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ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЛАЗЕРІВ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ 

 

Афанасьєва О. В., 

кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри фізичних основ електронної техніки 

Харківський національний університет радіоелектроніки 

м. Харків, Україна 

 

Лалазарова Н. О., 

кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри технології металів та матеріалознавства 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

м. Харків, Україна 

 

 

Анотація. Лазерна обробка матеріалів заснована на можливості лазерного 

променю створювати на малій ділянці поверхні високі щільності потужності (до 

108…109 Вт/см2 в безперервному режимі і до 1016…1017 Вт/см2 в імпульсному 

режимі), які потрібні для інтенсивного нагріву або розплавлення практично 

будь-якого матеріалу. Квантованість, когерентність, монохроматичність, 

спрямованість, можливість фокусування в пляму малого діаметра, 

технологічність роблять лазерний промінь унікальним інструментом обробки 

матеріалів. В даний час для обробки матеріалів застосовуються газові, 

твердотільні та волоконні лазери. Найбільш перспективними технологічними 

інструментами є волоконні лазери, які мають високу ефективність, що зменшує 

експлуатаційні витрати, невеликі розміри, що дозволяє легко вбудовувати їх в 

існуючі системи виробництва. 
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Результат дії імпульсного лазерного випромінювання залежить від його 

інтенсивності і часу впливу (тривалості імпульсу). В залежності від 

співвідношення цих параметрів при лазерній обробці мають місце різні 

технологічні процеси – термообробка, зварювання, різання, скрайбування та ін. 

Для дослідження можливості використання YAG-лазерів малої потужності (до 

10 Вт) для таких технологічних режимів, як різання, зварювання, термообробка 

було проведеного калориметричне вимірювання енергії в імпульсі. Розрахунки 

свідчать, що щільність потужності випромінювання твердотільного Nd3+:YAG-

лазера середньою потужністю 5 Вт змінюється в межах 1,0·105…1,40·107 в 

залежності від тривалості імпульсу. Аналіз результатів показує, що за 

допомогою даного лазера можна проводити гартування з оплавленням і без 

нього, різання і зварювання металів малої товщини, а при зменшенні тривалості 

імпульсу − і гравірування. 

Ключові слова: Безперервний режим, Імпульсний режим, Лазерне 

випромінювання, Щільність потужності. 

 

 

Розвиток лазерної техніки і технології є зараз одним з пріоритетних 

напрямів прискорення науково-технічного прогресу, важливим фактором 

інтенсифікації різних галузей промисловості. Лазерна обробка матеріалів 

заснована на можливості лазерного променю створювати на малій ділянці 

поверхні високі щільності потужності (до 108…109 Вт/см2 в безперервному 

режимі і до 1016…1017 Вт/см2 в імпульсному режимі), які необхідні для 

інтенсивного нагріву або розплавлення практично будь-якого матеріалу. Лазерне 

випромінювання є не єдиним висококонцентрованим джерелом енергії, 

придатним для обробки матеріалів, однак ряд специфічних особливостей, таких 

як квантованість, когерентність, монохроматичність, спрямованість, можливість 

фокусування в пляму малого діаметра, а також його технологічність роблять 

лазерний промінь унікальним інструментом обробки матеріалів. В даний час з 
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технологічною метою використовуються три типи лазерів: газові, твердотільні і 

волоконні. 

Газові СО2-лазери потужністю понад 1 кВт, надійні в експлуатації, з 

автоматизованою системою управління технологічного комплексу, широко 

застосовуються для різних технологічних операцій, в тому числі для термічної 

обробки. Однак висока вартість таких комплексів та їх низька продуктивність 

обмежують їх застосування. 

Твердотільні лазери на алюмоітрієвому гранаті (Nd3+:YAG-лазери) мають 

в порівнянні з газовими ряд переваг. Вони більш компактні, мають більш високі 

значення коефіцієнта корисної дії. Одночасно з цим YAG-лазери є більш 

дорогими і вимагають великих експлуатаційних витрат. З технологічною метою 

використовуються YAG-лазери потужністю 1...1,5 кВт, що працюють як в 

безперервному, так і в імпульсному режимі. 

На сьогоднішній день найбільш перспективними технологічними 

інструментами є волоконні лазери. До числа переваг волоконних лазерів слід 

віднести високу ефективність (до 50 %), що зменшує експлуатаційні витрати, 

невеликі розміри дозволяють легко вбудовувати їх в існуючі системи 

виробництва. Однак їх вартість поки залишається дуже високою, що також не 

дозволяє говорити про їх широке використання. 

При впливі потужного лазерного випромінювання в матеріалах протікають 

різні фізико-хімічні процеси. Вид цих процесів і характер їх протікання 

визначаються температурою, часом і швидкістю нагріву та охолодження 

матеріалу, які, в свою чергу залежать від енергетичних і геометричних 

характеристик лазерного променю, властивостей оброблюваного матеріалу, 

геометричної форми і маси виробу, технологічних схем обробки та ін. 

Метою роботи є дослідження можливості використання YAG-лазерів 

малої потужності (до 10 Вт) для таких технологічних режимів, як різання, 

зварювання, термообробка. Традиційно лазери потужністю менше 0,5 кВт для 

цих цілей не використовуються (Кебнера, 1988). Незважаючи на переважаючу 
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думку (Коваленко та ін., 1990; Григорьянц та ін., 2006) про те, що безперервний 

режим більш придатний для проведення термічної обробки, можна припустити, 

що використання імпульсного випромінювання дозволить знизити потужність 

лазерних пристроїв. Мала тривалість імпульсів і можливість фокусування 

випромінювання в пляму малого діаметра дозволяють створювати щільності 

потужності, достатню для нагріву оброблюваної поверхні до температур вище 

фазових перетворень. 

При нагріві матеріалу за допомогою лазера можуть реалізовуватися такі 

процеси: 1) лазерний нагрів поверхневого шару матеріалу до температури, що не 

перевищує температуру плавлення, витримка при цій температурі і подальше 

охолодження; 2) нагрів матеріалу до температур, що перевищують температуру 

плавлення, кристалізація розплаву і охолодження закристалізованого матеріалу; 

3) нагрів матеріалу до температур, що перевищують температуру його 

випаровування, пластична деформація за рахунок ударної хвилі, нагрів 

поверхневого шару плазмою, яка утворюється при взаємодії лазерного 

випромінювання з матеріалом. 

Результат дії імпульсного лазерного випромінювання залежить від 

інтенсивності і часу впливу (тривалості імпульсу). Тому ефективність реалізації 

кожного технологічного процесу можлива лише для обмежених інтервалів q і τ 

(Коваленко та ін., 1990), що наведені на рис. 1: 1 − обробка без плавлення 

(термообробка); 2 − мала глибина проплавлення; 3 − плавлення без 

випаровування; 4 − випаровування; 5 − утворення плазми; 6 − зварювання; 7 − 

пробивання отворів; 8 − різання; 9 − гравірування матеріалу. 
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Рис. 1. Галузі застосування різних технологічних процесів (Кебнера, 1988) 

 

При q ≤ 104…10 5 Вт/см2 відбувається нагрів матеріалу без зміни 

агрегатного стану речовини. Це − галузь термообробки (гартування 

швидкорізальних сталей, відпал напівпровідникових матеріалів), а також поділ 

крихких матеріалів за рахунок руйнуючих (розколюють) напружень. 

Підвищення q до 105...106 Вт/см2 призводить до плавлення без викидів 

матеріалу. Це − галузь точкового и шовного зварювання, а також лазерного 

легування. 

Величина q ~ 106...107 Вт/см2 дозволяє проводити нагрів з видаленням 

речовини із зони теплового впливу. Завдяки цьому можна пробивати отвори, 

свердлити, фрезерувати, різати практично всі матеріали, скрайбувати крихкі 

матеріали, випаровувати, проводити відбір мікропроб для аналітичних цілей. 

При q > 107...108 Вт/см2 виникає лазерна плазма, що поглинає 

випромінювання і тим самим ускладнює проведення технологічних операцій. 

Для оцінки можливості застосування лазерів малої потужності для різних 

видів обробки було проведено калориметричне вимірювання енергії в імпульсі. 

Розрахунок свідчить, що щільності потужності випромінювання твердотільного 

Nd3+:YAG-лазера середньою потужністю 5 Вт змінюються в межах 

1,0·105…1,40·107 в залежності від тривалості імпульсу. Аналіз результатів 
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показує, що за допомогою даного лазера можна проводити гартування з 

оплавленням і без нього, різання і зварювання металів малої товщини, а при 

зменшенні тривалості імпульсу − і гравірування. 

Лазерне гартування засноване на локальному нагріві ділянки поверхні під 

впливом випромінювання та охолодження цієї ділянки з надкритичною 

швидкістю після припинення впливу за рахунок тепловідведення у внутрішні 

шари металу. При цьому не потрібно застосовувати будь-які охолоджуючі 

середовища, що спрощує технологію термозміцнення. Лазерне гартування 

характеризується малим часом впливу і забезпечує відсутність деформації 

деталей. Тепловий вплив при лазерному термозміцненні регулюється в широких 

межах за рахунок зміни параметрів лазерного випромінювання і режимів 

обробки. Це забезпечує регулювання швидкостей нагріву і охолодження металу, 

часу перебування металу при високих температурах, що дозволяє отримувати 

необхідну структуру поверхневого шару і відповідні властивості. Технологічні 

можливості лазерного термозміцнення дозволяють використовувати цей процес 

в якості заключної операції без подальшої механічної обробки (Коваленко та ін., 

1990; Григорьянц та ін., 2006). 

