію зв’язування 

L з рецептором у ккал/моль. Чим менше значення скорингу тим більш сильним є 

взаємодія L-рецептор. Також дана програма надає інформацію про наявність 

водневих зв’язків між L та рецептором, що характерні для відомих інгібіторів 

досліджуваної протеїнкінази. Для абсолютної більшості інгібіторів характерна 

наявність водневих зв’язків з шарнірним регіоном кіназного домену, який 

поєднує N та С кінцеві домени і бере участь у зв’язуванні АТФ, і 

консервативними залишками лізину, аспарагіну та глутаміну, які беруть участь 

в каталітичному перенесенні фосфатної групи. 

Отримані знання методом молекулярного моделювання щодо взаємної 

просторової орієнтації, можуть бути використанні для прогнозування міцності 

асоціації або афінітету зв'язування між двома молекулами з використанням, 

наприклад, скорингової функції (Warren et al., 2006). Крім того, відносна 

орієнтація двох взаємодіючих комплементарних сполук може вплинути на тип 
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створеного кінцевого сигналу (наприклад, прояв ефектів агонізму або 

антагонізму). Тому МД є корисним як для прогнозування міцності зв’язування, 

так і для визначення типу сигналу, який формується. 
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Анотація. З метою вдосконалення існуючої моделі реабілітації пацієнтів 

із діагнозом нижній спастичний парапарез проведено експериментальне 

практичне дослідження з використанням комбінації методик з різним ступенем 
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залучення пацієнта до реабілітаційного процесу: суспензійної кінезотерапії, 

правильного позиціонування кінцівок у русі та пасивної мобілізації суглобів.  

Обрана методика була випробувана на п’ятнадцятьох пацієнтах (у зв’язку 

з пандемією та введенням карантинних заходів в Україні кількість досліджених 

дітей була обмежена), віком від 12 до 15 років з II рівнем функціонування за 

системою класифікації великих моторних функцій (GMFCS), що були розділенні 

на три групи по 5 чоловік: контрольна група, перша та друга експериментальні. 

Дослідження проводилось за допомогою формуючого експерименту, 

оскільки метою було розробити експериментальну програму, яка може бути 

скоригована залежно від отриманих результатів дослідження. Респондентів не 

повідомляли про залучення до експерименту задля отримання ймовірної 

достовірності. 

У статті експериментально обґрунтовано доцільність використання 

пропонованої методики для покращення моторних здібностей дітей з нижнім 

спастичним парапарезом. 

Отримані у ході дослідження результати дозволяють припустити, що 

використання комбінації різних, за ступенем залучення пацієнта до 

реабілітаційного процесу, методик покращує показники, важливі для 

самостійного якісного пересування в вертикальному положенні та впливають на 

якість ходи. 

Ключові слова: Рухові Порушення, Нижній Спастичний Парапарез, 

Суспензійна Кінезотерапія, Позиціонування Суглобів, Пасивна Мобілізація 

Суглобів, Комбінація Методик. 

 

 

Підвищення ефективності застосування методик з метою покращення 

рухових навичок є одним із пріоритетних завдань у реабілітації дітей із нижнім 

спастичним парапарезом. Під час проходження курсу реабілітації в профільних 

закладах пацієнт з даним діагнозом отримує різну кількість процедур та їх 
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варіативність. Тобто призначені процедури для дітей зі спастичним парапарезом 

нижніх кінцівок у різних закладах можуть принципово відрізнятись. Зазвичай 

використовують різні, за ступенем включення пацієнта у процес реабілітації, 

методи впливу. 