Раніше було показано (Афанасьева та ін., 2009; Мачехин та ін., 2009) що 

застосування імпульсних режимів дозволяє проводити термічну обробку за 

допомогою YAG-лазера з середньою потужністю всього 5...10 Вт, при цьому на 

всіх режимах спостерігалося оплавлення і спінення металу в зоні нагріву. Якщо 

розглянути схему поперечного перерізу зміцненої лазерним випромінюванням 

доріжки, то в ньому можна виділити кілька основних зон (рис. 2): зону 

оплавлення (зону гартування з рідкого стану) з максимальною мікротвердістю, 

зону гартування, зону відпустку, де мікротвердість мінімальна, і вихідну 

структуру матеріалу.  
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Рис. 2. Будова (а) та схема поперечного перерізу зони лазерної обробки (б) і 

розподілу мікротвердості за глибині цієї зони (в): 1 – вихідний метал, 2 – зона 

відпуску, 3 – зона гартування, 4 – зона гартування з рідкого стану 

 

У ряді окремих випадків деякі з цих зон можуть бути відсутні (наприклад, 

може бути відсутня зона оплавлення при гартуванні без оплавлення поверхні або 

зона відпуску при гартуванні попередньо відпаленого металу). Кожна зона в 

свою чергу може складатися з декількох шарів і мати за своїм перерізом 

відмінності в мікроструктурі, елементному складі, співвідношенні складових її 

фаз і тощо. 

Таким чином, на основі проведеного аналізу можна зробити висновок про 

можливість поверхневого зміцнення сталей малопотужними лазерами при 

використанні імпульсного режиму. Однак продуктивність такого процесу 

низька, що не дозволяє зміцнювати поверхні деталей великої площини. В цьому 

випадку перспективним є проведення подальших досліджень на 

інструментальних сталях, тому що не для всіх інструментів потрібна значна 

площа зміцнення, а також на невеликих деталях, наприклад, на голці форсунки 

двигуна. 

Лазерне зварювання в імпульсному режимі може використовуватися в 

авіабудуванні і автомобільній промисловості для з'єднання тонких деталей із 

сталей, алюмінієвих і титанових сплавів. У більшості випадків лазерне 



1st International Conference on Optimization of Teaching and Learning in a Covid-19 Era            Sheffield, UK 
 

 
- 14 - 

 

зварювання малої товщини успішно заміняє контактне зварювання опором, 

забезпечуючи більш якісне з'єднання. 

Лазерне різання відрізняється відсутністю механічного впливу на 

оброблюваний матеріал, виникають мінімальні деформації, як тимчасові в 

процесі різання, так і залишкові після повного охолодження. Внаслідок цього 

лазерне різання, навіть таких, що легко деформуються, і нежорстких заготовок і 

деталей, можна здійснювати з високим ступенем точності. Завдяки великій 

потужності лазерного випромінювання забезпечується висока продуктивність 

процесу в поєднанні з високою якістю поверхонь різу. Легке і порівняно просте 

управління лазерним випромінюванням дозволяє здійснювати лазерне різання за 

складним контуром плоских та об'ємних деталей і заготовок з високим ступенем 

автоматизації процесу. При проведенні процесу лазерного різання слід 

передбачити подачу допоміжного газу в зону лазерного впливу. 

Проведення різання в імпульсному режимі не забезпечує високої якості 

різу. Більш доцільно використовувати цей режим для пробивання отворів. У 

цьому випадку також необхідні дослідження з підбору тривалості імпульсу. 

Лазерне гравірування отримало широке застосування у всіх галузях 

виробництва. У мікроелектроніці воно використовується для маркування 

заготовок, виробів і оснащення на всіх стадіях розробки і виробництва, 

наприклад, для кремнієвих пластин. Значну роль для даного типу обробки 

грають параметри оброблюваного матеріалу, в першу чергу теплопровідність і 

поглинальна здатність. Поглинальна здатність залежить від довжини хвилі 

падаючого випромінювання, яка також визначає потужність падаючого 

випромінювання. Також значний вплив на процес гравірування має потужність 

випромінювання. 

В результаті проведених досліджень було показано: 

1. Не дивлячись на малу потужність використовуваного лазера, 

імпульсний режим все ж забезпечує проведення різних видів обробки металевих 

матеріалів. 
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2. Існує оптимальна тривалість імпульсу, що забезпечує найбільш 

ефективний вплив лазерного випромінювання. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ 

КНИЖКОВОГО ВИДАННЯ 

 

Калиній І. В., 

кандидат технічних наук, 

доцент кафедри інформаційних технологій та вищої математики 

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» 

м. Бережани, Україна 

 

Комп’ютеризовані технології у видавничій справі забезпечують доволі 

широкий спектр варіантів структурного оформлення видань на стадії їх 

додрукарського підготування. Цьому сприяє наявність засобів для задання 

значень інгредієнтів даних, пов’язаних з параметрами формування тексту та 

правилами розміщення в межах сторінки елементів, що визначають складність 

книжкових видань. Зв’язки між різними інгредієнтами даних, які мають 

відношення до процесу верстання сторінок та розроблення макету видання, в 

загальних рисах відомі та слідують із технологічних вимог стосовно порядку і 

правил підготування до випуску друкованої продукції з відповідними 

показниками якості. Незважаючи на можливості автоматичного налаштування 

макету (при зміні параметрів сторінки) за допомогою програмних засобів 

комп’ютерної видавничої системи, остаточне структурування складних за 

елементною базою видань здійснюється в автоматизованому режимі. 

Послідовно описуючи способи перетворення і стани параметричних 

ієрархічних структур на окремих стратах, приходимо до обґрунтування 

структури системи алгоритмів КВС. Має місце взаємно-однозначне 

відображення інформаційних і програмних рівнів. Багаторівнева ієрархічна 

структура програмного забезпечення КВС слідує з такої ж структури об’єкту 
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перетворення – текстової інформації та параметрів, що визначають її структуру 

(Дурняк та ін., 2006). 

Не завжди результати цього аналізу, які візуально можна простежити вже 

на перших шпальтах видання, задовольняють користувача. Це призводить до 

коригування числових значень параметрів і повторного форматування тексту. 

Тому доцільною видається оптимізація початкової кількості зав’язків між 

інгредієнтами параметрів, встановлення вагових значень коефіцієнтів 

пріоритетності критеріїв для задання оптимального алгоритму верстання 

структурних частин, що ідентифікують елементи книжкових видань. 

Для досягнення необхідної якості друкованої продукції використовуються 

сучасні засоби, які проявляються у застосуванні передових технічних рішень і 

програмних принципів в їх реалізації, використанні єдиних форматів 

інформаційних потоків, ефективних методів проєктування даних та оптимальних 

алгоритмів їх опрацювання. 

Так побудова математичної моделі для розв’язання поставлених задач 

стане складовою частиною загальноприйнятих етапів опрацювання текстової та 

графічної інформації в комп’ютерній технології додрукарської підготовки 

видань. Математична модель інформаційного процесу, як результат 

формалізованого описання, забезпечить вихідними даними перетворення, що 

здійснюються над об’єктом (Сеньківський, & Козак, 2008). 

При описанні об’єктів на кожному з визначених раніше рівнів 

стратифікації математичні моделі повинні бути підпорядковані прийнятому 

принципу ієрархії, тобто стосовно даного дослідження кількісні характеристики 

параметрів нижчого рівня входитимуть складовою частиною у вищий рівень 

загальної схеми стратифікованого подання параметрів. 

Вхід в систему даних книжкового видання (рисунок 1) здійснюється на 

рівні параметрів символів несформованого тексту (страта 1), вихід – на рівні 

інгредієнтів параметрів сформованого в сторінки видання (страта 7). Кожний 

рівень характеризується символьним поданням, тому сформована текстова 
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інформація має символьну структуру, а які стратифікований опис в системі 

здійснюється засобами того рівня, на якому зафіксований в даний момент стан 

видання. 

Повнота опису і його деталізація спадають при переміщенні на верхні 

ешелони. Забезпечується повна взаємозалежність і взаємна обумовленість дій 

між рівнями. Крім прямих управляючих дій на схемі представлений зворотній 

зв’язок, напрямлений знизу вверх. Маємо замкнутий інформаційний цикл 

характерний для багаторівневих ієрархічних систем (Сеньківський, & Піх, 2013). 

 

 

Рис. 1. Стратифіковане подання параметрів структурних частин книжкового 

видання 
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На схемі зображена тільки одна гілка, тобто на кожній страті, крім 

найвищої, вибрано по одному структурному елементі. 

Послідовно описуючи способи перетворення і стани параметрів текстових 

ієрархічних структур на окремих стратах, приходимо до розуміння і 

обґрунтованого представлення сукупної структури системи алгоритмів 

(програм) комп’ютерно-видавничої системи. Ієрархічна багаторівнева структура 

програмного забезпечення систем комп’ютерного підготування видань слідує з 

такої ж структури об’єкту перетворення – текстової інформації та параметрів її 

ідентифікації. 

Перспективним надалі видається побудова моделі задачі оптимізації 

параметрів книжкового видання, коли пріоритетом виступає комерційний аспект 

друкованої продукції. Проблема впливу параметрів видання на швидкість 

читання та якість сприйняття прочитаного тексту вже готової публікації 

відображає задоволення вимог двох полярних критеріїв: відповідності 

художньому задуму видання та економічної доцільності проєкту загалом. 
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Анотація. Одним із способів візуалізації числової інформації є 

використання діаграм та графіків. Діаграми, за допомогою геометричних фігур, 

подають образи числових даних. Графіки подають розвиток певного процесу в 

залежності від певного фактору. Будь-який графік чи діаграма – це графічний 

образ математичної моделі. Веб-технології володіють засобами роботи з 

графічною інформацією. Усе частіше в аналітичних текстах використовується 

програмована графіка. Програмована графіка визначається SVG-зображеннями 

та побудовами за допомогою полотна <canvas>. Побудова діаграм на полотні 

здійснюється засобами CANVAS API. Програмований Javascript-сценарій 

здійснює побудову діаграми або графіка та створює у документі статичне 

графічне зображення. Унаочнення динаміки розвитку процесу потребує 

побудови діаграми, яка триває у часі. Для цього необхідно застосовувати 
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анімацію елементів діаграми або графіка. Тому актуальним є розгляд питання, 

яким чином провести анімацію, кадрування діаграми. Одним із способів анімації 

діаграми або графіка є використання методу setTimeout, що належить об'єкту 

WindowOrWorkerGlobalScope. Цей метод встановлює таймер, що виконує 

функцію один раз, щойно спливе заданий час. Розбиття діаграми на складові 

елементи та почерговий запуск побудови елемента діаграми через певний час 

створить динаміку та відповідну анімацію діаграми. Визначено Javascript-

сценарії динамічної побудови секторної діаграм.  

Ключові слова: Анімація діаграми, Комп’ютерна графіка, Програмована 

анімація, Секторна діаграма. 

 

 

Будь-який графік чи діаграма – це графічний образ математичної моделі. 

Унаочнення числових даних визначається різними типами діаграм. Одними із 

найпопулярнішими є секторні та кільцеві діаграми.  

Широке використання веб-технологій визначає необхідність володіння 

засобами роботи з програмованою графікою (Джош Мариначи, 2019). Побудова 

діаграм здійснюється на полотні, яке створюється тегом <canvas> та 

здійснюється засобами CANVAS API. 

Побудова секторної або кільцевої діаграми здійснюється за допомогою 

команди побудови дуги void ctx.arc(x, y, radius, startAngle, endAngle, 

anticlockwise) (MDN web docs mozilla, 2019). Використання заливки ctx.fill(); 

дозволяє відобразити сектор діаграми певним кольором ctx.fillStyle = ‘color’ 

(Steve Fulton, & Jeff Fulton, 2011). 

Вищевказані оператори дозволяють створювати статичні діаграми. 

Унаочнення динаміки розвиту процесу потребує побудови діаграми, яка триває 

у часі. Метод setTimeout, що належить об'єкту WindowOrWorkerGlobalScope 

надає можливість створювати анімацію при побудові діаграм (MDN web docs 

mozilla, 2019). 
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Для побудови секторної та кільцевої діаграми необхідно формувати 

значення початкового та кінцевого кута дуги. Оскільки дані типи діаграм 

визначають питому вагу певного показника від загальної величини, то першим 

кроком для побудови є підготовка числових даних та проведення ряду 

обчислень. Способи відбору числових даних для побудови діаграми із 

визначених джерел детально описано у праці авторів «Способи відбору даних до 

Javascript сценарію побудови діаграми» (Качурівська, & Качурівський, 2018). 

Нехай потрібно створити секторну діаграму для таких числових даних: 45, 

25, 18, 34. Числові дані формуємо у масив data.  

var data=[45,25,18,34]; 

Формуємо масив кутів для побудови секторів з врахуванням питомих 

значень. 

var s=0; data.forEach((item)=>{s+=item}); 

var n=вфеф.length; var angel=[]; 

angel[0]=0; angel[n+1]=1; 

for(i=0;i<n;i++){ 

angel[i+1]=angel[i]+znach[i]/s;} 

Розглянемо анімацію побудови секторної діаграми, способом зміни 

розміру діаграми від нульового радіуса сектора до певного значення. У даному 

випадку при побудові дуги ctx.arc потрібно проводити зміну радіуса побудови 

сектора від 0 до визначеного. 

У функції побудови визначаємо створення зображень усіх секторів із 

формальним параметром rr його радіусу. Код функції буде наступним: 

function plot_sector(rr) { 

for(i=0;i<n;i++){ 

ctx.beginPath (); 

ctx.fillStyle = color_s[i]; 

ctx.moveTo(cen_x,cen_y);  

ctx.arc(cen_x,cen_y,rr,angel[i]*Math.PI*2,angel[i+1]*Math.PI*2,false); 
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ctx.fill();}} 

Для побудови застосуємо полотно <canvas> – 400 px на 400 px. 

Для анімації застосуємо метод setTimeout (). Для сповільнення побудови 

використаємо змінну time. Початкове значення рівне 300, що дозволяє почати 

саму побудову трошки пізніше. Змінюємо радіус дуги від 0 до визначеного з 

кроком 1px та викликаємо функцію побудови. Зміну наступного кадру побудови 

проводимо через 10 мілісекунд. 

var time=300; 

  for (r= 0;r<=180;r++)  

   { time+=10; 

     setTimeout(plot_sector,time,r); 

   } 

Максимальне значення радіуса побудови у прикладі рівне 180 px. 

З результатом роботи JavaScript-сценарію детальніше можна ознайомитися 

за вказівкою https://codepen.io/volodimir-kachurwskij/pen/zYvmYNa. 

Ефект анімації із збільшенням розміру діаграми можна застосувати до 

кола, яке, у свою чергу, може буде корисним для відображення маркера при 

побудові точкового графіку. 

 

Література: 

[1] MDN web docs mozilla. (24 бер. 2019). Canvas API. 

https://developer.mozilla.org/uk/docs/Web/API/Canvas_API 

[2] Steve Fulton, & Jeff Fulton. (2011). HTML5 Canvas: Native Interactivity and 

Animation for the Web. O’Reilly Media. 

[3] MDN web docs mozilla. (24 бер. 2019). WindowTimers.setTimeout(). 

https://developer.mozilla.org/uk/docs/Web/API/WindowTimers/setTimeout 

[4] Джош Мариначи. (16 августа 2015). Практика: создание диаграмм. 

https://webref.ru/dev/canvasdeepdive/chapter02 



1st International Conference on Optimization of Teaching and Learning in a Covid-19 Era            Sheffield, UK 
 

 
- 24 - 

 

[5] Качурівська, Г., & Качурівський, В. (2018). Способи відбору даних до 

Javascript сценарію побудови діаграми. «Інтернет-освіта-наука-2018»: збірник 

праць одинадцята міжнар. наук-практ. конф., 22-25 травня 2018 (C. 238-240). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1st International Conference on Optimization of Teaching and Learning in a Covid-19 Era            Sheffield, UK 
 

 
- 25 - 

 

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Тігарєва Т. Г., 

старший викладач кафедри фізики 

Одеська державна академія будівництва та архітектури 

м. Одеса, Україна 

 

Тігарєв А. М., 

кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри комп'ютерно-інтегрованих 

технологічних процесів і виробництв 

Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова 

м. Одеса, Україна 

 

В 2020 році перед сучасним суспільством постала не бачена раніше 

проблема – світ охопила пандемія, викликана швидким розповсюдженням 

нового корона вірусу SARS-CoV-2, або 2019-nCoV. Жоден континент, майже 

жодна країна не змогли уберегтися від нашестя цієї небезпечної хвороби. Навіть 

в Антарктиді на сьогоднішній день виявлені випадки зараження Covid-19. В 

останні місяці все частіше надходять повідомлення про все нові мутації 

коронавірусу, які виявляють у різних країнах. Пандемія змінила спосіб життя 

багатьох мільйонів людей по всьому світові, і все частіше висловлюються думки 

про те, що світ вже ніколи не буде таким, яким він був раніше. Обмеженим стало 

спілкування між людьми, вкрай обмежена можливість подорожей. Навчання, як 

одна зі сфер життя сучасного суспільства, теж не могло уникнути суттєвих змін. 

У зв’язку із введенням карантинних обмежень, на вимогу наказів 

Міністерства освіти та науки України № 466 від 25.04.2013 «Про затвердження 

положень про дистанційне навчання» (2013) та №1115 від 08.09.2020 «Деякі 
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питання організації дистанційного навчання» (2020), було запроваджено перехід 

на дистанційну або комбіновану (дистанційну та очну) форми навчання. 

Кардинальна зміна форми навчання примусила освітян до пошуку й 

використання нових технологій та підходів до викладання (Міністерство освіти 

та науки України, 2013; Міністерство освіти та науки України, 2020). 

Дистанційне навчання, як одна з форм отримання знань, існувала задовго 

до початку пандемії коронавірусу, але ця форма використовувались вибірково. 

Елементами дистанційного навчання можуть бути як он-лайн лекції, практичні 

заняття та консультації у форматі он-лайн конференцій, так і наявність 

електронних конспектів, презентацій, навчальних посібників тощо, якими 

студенти можуть користуватись у зручний для них час, знаходячись при цьому 

вдома. Переваги, які властиві саме дистанційному навчанню, відзначені в 

роботах Іванової М. А. (2011), Кузнецової О. А. (2015), Соловова А. В. (2006). 

Серед цих переваг доречно назвати такі: 

– економічність: відсутність для студентів транспортних витрат для 

поїздок до навчального закладу; 

– доступність незалежно від місця знаходження студента (звичайно, за 

умови наявності інтернет-зв’язку; 

– технологічність: використання нових досягнень інформаційних та 

телекомунікаційних технологій в освітньому процесі, як наголошено у 

Положеннях про дистанційне навчання (2013), одночасне набуття більш 

досконалих навичок комп’ютерної грамотності [3,4,5, (Міністерство освіти та 

науки України, 2013). 

Бесперечно, не можна не вказати і недоліки, які властиві дистанційному 

навчанню, які згадані Івановою М. А. (2011) та Кузнецовою О. А. (2015). До них 

належать: 

– певні технічні складнощі, які виникають під час роботи в Інтернет за 

рахунок відсутності технічних навичок як у студентів, так і у викладачів при 

роботі з комп’ютером; 
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– практичні навички, необхідні в практичній роботі інженера, далеко не 

завди можна отримати, виконуючи віртуальні лабораторні роботи замість 

реальних; 

– утруднений доступ до Інтернет в деяких сільських місцевостях заважає 

спілкуванню між студентом та викладачем, послабляють контроль з боку 

викладача; 

– при дистанційному навчанні викладачу складно відчути, наскільки 

студенти розуміють матеріал, та завдяки цьому внести певні зміни в темп 

подання навчального матеріалу чи дати додаткові пояснення деяких питань, тоді 

як при заняттях в аудиторії викладач бачить очі студентів, їх вираз обличчя, тощо 

(Иванова, 2011; Кузнецова, 2015). 