Під час проведення пасивних процедур пацієнт виступає як реципієнт дій 

фізичного терапевта або апарату, який їх надає. Такий вид процедур здебільшого 

впливає на структуру та частково на функцію організму пацієнта. Пасивні 

методи реабілітації часто використовуються, коли пацієнт не в змозі активно 

долучитись до реабілітаційного процесу внаслідок когнітивних порушень, 

дитячого віку, високого ступеню структурних порушень. Пасивно-активна 

фізична терапія полягає в частковому залучені пацієнта до реабілітаційного 

процесу. В цьому випадку пацієнт не виступає пасивним отримувачем 

реабілітаційних процедур, але й активно взаємодіє з фізичним терапевтом або 

реабілітаційним оснащенням. Активний метод фізичної терапії полягає в тому, 

що пацієнт виконує реабілітаційну програму самостійно під наглядом 

спеціаліста, який може надавати голосові вказівки та інколи допомагає 

безпосередньо виконати рух. Реабілітолог моделює для пацієнта навколишнє 

середовище, в якому він буде виконувати поставлені задачі (Catpbell, 2006). 

Оскільки у наукових публікаціях проводяться бурхливі дискусії щодо 

доцільності застосування пасивних, активних та пасивно-активних методик 

(Кожевникова, 2005), метою дослідження стало визначення ефективності 

поєднання існуючих методів за рахунок комбінації правильного позиціонування 

кінцівки під час руху з використанням підвісної системи та пасивної мобілізації 

суглобів в реабілітації дітей з нижнім спастичним парапарезом для покращення 

рухових навичок. 

Під час проведення дослідження формувався план реабілітаційних 

втручань, які виконувались під час однієї процедури і включали в себе 

використання активної, активно-пасивної та пасивної кінезотерапії. Підвісна 

установка пристосовувалась для створення умов, які не перешкоджають 
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виконанню активних рухів пацієнта, та виступала допоміжним інструментом для 

фізичного терапевта під час сприяння моделюванню правильного руху 

пацієнтом. Також вивчали способи покращення рухових можливостей пацієнтів, 

шляхи профілактики та лікування вторинних ускладнень, які супроводжують 

нижній спастичний парапарез. 

Всього у дослідженні прийняло участь 15 дітей із нижнім спастичним 

парапарезом віком від 12 до 15 років і II рівнем функціонування за системою 

класифікації великих моторних функцій (GMFCS), яких було рівномірно 

розділено на три групи із збереженням однорідності груп: контрольна група та 

перша і друга експериментальні. Респондентів не повідомляли про залучення до 

експерименту задля отримання максимальної достовірності. 

Дослідження проводилось в кабінеті підвісної кінезотерапії на базі 

Обласного Комунального Некомерційного Підприємства «Буковинський центр 

відновного лікування та комплексної реабілітації дітей» міста Чернівці, Україна. 

На початку експерименту була проведена гоніометрія кульшового, 

колінного та гомілкостопного суглобів при активному згинанні та розгинанні 

кінцівки. Пацієнтам було запропоновано оцінити якість ходьби (задавалось 

питання дитині «наскільки приємно тобі ходити?») по аналоговій шкалі з 

нумерацією від 1-го до 12-ти. Батькам також було запропоновано оцінити якість 

ходьби своєї дитини по десятибальній шкалі. Результати первинного 

дослідження наведені в таблицях вихідних даних (табл. 1.), (табл. 2.), (табл. 3.). 
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Таблиця 1 

Вихідні дані контрольної групи дітей 
 

№ Гоніометрія 

кульшового 

суглобу, в 

градусах 

Гоніометрія 

колінного 

суглобу, в 

градусах 

Гоніометрія 

гомілково-

стопного 

суглобу, в 

градусах 

Аналогова 

оцінка 

дитиною 

власної 

ходьби по 

аналоговій 

шкалі від 1 

до 12 

Оцінка 

батьками 

якості 

ходьби по 

10-ти 

бальній 

шкалі 

зг
ин

ан
ня

 

ро
зг

ин
ан

ня
 

зг
ин

ан
ня

 

ро
зг

ин
ан

ня
 

зг
ин

ан
ня

 