Широке розповсюдження методів викладання, що ґрунтуються на 

сучасних інформаційних технологіях, викликає необхідність змін у викладацькій 

діяльності, змін у ролі викладача в освітньому процесі. Основні функції 

викладача, які потребують значного удосконалення в умовах дистанційного 

навчання, як зазначає Соловов А. В. (2006), це: організаторська функція, 

інформаційна функція, комунікативна та активізуюча функції (Соловов, 2006). 

Не можна не відзначити й той факт, що для проведення онлайн-лекцій, 

практичних занять, консультацій на гідному рівні, викладачі вимушені 

створювати нові методичні матеріали – від лекційних презентацій до «мануалів», 

тобто покрокових рекомендацій щодо виконання розрахунково-графічних робіт, 

курсових проектів, попередніх розрахунків до лабораторних робіт. Те, що можна 

було за кілька хвилин пояснити чи показати при живому спілкуванні в аудиторії, 

тепер має бути викладено в доступній формі і таким чином, щоб студент міг 

скористатися порадами викладача в будь-який час при самостійній роботі. Вся 

ця додаткова підготовка є достатньо трудомісткою, потребує багато часу 

викладача, але в подальшому, можливо, сприятиме скороченню часу на 

підготовку викладача до занять. 
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Автори згодні з тим, що «…дистанційні технології навчання можна розглядати 

як природний етап еволюції традиційної системи освіти від дошки з крейдою до 

електронної дошки й комп’ютерних навчальних систем, від книжкової 

бібліотеки до електронної, від звичайної аудиторії до віртуальної аудиторії» 

(Самолюк, & Швець, 2013). 

Дистанційна робота зі студентами, на наш погляд, має бути спрямована 

також і на те, щоб студенти якомога краще та повніше були підготовлені як 

теоретично, так і практично, до виконання реальних лабораторних робіт в разі 

припинення або послаблення карантинних вимог. На нашу думку, лабораторні 

роботи з більшості технічних дисциплін «програють», якщо проводити їх 

віртуально, а не реально, хоча в наш час розроблено немало вдалих віртуальних 

робіт з багатьох технічних дисциплін. 
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ECONOMIC SCIENCES 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРІОДИЧНОЇ МИТНОЇ 

ДЕКЛАРАЦІЇ ПРИ ВВЕЗЕННІ ТОВАРІВ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У 

БЕЗПЕРЕРВНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

 

Альміз В. В., 

головний державний інспектор 

митного поста «Запоріжсталь» 

Дніпровська митниця Держмитслужби 

м. Запоріжжя, Україна 

 

Певец Є. В., 

головний державний інспектор 

митного поста «Запоріжсталь» 

Дніпровська митниця Держмитслужби 

м. Запоріжжя, Україна 

 

Відповідно до частини 4 статті 260 Митного кодексу України (2012) 

періодична митна декларація (далі – ПМД) може подаватися на регулярне 

переміщення через митний кордон України товарів однією і тією ж особою на 

одних і тих же умовах та підставах протягом не більше 180 днів та під 

зобов’язання про подання додаткової декларації на товари, переміщені за 

періодичною митною декларацією протягом попереднього календарного місяця, 

у порядку та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України. Абзацом 

третім пункту 25 Положення про митні декларації, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 року № 450 (зі змінами) (2012), ввезені 

на митну територію України за періодичною митною декларацією товари для 

безперервного виробництва (металургійного, хімічного тощо) за зверненням 
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декларанта або уповноваженої ним особи, поданим на паперовому носії у двох 

примірниках, з дозволу митного органу можуть бути випущені після проведення 

в установленому порядку митних процедур, пов'язаних з контролем за доставкою 

таких товарів, та здійснення передбачених частиною першою статті 319 Митного 

кодексу України видів контролю. Разом з цим, до 15 числа місяця, що настає за 

кожним календарним місяцем переміщення товарів через митний кордон 

України за періодичною митною декларацією, декларант або уповноважена ним 

особа зобов'язані:  

1) подати додаткову декларацію (додаткові декларації) із зазначенням 

точних відомостей про товари, переміщені через митний кордон України за 

періодичною митною декларацією відповідно до заявленого митного режиму 

протягом відповідного календарного місяця;  

2) подати передбачені законодавством документи, необхідні для 

здійснення митного оформлення товарів, крім документів, поданих разом з 

періодичною митною декларацією;  

3) сплатити митні платежі, що справляються під час переміщення або у 

зв'язку з переміщенням товарів через митний кордон України. 

Виходячи із зазначеного, можна виокремити декілька проблемних питань, 

які неврегульовані діючим законодавством або потребують його уточнення як 

для митниці, так і для підприємства: 

1) не визначено порядок надання відмови у випуску товарів за 

періодичними митними деклараціями у випадках подання звернення та 

невиконання умов декларантами; 

2) не конкретизовано, яка інформація повинна відображатися декларантом 

у зверненні і яка є достатньою для надання дозволу на випуск товарів для 

безперервного виробництва і подальшого контролю митним органом обсягів 

ввезених товарів; 

3) передбачено подання лише паперового примірника звернення щодо 

надання дозволу на випуск товарів для безперервного виробництва. При цьому 
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такий дозвіл оформлюється у вигляді проставлення посадовою особою 

підрозділу митного оформлення митного органу відбитку штампу «Під митним 

контролем» на примірниках звернення та є підставою для видачі вантажу; 

4) не визначено порядок здійснення контролю митним органом за обсягами 

переміщеного та випущеного у вільний обсяг товару за ПМД. 

Питання надання відмови, на сьогодні, вирішується шляхом 

підтвердження надання дозволу митного органу на випуск товарів у зазначеному 

випадку шляхом накладення відповідної резолюції на зверненні із посиланням 

на положення Митного кодексу України, вимоги яких не було дотримано. При 

цьому, один примірник звернення залишається у митному органі, а другий 

повертається декларанту або уповноваженій ним особі.  

Стосовно інформації, яка вноситься декларантом у звернення, то тут, як 

правило, зазначаються відомості, наявні на момент доставки товару та необхідні 

для його ідентифікації, а саме: 

- номер ПМД, за якою необхідно надати дозвіл на випуск; 

- інформація про товар; 

- інформація про документи контролю за доставкою товару; 

- інформація про транспортні засоби; 

- відомості про товаросупровідні документи, на підставі яких 

переміщувався товар; 

- кількісні та вартісні характеристики товарів, тощо. 

Питання подання лише паперового примірника звернення вимагає 

додаткових витрат ресурсів посадових осіб митних органів для здійснення 

контролю за паперовими примірниками звернень (їх накопичення, 

систематизація, звірка при поданні додаткової митної декларації) та для 

перенесення відомостей у електронний вигляд (для полегшення здійснення 

контролю за ввезеними товарами). 

Можливим шляхом вирішення вказаних проблем могло б стати: 
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1. визначення типової форми звернення, в якому передбачити обов’язкові 

для внесення відомості, а також поле для винесення рішення митного органу, в 

тому числі, у випадку відмови у надані дозволу на випуск у вільний обіг за 

періодичними митними деклараціями для використання у безперервному 

виробництві; 

2. передбачення можливості подання звернення в електронному вигляді, в 

тому числі шляхом надсилання засобами електронного зв’язку із використанням 

кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи підприємства; 

3. створення Державною митною службою України відповідного 

програмного інформаційного комплексу для внесення відомостей про звернення 

декларантів про надання дозволу на випуск товарів для безперервного 

виробництва, а також для здійснення контролю митним органом за дотриманням 

обсягів ввезених і випущених товарів. 

 

Література: 

[1] Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI. Title of document: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17. 

[2] Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450 «Питання, 

пов'язані із застосуванням митних декларацій». Title of document: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/450-2012-%D0%BF. 
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ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ МЕДІА ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Латишев К. О., 

кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

м. Кременчук, Україна 

 

Всесвітній локдаун, примус до соціального дистанціювання, блокування та 

ряд інших заходів у відповідь на пандемію COVID-19 змусили споживачів до 

більш активного використання інтернет-магазинів, соціальних мереж тощо. За 

період карантину бізнес-ландшафт змінювався досить динамічно. У глобальному 

масштабі з’явився новий споживач, який зазнає фінансових труднощів, активно 

використовує цифрові технології та більш вибірковий у прийнятті рішень про 

покупку. Відсутність належного теоретичного та практичного базису, застаріле 

законодавство, відсутність ідентифікації компаній, нові виклики щодо 

незахищеності споживача сприяють деактивації зазначеного процесу.  

Сучасні зміни в медіа галузі змінюють «правила» маркетингу, тому 

відбувається перехід від масового мовлення до індивідуалізованих цифрових 

медіа. Для того, щоб оцінити вплив цифрових технологій на маркетингову 

діяльність компаній в цілому, і систему комунікацій зокрема, важливо визначити 

зміни в перевагах споживачів на етапах процесу покупки в залежності від 

загальних змін зовнішнього середовища і появи конкретних цифрових пристроїв. 

Нерідко первинний інтерес до продукту може виникнути в результаті перегляду 

повідомлення в соціальній мережі. Таким чином, в цифровому середовищі 

клієнти можуть рухатися по принципово новому шляху прийняття рішення. 