ро
зг

ин
ан

ня
 

Дитина 1 105 9 127 7 14 31 6 4 

Дитина 2 107 10 137 4 16 25 5 5 

Дитина 3 107 11 139 5 15 26 6 5 

Дитина 4 110 12 147 2 17 25 7 5 

Дитина 5 108 10 140 4 14 27 5 4 
 

Таблиця 2 

Вихідні дані першої експериментальної групи дітей 
 

№ Гоніометрія 

кульшового 

суглобу, в 

градусах 

Гоніометрія 

колінного 

суглобу, в 

градусах 

Гоніометрія 

гомілково-

стопного 

суглобу, в 

градусах 

Аналогова 

оцінка 

дитиною 

власної 

ходьби по 

аналоговій 

шкалі від 1 

до 12 

Оцінка 

батьками 

якості 

ходьби по 

10-ти 

бальній 

шкалі 

зг
ин

ан
ня

 

ро
зг

ин
ан

ня
 

зг
ин

ан
ня

 

ро
зг

ин
ан

ня
 

зг
ин

ан
ня

 

ро
зг

ин
ан

ня
 

Дитина 1 110 11 147 2 16 26 6 5 
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№ Гоніометрія 

кульшового 

суглобу, в 

градусах 

Гоніометрія 

колінного 

суглобу, в 

градусах 

Гоніометрія 

гомілково-

стопного 

суглобу, в 

градусах 

Аналогова 

оцінка 

дитиною 

власної 

ходьби по 

аналоговій 

шкалі від 1 

до 12 

Оцінка 

батьками 

якості 

ходьби по 

10-ти 

бальній 

шкалі 

зг
ин

ан
ня

 

ро
зг

ин
ан

ня
 

зг
ин

ан
ня

 

ро
зг

ин
ан

ня
 

зг
ин

ан
ня

 

ро
зг

ин
ан

ня
 

Дитина 2 109 9 145 4 16 26 4 5 

Дитина 3 108 9 145 5 15 25 5 5 

Дитина 4 109 10 146 4 16 23 7 6 

Дитина 5 108 9 143 4 15 26 6 6 
 

Таблиця 3 

Вихідні дані другої експериментальної групи дітей 
 

№ Гоніометрія 

кульшового 

суглобу, в 

градусах 

Гоніометрія 

колінного 

суглобу, в 

градусах 

Гоніометрія 

гомілково-

стопного 

суглобу, в 

градусах 

Аналогова 

оцінка 

дитиною 

власної 

ходьби по 

аналоговій 

шкалі від 1 

до 12 

Оцінка 

батьками 

якості 

ходьби по 

10-ти 

бальній 

шкалі 

зг
ин

ан
ня

 

ро
зг

ин
ан

ня
 

зг
ин

ан
ня

 

ро
зг

ин
ан

ня
 

зг
ин

ан
ня

 

ро
зг

ин
ан

ня
 

Дитина 1 108 9 140 5 14 25 6 5 

Дитина 2 110 9 147 3 16 27 8 5 

Дитина 3 108 10 142 3 13 26 5 6 

Дитина 4 107 8 140 5 13 26 7 6 
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№ Гоніометрія 

кульшового 

суглобу, в 

градусах 

Гоніометрія 

колінного 

суглобу, в 

градусах 

Гоніометрія 

гомілково-

стопного 

суглобу, в 

градусах 

Аналогова 

оцінка 

дитиною 

власної 

ходьби по 

аналоговій 

шкалі від 1 

до 12 

Оцінка 

батьками 

якості 

ходьби по 

10-ти 

бальній 

шкалі 

зг
ин

ан
ня

 

ро
зг

ин
ан

ня
 

зг
ин

ан
ня

 

ро
зг

ин
ан

ня
 

зг
ин

ан
ня

 

ро
зг

ин
ан

ня
 

Дитина 5 110 10 146 2 15 28 8 6 

 

В експерименті процедура підвісної кінезотерапії тривала 30 хвилин, один 

раз на день, впродовж 10-ти днів для всіх трьох груп дітей. Під час дослідження 

використовувалась підвісна установка (включно з мотузками, кріпленнями, 

манжетами та корсетом), реабілітаційні модулі різної жорсткості. Оскільки 

підвісна установка обмежує активне пересування пацієнта, відпрацювання 

безпосередньо ходьби не відбувалось. Натомість відпрацьовувались складові 

елементи ходьби.  