Поява пристроїв з новими можливостями впливає як на цифрову сферу в 

цілому, так і безпосередньо на поведінку споживача. Подібні дослідження 

зосереджені на елементах, унікальних для конкретних пристроїв або середовища 
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в цілому, і вивчають їх вплив на прийняття рішень споживачами і поведінку при 

покупці. Один з прикладів ранніх подібних досліджень – робота, присвячена 

різним аспектам впливу інтерактивних засобів підтримки рішень на поведінку 

споживачів при здійсненні покупок онлайн (Хаубл, Тріфтс, 2000). Інший 

приклад – дослідження, в якому запропоновано спеціальний метод контролю за 

положенням очей для вивчення того, як клієнти отримують і обробляють 

інформацію при прийнятті рішень в онлайн-торгівлі (Ші, Ведель, Пітерс, 2013).  

Сьогодні будинок став місцем для роботи, навчання і хоббі; місцем 

спілкування і безпечним притулком. Бізнесу необхідно мислити нестандартно і 

творчо підходити до створення унікального або віртуального купівельного 

досвіду, а також адаптувати свої пропозиції, щоб залучити до них споживачів. 

Аксіоматично, що в умовах карантину відбуваються зміни в поведінці 

споживачів: різке зростання електронної торгівлі, переорієнтація людей на 

локальне споживання, здійснення покупок в магазинах «по сусідству».  

Наприклад, частка покупок онлайн тих покупців, які до пандемії не 

здійснювали покупки по Інтернету, збільшилася на 170 % з моменту спалаху 

захворювання. Споживачі, які спробували сервіси з цифровим інтерфейсом та 

перейшли на цифрові канали обслуговування клієнтів, очікують, що будуть 

частіше користуватися цими технологіями в майбутньому (Латишев, 2020). 

Під час пандемії виникла або ще більше посилилася низка проблем, 

пов’язаних з електронною торгівлею. До них належать підвищення цін, 

проблеми безпеки продукції, проблеми кібербезпеки, необхідність пропускної 

здатності тощо. 

Європа вважає, що настав час урегулювати онлайн-торгівлю, 

потурбуватися, щоб і споживач був максимально захищений, і податки 

збиралися з галузі, яка виросла «з коротких штанців». 

Але ж про яку відповідальність може йтися в Україні, якщо навіть 

найбільший онлайн-ритейлер у країні, який декларує на своєму інтернет-сайті 

«втілення маленької мрії та грандіозних планів мільйонів людей», не повідомляє 
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потенційним споживачам на тому ж ресурсі назву компанії, яка стоїть за 

популярною торговельною маркою. 

У ході проведеного дослідження виявлено, що й інші відомі інтернет-

магазини вчиняють аналогічно. Під час проведення моніторингу найбільш 

відвідуваних інтернет-магазинів (вибірка складає 25 онлайн-магазинів) 

виявлено, що 6 магазинів із досліджуваних не вказують на сайті компанію та 

форму організації бізнесу. Природно, відсутній там і код ЄДРПОУ, який 

ідентифікує компанію на випадок претензій з боку споживача. 

Відвідуваність цих магазинів у березні 2020 року (час впровадження 

карантину в Україні) становила всього 111 млн заходів, при цьому на 

неідентифікованих продавців припало 50,3 млн відвідувань. По суті, це означає, 

що близько 50 млн разів тільки за один місяць були порушені права відвідувачів 

цих інтернет-магазинів. Адже відсутність інформації про продавця позбавляє 

споживача можливості знати, хто безпосередньо продає йому товар, і захистити 

свої права, якщо знадобиться. 

Саме сукупність проблем ставить перед Україною завдання – відповідно 

до Угоди про асоціацію з ЄС імплементувати Директиву № 2011/83/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2011 року про права 

споживачів. Цією Директивою саме й визначено механізм захисту прав 

споживачів у сфері цифрової торгівлі, гаранті купівлі-продажу товарів у мережі 

Інтернет, використання права відмови споживача від придбаного товару, гарантії 

повернення коштів споживачу при розірванні договору тощо. Ключовим 

моментом є те, що необхідно розробити нову редакцію Закону «Про захист прав 

споживачів», в якій повинні передбачатися вимоги до інформації, яка має 

вказуватися на сайті інтернет-магазину про суб’єкта господарювання з метою 

його ідентифікації, і відповідальність за ненадання такої інформації. 

Якщо розглянути психологічні особливості людей, які визначають їх 

поведінку онлайн при здійсненні покупок через мережеві спільноти, можна 

побачити, що їх залученість у покупки вища, ніж в Інтернет середовищі загалом. 
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Отже, визначимо особливості поведінки споживачів у соціальних мережах: 

1. Часто споживачі проводять час в мережі без певної мети, однак під час 

перебування в Інтернеті під впливом певного контенту чи інформації можуть 

усвідомити потребу у певному товарі і його подальшій купівлі.  

2. За умови зростання популярності соціальних мереж вони стають 

джерелом інформації про товари, постачальників або про цілеспрямованість 

купівлі в цілому. 

3. Комунікація з брендом у соціальних мережах підвищує рівень 

лояльності до нього завдяки можливості двостороннього зв’язку. 

4. Споживачі активно реагують на пропозиції від брендів, що дозволяє 

стимулювати покупки на рівні з іншими каналами комунікацій. 

Тому, розглядаючи купівельну поведінку споживачів в Інтернет-

середовищі необхідно враховувати такі особливості як канали повідомлень, які 

використовує споживач, а також сам характер інформації, її зміст, тональність, 

тощо. 

Довіра є важливим елементом, що впливає на селективний підхід до збору 

інформації та пошукову поведінку споживачів в цифровому просторі. Так, існує 

концептуальна основа для побудови моделі довіри до онлайн-систем з 

використанням теорії зацікавлених сторін, яка оцінює довіру з точки зору різних 

зацікавлених сторін, таких як споживачі, постачальники та дистриб’ютори. В 

одному з найбільш ранніх емпіричних досліджень проблем конфідеційності 

клієнтів в інтернет-магазинах був проведений польовий експеримент, під час 

якого було виявлено, що таргетинг може підірвати ефективність медійної 

реклами. Згідно цим дослідженням, реклама, яка одночасно є нав’язливою і 

таргетингованою на контент, чинить менший вплив на покупку, ніж реклама, яка 

є тільки нав’язливою або контекстно орієнтованою, можливо, через проблеми 

конфіденційності клієнтів (яким здається, що саме їм дуже нав’язливо 

пропонують певні товари). 
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Таким чином, на підставі проведеного аналізу підходів до вивчення 

поведінки споживачів в медіа просторі, виявлено ряд перспективних напрямків 

у розвитку теорії та практики маркетингу: 

1. В контексті прийняття рішення споживачем про покупку необхідно 

розуміти конкретні ролі, які конкретна цифрова точка дотику грає на кожній 

стадії цього процесу.  

2. З’ясування, чи будуть клієнти зосереджуватися тільки на самих 

надійних фірмах при використанні своїх особистих пристроїв. З огляду на 

персоналізований характер пристроїв і взаємодій, можна очікувати, що клієнти 

можуть стати менш чутливими до ціни. 

3. Вивчення, як різні платформи можуть підтримувати залученість клієнтів 

у взаємодію з брендом. З’ясування, як соціальний і комерційний процеси 

конкретної цифрової платформи можуть співіснувати і доповнювати один 

одного, наприклад, чат-програми та віртуальні маркетплейси. 
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Abstract. The article deals with the study of problematic issues on the 

annulment of marriage under the legislation of Ukraine. An analysis of the views of 

various scholars on the problematic issues of invalidity of marriage has been carried 

out, the legal regulation on annulment of marriage has been studied in order to get 

insight into achievements in this area, possibilities to improve Ukrainian legislation in 

this area have been defined, and ways of improving legal regulation on marriage 

invalidity have been proposed. At the scientific level, the range of problems arising in 

defining the concept of invalidity of marriage and the settlement of legal relations 

regarding the invalidity of marriage has been outlined. At the same time it is rather 

difficult to find out methodologically verified views on this problem. Therefore, now 

it seems extremely important to study the formation of the institution of invalidity of 

marriage.  

Keywords: Annulment of marriage, Voluntary marriage, Spouses, Legal 

consequences of marriage invalidity, Termination of marriage, Marriage. 

 

 

In every society, the family is an important social institution, which is based on 

a system of marital, household, legal, moral, psychological relations between people. 



1st International Conference on Optimization of Teaching and Learning in a Covid-19 Era            Sheffield, UK 
 

 
- 40 - 

 

As marriage is the basis of the family, the legal framework for strengthening the 

family is established by the norms regulating the procedure for marriage, definition of 

personal non-property and property rights and obligations of the spouses, termination 

procedure of marriage and its annulation. Despite the fact that the first two groups of 

norms are aimed at regulating the relationship during forming and functioning of the 

family and the other two – the relationship concerning its termination; they are all based 

on justice, reasonableness, good faith, and promotion of the strengthening and 

preservation of marriage and family.  

While performing a partial analysis of features of the legal regulation of family 

relations, it is necessary to focus on the recognition of marriage as invalid. Having 

studied modern researches in the field of family law, we have come to the conclusion 

that the legal regulation of legal relations regarding the invalidity of marriage maintains 

certain characteristics and features. The norms regulating the procedure, grounds and 

consequences of annulling a marriage constitute a separate institution of family law of 

Ukraine. The importance of proper regulation of the invalidity of marriage has 

increased since the adoption of the Family Code of Ukraine by the Verkhovna Rada of 

Ukraine on January 10, 2002. It entered into force on January 1, 2004. As a result, the 

institution of invalid marriage has undergone significant changes, supplemented by lots 

of new novels that require further study and deep research. 

Marriage formation involves the presence or absence of certain conditions. They 

are usually divided into positive and negative, the first ones mean circumstances 

assumed for conducting the marriage, and the second ones are the circumstances, the 

absence of which makes it possible to conclude the marriage (Bykova, 2003). Obstacles 

to marriage are conditions that prevent from its registration. 

The Family Code of Ukraine does not explicitly provide a list of circumstances 

that interfere to a marriage registration, although Article 29 of the Criminal Code of 

Ukraine says that there is responsibility for concealing obstacles to the marriage. 

However, the analysis of Articles 22, 24-26 of the Criminal Code of Ukraine has shown 

that their violations are the grounds for annulling the marriage. Thus, it can be 
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concluded that their provisions should be considered obstacles to the registration of 

marriage.  

The family law sanction, which is applied in case of violation of the conditions 

of marriage determined by law or its fictitiousness, is the invalidity of the marriage 

(Lepekh, 2010). 

The grounds for the invalidity of a marriage are formulated in Articles 38-41 of 

the Criminal Code of Ukraine (the CCU stands for the Criminal Code of Ukraine 

hereinafter in the article). No circumstances other than those specified in these legal 

norms may be basis for annulling the marriage. One of the legislative novels is the 

division of these legal facts into three groups according to their significance. 

1) Marriage is invalid (by Article 39 of the CCU) if it is: 

− registered with one of the persons who are already registered in another 

marriage; 

− registered persons who are relatives of the direct line of kinship, as well as 

between siblings; 

− registered with a person who is declared to be incapacitated. 

Such marriages are insignificant, absolutely invalid since their registration, as 

they violate three basic principles of marriage: monogamy, lack of close kinship, 

sufficient capacity of the person. 

2) Marriage, which is declared invalid by a court decision (Article 40 of the 

CCU), is: 

− registered without the free consent of a woman or a man; 

− fake. 

3) Marriage that may be declared invalid by a court decision (Article 41 of the 

Criminal Code of Ukraine) is: 

− between the adopter and the child adopted by him / her; 

− between cousins; between an aunt or uncle and nephew or niece respectively; 

− with a person who concealed his or her serious illness or an illness that is 

dangerous for the other spouse and (or) their descendants; 
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− with a person who didn’t reach the marriage age and didn’t have the right to 

marry. 

At the same time, the Criminal Code of Ukraine needs to adjust some articles, 

amendments and additions. Thus, Article 38 of the Criminal Code stipulates that the 

very violation of the requirements of its Articles 22, 24-26 is the ground for declaring 

a marriage invalid. Although it is not stated in this article, the annulment of a marriage 

may also have another basis. In particular, this may be related to the concealment of 

information about the state of health of one of the persons getting married, which may 

result in a violation of the physical or mental health of the other or their descendants 

(Part 5 of Article 30 of the CCU). Aming at bringing Articles 30 and 38 of the CCU 

into line with each other, A. Raichuk proposes to set out Article 38 of the CCU as 

follows: “The ground for invalidity of a marriage is a violation of Articles 22, 24-26, 

and 30 of this Code” (Raychuk, 2007). 

Based on the legislator’s logic, paying attention to the situations causing 

marriage violation, the marriage is invalid due to the very fact of its conclusion in 

violation of these conditions or, in addition to violating the statutory conditions, court 

annulment of marriage is required (Kovtunova, 2015). In fact, insignificant (absolutely 

invalid marriages) include marriages that are “invalid” at the time of their conclusion 

without appealing to court; they belong to the first category. Such “marriages” are 

invalid since their registration and without a court decision. Disputed (relatively invalid 

marriages) are marriages, which invalidity should be established by a court decision; 

they are of the second and third categories.  

The division of invalid marriages into two groups is expedient. This approach 

contributes to better democratization of legislation in the field of family relations, 

makes it possible to simplify the procedure for confirming the invalidity of marriage 

in cases of serious violations of the requirements for marriage registration, namely: 

violation of monogamy of matrimony, violation of legal requirements concerning 

matrimony between relatives of the direct line of kinship, between siblings, or with an 

incapacitated person (Article 39 of the CCU). In the listed previous cases, the marriage 
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annulment (or rather the application of the consequences of the marriage invalidity) is 

made not in court but by the state registration of civil status in a simplified 

administrative procedure.  

It also should be noted that the legal nature of an invalid marriage has not been 

explored enough in the scientific literature on family law though its definition has 

important theoretical and practical significance. 

The validity of a marriage depends on the existence of the legal facts that are the 

conditions of the matrimony and the absence of the ones that prevent a woman and a 

man from getting married. In other words, when conducting marriage, the legal 

grounds for marital status must contain all the necessary elements: the achievement of 

the matrimony age by the persons entering into marriage, their free will to marry, 

marriage registration in the state registration of civil status acts; and should not contain 

unnecessary elements, like close kinship or adoption relationship between a woman 

and a man, an unbroken marriage, incapacity of one of the future spouses, lack of 

intention to start a family, concealment of state of health or any illness by one of the 

partners that is dangerous for the other one or their descendants. 

Every marriage registered in the order prescribed by law is deemed to have been 

lawful and valid. Therefore, prior to the annulment, such matrimony exists as lawful 

and is the basis for the rights and obligations of the spouses. The term “legal marriage” 

was first used in legal vocabulary, in particular, in family law. 

Article 37 of the Family Code of Ukraine enshrines the legality of marriage as 

one of the legal presumptions. This means that the marriage lasts as long as it is 

considered to be concluded in accordance with the law, until documents certifying the 

circumstances under which the marriage will be invalid have been received (Article 39 

of the CCU). 

The presumption of legal validity of the marriage is refuted automatically and 

without a court decision in the case of documentary evidence of not meeting the 

requirement of monogamy, a close blood relationship matrimony, or registration of a 

marriage with an incapacitated person. 
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A duly registered marriage is considered to have been concluded legally and 

ensures the legal consequences provided by law before the court makes a decision to 

annul the marriage. Until such a verdict is passed by the court, the persons who entered 

into the marriage are considered to be legal spouses with the corresponding rights and 

obligations.  

Based on the above, an invalid marriage should be understood as a family law 

sanction applicable to spouses who have married in violation of family law, and it is 

applied by a court decision declaring the marriage invalid and revoking the marriage 

certificate by the body of state registration of civil state acts, or without such a court 

decision. 

The institution of marriage invalidity, its formation and study is quite relevant in 

the modern period. Cardinal changes have an influence on this legal category; they are 

reflected in a society by change of family relations and social formation of a society. It 

is obvious that the state cares for its society in which younger generations will be born, 

brought up, and educated. But, it is impossible to assess and predict in advance the 

development and state of the institution of marriage invalidity without focusing on the 

changes happening to it. 

The legal institution of marriage invalidity has a long history and origin from 

canon (church) law.  

Thus, a significant part of the church’s grounds for declaring a marriage invalid 

(lack of will, kinship, matrimony age, etc.) formed the basis and were later enshrined 

in law.  

The Family Code of Ukraine comprises a number of legal provisions and there 

are general provisions included in the Civil Code of Ukraine and other regulations. The 

invalidity of a marriage is primarily caused by non-compliance with the conditions for 

the conclusion of a marriage and existing obstacles to its registration.  

A special type of family law sanctions applied in case of violation of the 

conditions for matrimony is the invalidity of the marriage. It is implemented by 

canceling the act record of the latter. The matrimony is declared invalid both by a court 
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decision without enacting statute of limitations to this legal category and out of court, 

by the state registration of civil status acts. 

Thus, the legal institution of marriage invalidity serves, first of all, not only to 

terminate legal relations that may arise in the future, but also to renew spouse’s status 

before the marriage. That is, the marriage will be considered to have not existed in 

nature, and both spouses will be considered not to have been married. Therefore, as a 

result none of the persons has any property or personal rights that would arise on the 

basis of a marriage. Also, there is no right to a surname, any alimony for the 

maintenance of one of the spouses, or a part in the joint ownership of the spouses. As 

to the possessions, all property acquired during an invalid marriage is not considered 

joint ownership and will not be subject to the norms of the Family Code of Ukraine 

regulating issues on joint ownership of spouses, but the norms of the Civil Code of 

Ukraine on partial ownership are applied and the property are divided according to 

such persons’ share in their labor and funds in its acquisition. Consequently, it can be 

stated that the legal regulation of marriage invalidity is under improvement and 

requires detailed studying in the future.  
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Дитинство і злочинність… Здається, що ніколи, ні за яких обставин не 

можуть перетинатися ці світи. Але правда життя іноді зовсім інша. 

Сім’я займає центральне місце у формуванні особи неповнолітнього. Вона 

надає дитині уявлення про життєві цінності, прагнення, поведінку в суспільстві, 

родині та колективі. З дитячої психології знаємо, що найголовнішими 

авторитетними джерелами поводження для дитини є батьки, і від їхнього 

спілкування, світосприймання, рівня моральності і законослухняності залежить 

поведінка і світосприйняття дитини. Тому основний вплив на правове виховання 

дитини робить сім’я. 

Причиною підліткової злочинності найчастіше є неналежний догляд за 

дітьми батьків або їхня відсутність. Загальне зниження рівня життя, 

неблагополуччя сімей, які з втратою прибутку втрачають і моральні цінності, 

відсутність нормальних побутових умов – все це призводить до того, що діти, 

прагнучи жити так, як усі, намагаються досягти цього шляхом крадіжок та інших 

злочинів (Дайко, 2014).  

На сьогодні в Україні, як і у всьому світі, найвищою цінністю є 

забезпечення прав та свобод людини і громадянина. Особливу увагу приділено 

неповнолітнім, які є однією з най незахищених верств населення, що обумовлює 

необхідність створення особливих умов для забезпечення та реалізації їхніх прав. 

Однак, проблема правопорушень неповнолітніх є і залишається однією з 
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актуальних проблем українського суспільства, яка потребує нагальної розробки 

та вирішення. 

Підлітковий вік – це час, коли людина ще не доросла, але вже й не дитина. 

Тоді молодь шукає себе й намагається довести всім, що вона чогось варта. У 

цьому віці діти доторкуються до антисоціальних моментів життя, проте, на жаль, 

не завжди розуміють межу між добром і злом та вміють вибрати правильний 

шлях.  