Процедура проходила у три етапи. Перший був спільний для усіх груп і 

полягав у підготовці пацієнта до процедури. На другому етапі відмінності були 

між контрольною і експериментальними групами. Пацієнти контрольної групи 

на другому етапі виконували активні вправи без сторонньої допомоги. Фізичний 

терапевт давав голосові вказівки стосовно алгоритму дій для досягнення 

поставленої мети. Допомога експериментальним групам не обмежувалась тільки 

голосовими вказівками. Дії фізичного терапевта були направлені на допомогу 

пацієнту виконувати рух більш ергономічно та з більшою амплітудою, і ні в 

якому разі не на виконання роботи замість пацієнта. Третій етап – завершення 

процедури. Для другої експериментальної групи на першому та третьому етапі 

додатково виконувалась пасивна мобілізація суглобів. 
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 Після завершення реалізації запланованого курсу процедури підвісної 

кінезотерапії з варіаціями виконання для всіх трьох груп дітей була проведена 

повторна гоніометрія кульшового, колінного та гомілковостопного суглобів при 

активному згинанні та розгинанні кінцівки пацієнтом та було запропоновано 

оцінити досягнуту якість ходьби. Дані представлені у таблицях (табл. 4.), (табл. 

5.), (табл. 6.). 

 

Таблиця 4 

Отримані результати після впровадження експериментальної 

реабілітаційної методики в контрольній групі дітей 
 

№ Гоніометрія 

кульшового 

суглобу, в 

градусах 

Гоніометрія 

колінного 

суглобу, в 

градусах 

Гоніометрія 

гомілково-

стопного 

суглобу, в 

градусах 

Аналогова 

оцінка 

дитиною 

власної 

ходьби по 

аналоговій 

шкалі від 1 

до 12 

Оцінка 

батьками 

якості 

ходьби по 

10-ти 

бальній 

шкалі 

зг
ин

ан
ня

 

ро
зг

ин
ан

ня
 

зг
ин

ан
ня

 

ро
зг

ин
ан

ня
 

зг
ин

ан
ня

 

ро
зг

ин
ан

ня
 

Дитина 1 106 10 128 6 14 31 9 7 

Дитина 2 108 11 138 4 16 25 7 8 

Дитина 3 109 12 140 5 15 26 8 7 

Дитина 4 111 14 148 1 17 25 10 8 

Дитина 5 110 11 141 3 14 27 8 6 

Різниця 1,4 1,2 1 0,6 1,2 1,4 2,6 2,6 
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Таблиця 5 

Отримані результати після впровадження експериментальної 

реабілітаційної методики в першій експериментальній групі дітей 
 

№ Гоніометрія 

кульшового 

суглобу, в 

градусах 

Гоніометрія 

колінного 

суглобу, в 

градусах 

Гоніометрія 

гомілково-

стопного 

суглобу, в 

градусах 

Аналогова 

оцінка 

дитиною 

власної 

ходьби по 

аналоговій 

шкалі від 1 

до 12 

Оцінка 

батьками 

якості 

ходьби по 

10-ти 

бальній 

шкалі 

зг
ин

ан
ня

 

ро
зг

ин
ан

ня
 

зг
ин

ан
ня

 

ро
зг

ин
ан

ня
 

зг
ин

ан
ня

 

ро
зг

ин
ан

ня
 

Дитина 1 112 13 148 1 17 27 8 8 

Дитина 2 111 11 146 3 18 27 7 8 

Дитина 3 109 12 147 4 16 26 8 8 

Дитина 4 110 12 147 3 18 25 9 9 

Дитина 5 110 11 144 2 16 27 9 9 

Різниця 1,6 2,2 1,2 1,4 1,4 1,2 2,6 3 
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Таблиця 6 

Отримані результати після впровадження експериментальної 

реабілітаційної методики в другій експериментальної групі дітей 
 

№ Гоніометрія 

кульшового 

суглобу, в 

градусах 

Гоніометрія 

колінного 

суглобу, в 

градусах 

Гоніометрія 

гомілково-

стопного 

суглобу, в 

градусах 

Аналогова 

оцінка 

дитиною 

власної 

ходьби по 

аналоговій 

шкалі від 1 

до 12 

Оцінка 

батьками 

якості 

ходьби по 

10-ти 

бальній 

шкалі 

зг
ин

ан
ня

 