Найбільш поширеними злочинами серед неповнолітніх є крадіжки 

індивідуального і державного майна. Найчастіше викрадають жіночі сумочки і 

мобільні телефони, хоча останнім часом «популярністю» користуються набагато 

дорожчі речі – автомобілі. При цьому правопорушники часто використовують 

силу: вступають у бійку, заподіюють тілесні ушкодження. Неприємне 

здивування викликає те, що фізичним насильством не гребують і дівчата, які 

віднедавна теж почали скоювати злочини. Варто також зазначити, що більшість 

злочинів були скоєні неповнолітніми у стані алкогольного сп’яніння 

(Кузнєцової, & Лунеева, 2004). 

Криміногенна ситуація, яка склалася в Україні, переросла в найбільш 

небезпечне соціальне лихо. 

В Україні кримінальна відповідальність настає з 16 років. При вчиненні 

окремих видів злочинів цей вік знижується до 14 років.  

В Ірландії ж, наприклад, кримінальна відповідальність настає з семи років 

– найнижчий поріг у світі. При цьому країна вважається (зокрема, за даними 

ООН) однією з найбільш безпечних у світі (Васильківська, 2004). 

Американські фахівці в цій галузі дотримуються думки, що в сучасному 

світі кримінальна активність підлітків зростає незалежно від матеріального 

добробуту населення. Причиною такого зростання називають акселерацію нових 

поколінь, поголовне захоплення Інтернетом, де немає цензури. 

Складно говорити про гуманність чи жорсткість українського 

законодавства, коли йдеться про школярів середніх або старших класів. Але, 
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порівняно з правовими системами інших держав, система покарань України 

видається досить гуманною. Наприклад, у 19 штатах США за вбивство 

засуджують до довічного ув’язнення, навіть якщо йдеться про неповнолітніх 

(Васильківська, 2004). 

Найкриміногеннішим віковим періодом на сьогодні є 16–17 років – у цьому 

віці підлітками вчиняється до 62 % злочинів від загальної кількості. При цьому, 

немає обмежень чи виключень в залежності від соціального статусу 

неповнолітніх злочинців – ними стають як безпритульні (без батьківської опіки 

та постійного місця проживання), вихідці із неблагополучних сімей, так і вихідці 

із цілком педагогічно та матеріально благополучних сімей (Аванесова, 2013). 

При проведенні комплексного дослідження злочинності неповнолітніх, 

окрім негативного впливу сім’ї та недоліків у шкільному вихованні, вчені 

виділили ряд інших чинників, які обумовлюють протиправну поведінку 

неповнолітніх, серед яких такі: 

- незайнятість суспільною працею; 

- негативний вплив мікросередовища; 

- вади у діяльності правоохоронних органів щодо профілактики злочинів 

неповнолітніх; 

- недостатня увага, а то й безпосередня зневага з боку держави і 

громадськості до проблем неповнолітніх взагалі й злочинності серед останніх 

зокрема; 

- підбурювання з боку дорослих до вчинення злочинів; 

- негативний вплив засобів масової інформації, пропаганда насильництва, 

збоченого сексу, наркотизації і алкоголізації, легкого життя, злочинної 

діяльності, проституції; 

- бездоглядність і відсутність належного контролю з боку відповідних 

служб і органів та родини за поведінкою, зв’язками і характером того, як підліток 

проводить час; 
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- бездоглядність майбутніх неповнолітніх потерпілих, яка сприяє 

створенню ситуацій і приводів для злочинів проти них; 

- недоліки у системі працевлаштування неповнолітніх; в організації їх 

дозвілля; у діяльності органів, які зобов’язані провадити безпосередню роботу з 

профілактики злочинності неповнолітніх і, насамперед, на рівні індивідуальної 

профілактики злочинів (Новини Ізюмської районної державної адміністрації, 

2006). 

На сьогоднішній день стрімкий ріст правопорушень, особливо підліткових 

та молодіжних, показує безглуздість боротьби зі злочинністю шляхом 

застосування лише традиційних методів та жорстких покарань. Велика кількість 

досліджень впливу покарань на людей, які вчинили злочин, показала, що немає 

ніяких ознак, які б свідчили про те, що покарання допомагає людям змінитися на 

краще. Навпаки, природною реакцією на жорстокість стає ще більша 

жорстокість та агресія, що призводить тільки до зростання рівня злочинності. 

Каральні засоби щодо підлітків ніколи не дають позитивних результатів. 

Карати дитину означає залякувати її, а це формує в психіці ще більше негативних 

тенденцій, які під пресом стають сильнішими й деформованими. Дитина 

назавжди залишиться заляканою та може провести сіре життя, реалізовуючи у 

майбутньому свої негативи через насильство в родині. На жаль, сьогодні поліція 

не є достатньо фаховою, щоб профілактично виховувати кримінальних підлітків. 

Злочинність неповнолітніх має здебільшого груповий характер. Це 

пов’язано з їх психофізіологічними і соціально-груповими особливостями. 

Підліток, особливо соціально неблагополучний, завжди тягнеться до сили, 

об’єднання в групи набагато її збільшує. Злочинні групи неповнолітніх 

відрізняються високою кримінальною активністю і мобільністю. Вони здатні в 

найкоротші терміни здійснювати спрямованість і характер злочинної діяльності, 

час і місце злочинних посягань.  

Особливим є зв'язок групової злочинності неповнолітніх є алкоголізмом. 

Зв'язок цей прямий і зворотній. Алкогольні ексцеси неповнолітніх – це і способи 
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дорослого самоствердження, і проведення дозвілля вільного спілкування 

(Аванесова, 2013). 

Отже, злочинність неповнолітніх є самостійною кримінологічною 

проблемою, яка потребує подальшого вивчення з метою розробки комплексних 

заходів спрямованих на профілактику даному виду. 
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Анотація. В Україні впроваджується адміністративно-територіальна 

реформа, що полягає у наданні більших повноважень органам місцевого 

самоврядування (децентралізації) та зміні адміністративно-територіального 

поділу. За вищенаведеної стратегії розвитку особлива відповідальність 

покладається на регіональну політику країни, до основних завдань якої належить 

сприяння розвитку регіонів. 

Одним із пріоритетів державної регіональної політики є стимулювання 

прискореного розвитку депресивних регіонів країни, до яких відносять регіони 

держави, в яких показник ВРП на душу населення є меншим за 75 % від 

середнього в країні показника ВРП на душу населення. Станом на 2020 рік 

найнижчий в Україні показник ВРП на душу населення в Чернівецькій області. 

Здійснені дослідження дають підстави стверджувати, що в нормативному 

та інституційному планах в Україні є законодавство та інституції, необхідні для 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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реалізації державної регіональної політики, зокрема – щодо забезпечення 

прискореного розвитку депресивних областей країни. Реалізація державної 

регіональної політики відбувається в масштабах, які фактично неспроможні 

відповідати тим завданням та цілям, які законодавчо покладені на відповідні 

державні інституції. Зокрема, в найбільш депресивній Чернівецькій області 

індекс нерівномірності розвитку регіону з 49,7 відсотків у 2005 році зменшився 

до 44,4 відсотків у 2019 році, що взагалі суперечить цілям та завданням реалізації 

державної регіональної політики. 

Вихід з існуючого стану справ вбачається в: радикальному покращені 

діяльності силових структур України щодо боротьби з корупцією, зокрема в 

структурах МВС, прокуратури, судах; терміновій ратифікації та приєднання 

України до системи BEPS, учасниками якої є вже біля 100 держав світу; 

підвищенні ефективності використання коштів з ДФРР, зокрема в плані 

стимулювання розвитку підприємництва у депресивних областях України. 

Без виконання вищенаведених завдань успіх адміністративно-

територіальної реформи в Україні в питанні створення самодостатніх громад є 

нереальним, а ефективність державної регіональної політики не матиме суттєвих 

покращень. 

Ключові слова: Адміністративно-територіальна реформа, Регіональна 

політика, Депресивні регіони, Дефолтові кредити, Тіньова економіка. 

 

 

В Україні впроваджується адміністративно-територіальна реформа, що 

полягає у наданні більших повноважень органам місцевого самоврядування 

(децентралізації) та зміні адміністративно-територіального поділу. Дана 

реформа проводиться починаючи з 2015 року. Замість понад 11 тисяч місцевих 

рад буде створено 1470 спроможних територіальних громад. А замість 490 

районів – 136 нових районів з меншими повноваженнями, бо основні повно-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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важення районів перейдуть на нижчий (громади) і вищий (області) рівні 

(Wikipedia, n.d.). 

Адміністративно-територіальна реформа є найважливішою реформою 

децентралізації в Україні – комплексу змін до законодавства, основною метою 

якого є передача значних повноважень та коштів бюджетів від державних 

органів до органів місцевого самоврядування (Wikipedia, n.d.). 

Планується, що реформа децентралізації повинна створити передумови 

для суттєвого збільшення дохідної частини місцевих бюджетів. Відповідно, 

фінансування більшої частини видатків, пов’язаних з життям територіальних 

громад, в перспективі повинно здійснюватися в основному за рахунок їхніх 

бюджетних ресурсів (Wikipedia, n.d.). 

За вищенаведеної стратегії розвитку України особлива відповідальність 

покладається на регіональну політику країни. Регіональна політика — це сфера 

діяльності держави, або регіональної (місцевої) влади, щодо управління 

економічним, соціальним і політичним розвитком країни в просторовому 

(регіональному) аспекті, тобто пов'язана з взаємовідносинами між державою та 

регіонами, а також регіонів між собою (Wikipedia, n.d.). 

Метою вітчизняної державної регіональної політики є створення умов для 

динамічного, збалансованого розвитку України та її регіонів, забезпечення їх 

соціальної та економічної єдності, підвищення рівня життя населення, 

забезпечення гарантованих державою соціальних стандартів для кожного 

громадянина незалежно від його місця проживання (Wikipedia, n.d.). 