ро
зг

ин
ан

ня
 

зг
ин

ан
ня

 

ро
зг

ин
ан

ня
 

зг
ин

ан
ня

 

ро
зг

ин
ан

ня
 

Дитина 1 109 11 141 4 15 26 9 9 

Дитина 2 111 11 149 2 18 28 10 8 

Дитина 3 110 10 144 2 15 27 8 9 

Дитина 4 109 11 142 4 14 28 9 8 

Дитина 5 111 12 147 0 16 29 10 9 

Різниця 1,4 2,4 1,6 1,2 1 1,2 2,6 3 

 

Для визначення різниці у % між початковими та кінцевими замірами 

використовувалась формула: 

(y÷𝑥𝑥
𝑧𝑧
) × 100%                                                 (1) 

 

де y – отримана різниця між даними зібраними на початку та в кінці 

дослідження; x – сума даних стовпчика з таблиці № 1, 2 або 3; z – кількість 

досліджуваних дітей. 

Різниця між початковими та кінцевими замірами в відсотках при 

дослідженні розгинання в гомілковостопному суглобі та в оцінці батьками 
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ходьби дитини (табл. 7) виявила найкращу позитивну динаміку у контрольній 

групі дітей. Перша експериментальна група показала кращі результати 

реабілітації в відсотках при дослідженні згинання в кульшовому та 

гомілковостопному суглобах, розгинанні в колінному суглобі та оцінці дитиною 

власної ходьби. В другій експериментальній групі виявилась найкраща 

позитивна динаміка в відсотках при дослідженні розгинання в кульшовому 

суглобі та згинання в колінному суглобі. 
 

Таблиця 7 

Різниця між початковими та кінцевими замірами, в відсотках 
 

№ Гоніометрія 

кульшового 

суглобу 

Гоніометрія 

колінного 

суглобу 

Гоніометрія 

гомілково-

стопного 

суглобу 

Аналогова 

оцінка 

дитиною 

власної 

ходьби 

Оцінка 

батьками 

якості 

ходьби 

зг
ин

ан
ня

 

ро
зг

ин
ан

ня
 

зг
ин

ан
ня

 

ро
зг

ин
ан

ня
 

зг
ин

ан
ня

 

ро
зг

ин
ан

ня
 

Контрольна 

група дітей 
1,3 11,5 0,7 13,6 7,8 5,4 44,8 56,5 

Перша 

дослідна 

група дітей 

1,4 22,9 0,8 36,8 8,9 4,7 46,4 55,5 

Друга 

дослідна 

група дітей 

1,2 26 1,1 33,3 7 4,5 38,2 53,5 

 

Аналіз результатів впливу запропонованої методики, спрямованої на 

покращення моторних можливостей, реабілітаційного втручання на перебіг 



1st International Conference on Emerging Trends in Academic Research                                       Dublin, Ireland 
 

 
- 196 - 

 

захворювання у пацієнтів з нижнім спастичним парапарезом показав, що 

найкращий загальний коефіцієнт збільшення амплітуди та якості рухів виявився 

в першій експериментальній групі (22,1 %) і дещо нижчим у другій 

експериментальній групі (20,6 %). Найнижчий показник був у дітей контрольної 

групи (17,7 %). Це дозволяє припустити доцільність впровадження в 

реабілітаційний процес експериментальної методики використання підвісної 

кінезотерапії в комбінації з методом правильного позиціонування кінцівки під 

час руху в поєднанні з пасивною мобілізацією суглобів.  

Таким чином, можна зробити висновок, що при безпосередньому контролі 

фізичним терапевтом рухів дитини на етапі навчання та вдосконалення рухових 

навичок результати кращі, ніж при відсутності фізичного контролю. Отримані 

результати дослідження підтверджують, що використання комбінації різних, за 

ступенем залучення пацієнта до реабілітаційного процесу, методик, покращує 

параметри необхідні для самостійного якісного пересування в вертикальному 

положенні та покращує якість ходи. 
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