До основних завдань державної регіональної політики належить сприяння 

розвитку регіонів, що полягає у стимулюванні участі регіонів у програмах та 

проектах розвитку міжрегіонального та транскордонного співробітництва; 

формування спроможних (самодостатніх) територіальних громад; благоустрій 

населених пунктів. Виконанням цих завдань займається Міністерство розвитку 

громад та територій України (Wikipedia, n.d.). До обов’язків даного міністерства 
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належить формування та реалізація програм і проектів, націлених на 

прискорення соціально-економічного розвитку регіонів України. 

Фінансування програм та проектів щодо формування спроможних 

територіальних громад потребує додаткових коштів, які теоретично можна 

отримати з Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). Створення ДФРР 

було однією з передумов прискорення соціально-економічного розвитку регіонів 

України, переведення державних інструментів розвитку регіонів на сучасну 

основу. Адже створення ДФРР покликане започаткувати фінансування проектів 

регіонального розвитку на конкурсній основі та відповідно до регіональних 

стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації (Міністерство розвитку 

громад та територій України, 2016). 

Державний фонд регіонального розвитку створений у складі загального 

фонду державного бюджету. Обсяг коштів ДФРР затверджується Законом 

України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період (і 

повинен складати не менше, ніж 1 відсоток обсягу доходів загального фонду 

держбюджету) (Міністерство розвитку громад та територій України, 2016). 

Кошти ДФРР між обласними та Київською міською держадміністраціями 

розподіляються наступним чином: 

− 80 % – відповідно до чисельності населення, яке проживає у 

відповідному регіоні;  

− 20 % – відповідно до показника валового регіонального продукту (ВРП) 

в розрахунку на одну особу (для регіонів, у яких цей показник менше 75 відсотків 

середнього показника в Україні) (Міністерство розвитку громад та територій 

України, 2016). 

Кошти державного фонду регіонального розвитку повинні спрямовуватися 

на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що 

мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та 

інноваційних парків і повинні відповідати пріоритетам, визначеним у Державній 
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стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів 

(Міністерство розвитку громад та територій України, 2016). 

Одним із пріоритетів державної регіональної політики є стимулювання 

прискореного розвитку депресивних регіонів країни. Під депресивним регіоном 

розуміється адміністративна територія, на якій через певні причини перестають 

діяти стимули саморозвитку, і тому немає підстав розраховувати на самостійний 

вихід даного регіону з кризової ситуації. До депресивних відносять регіони 

держави, в яких показник ВРП на душу населення є меншим за 75 % від 

середнього в державі показника ВРП на душу населення. В Україні, як уже 

зазначалося вище, на допомогу з ДФРР в обсязі до 20 % від його бюджету мають 

право претендувати ті області України, в яких обсяг ВРП на душу населення є 

меншим (Міністерство розвитку громад та територій України, 2016). 

Станом на 2020 рік найнижчий в Україні показник ВРП на душу населення 

в Чернівецькій області. Характеристику стану та динаміки даного показника 

здійснимо на основі коефіцієнта нерівномірності розвитку територій, який 

обчислюється шляхом відношення обсягу ВРП на душу населення на рівні 

регіону до аналогічного показника на рівні держави й подається у відсотках: 

 

                    ВРПна душу населеня регіону 

      Кнрт= ----------------------------------  х 100 % . 

                  ВРПна душу населеня держави 

 

У таблиці 1 дана характеристика рівня та динаміки коефіцієнта 

нерівномірності розвитку областей України щодо Чернівецької області за 2015-

2019 роки. 
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Таблиця 1 

Динаміка співвідношення ВРП в розрахунку на душу населення 

Чернівецької області до аналогічного показника в середньому в Україні за 

2015-2019 роки 

 

№ 

з/п 
Показники 

Значення показників 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 

ВРП на душу населення 

Чернівецької області, тис. 

грн. (Вишневська, 2020) 

20 338 23 365 31 509 37 441 41668 

2 

ВРП на душу населення в 

середньому в Україні, 

тис.грн. (Вишневська, 2020) 

46 413 55 899 70 233 84 235 93798 

3 

Співвідношення ВРП на 

душу населення 

Чернівецької області до 

аналогічного показника в 

середньому в Україні, % 

43,8 41,8 44,9 44,4 44,4 

4 
Базисне абсолютне 

відхилення, %-х пунктів 
- -2 1,1 0,6 0,6 

5 
Базисне ланцюгове 

відхилення, %-х пунктів 
- -2 3,1 -0,5 0,0 
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Рис. 1. Динаміка співвідношення ВРП в розрахунку на душу населення 

Чернівецької області до аналогічного показника в середньому в Україні 

протягом 2015-2019 років 

 

Здійснивши аналіз динаміки коефіцієнта економічної нерівності розвитку 

Чернівецької області протягом 2015-2019 рр. встановлено, що досліджуваний 

показник з 43,8 відсотків у 2015 році зріс до 44,4 відсотків у 2019 році, тобто на 

0,6 відсоткових пунктів. Така динаміка є позитивною. Проте, якщо розглядати 

рівень обсягу ВРП на одну особу регіону до обсягу ВРП в державі, то можна 

зазначити, що показник по області більш ніж в два рази нижчий від 

загальнодержавного рівня, що є вкрай негативним, катастрофічним явищем як 

щодо норм ЄС, так і вітчизняного законодавства. 

Для збільшення обсягів виробництва ВРП, виробничого потенціалу 

адміністративної території (області України) необхідні інвестиції. Інвестиція — 

це господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, 

нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти 

або майно. 

Як уже зазначалося вище, депресивні регіони мають першочергове право 

на використання інвестиційних коштів з ДФРР. Здійснимо характеристику 
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динаміки обсягу частки коштів з ДФРР, що мають спрямовуватися на 

фінансування депресивних територій у загальному обсязі капітальних інвестицій 

в Україні за кошти держбюджету за 2018-2019 роки та відобразимо дану 

інформацію у табл. 2.  

Згідно інформації, поданої у таблиці 2, частка коштів з ДФРР, що мають 

спрямовуватися на фінансування депресивних територій, у загальному обсязі 

капітальних інвестицій в Україні за кошти держбюджету зменшилася з 3,33 

відсотки у 2018 році до 1,92 відсотки у 2019 році, тобто на 1,41 відсотковий 

пункт, або на 42,3 відсотків. Тобто, у 2019 році роль держави у виведенні з 

кризового стану найбільш відсталих в соціально-економічному плані регіонів 

України суттєво зменшилася. Такий стан справ є, в першу чергу, наслідком 

зменшення обсягів витрат ДФРР, які з 3798,6 млн. грн. у 2018 році зменшилися 

до 2957,3 млн. грн. у 2019 році, тобто на 22,1 відсотків, що становить 841,3 млн. 

грн. При значному скороченні депресивним областям обсягів допомоги з боку 

держави, їх інвестиційний процес самотужки фізично неспроможний до 

радикальних позитивних змін.  
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Таблиця 2 

Динаміка обсягу частки коштів з ДФРР, що мають спрямовуватися на 

фінансування депресивних територій, у загальному обсязі капітальних 

інвестицій в Україні, що здійснюються за кошти держбюджету протягом 

2018-2019 років 

№ 

з/п 
Показники 

Значення 

показників 
Відхилення 

2018 2019 
Абс, 

млн.грн. 

Відно

сне, % 

1 

Фактичні витрати ДФРР в цілому в 

Україні, млн.грн. (Міністерство 

розвитку громад та територій України, 

2016) 

3798,6 2957,3 -841,3 -22,1 

2 

Фактичні витрати ДФРР у 

Чернівецькій області, млн.грн. 

(Міністерство розвитку громад та 

територій України, 2016) 

109,7 106,1 -3,6 -3,2 

3 

Кошти, законодавчо призначені для 

фінансування депресивних регіонів 

(20 % від обсягу ДФРР), млн.грн. 

759,7 591,5 -168,2 -22,1 

4 

Капітальні інвестиції в Україні, 

здійснені за кошти держбюджету, 

млн.грн. (Вишневська, 2020). 

22814 30834 8020 35,1 

5 

Частка коштів з ДФРР, що мають 

спрямовуватися на фінансування 

депресивних територій, у загальному 

обсязі капітальних інвестицій в 

Україні за кошти держбюджету, %. 

3,33 1,92 -1,41 -42,3 
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Зменшення обсягів видатків ДФРР обумовлено зменшенням обсягів 

доходів державного бюджету України. Основним чинником даної проблеми є 

катастрофічні пропорції тіньової економіки в Україні, наслідком чого є уникання 

в особливо великих розмірах суб’єктами господарювання від сплати податків 

державі. Станом на початок 2020 року обсяги тіньових оборотів становили понад 

30 відсотків від реального ВВП держави (LB.ua, 2020). Основні обсяги тіньових 

оборотів припадають на офшорні махінації найбільш заможних суб’єктів 

господарювання України. Вирішення цієї проблеми можливе шляхом 

приєднання України до міжнародної сиcтеми BEPS, що дослівно перекладається, 

як протидія переміщенню точки оподаткування в низькоподаткові юрисдикції 

(офшори). Керівництво України ще у 2016 році дало обіцянку представникам ЄС, 

що до першого січня 2017 року Україна ратифікує законодавство щодо BEPS, та 

приєднається до біля 100 держав, які співпрацють у протидії офшорним 

махінаціям суб’єктів господарювання їх країн. Станом на початок 2021 року в 

Україні не лише не ратифіковано законодавство щодо приєднання до системи 

BEPS, а розробляється вітчизняний закон щодо протидії офшорним махінаціям, 

результативність якого викликає великі сумніви в науковців. 

Для розуміння реальних масштабів тіньової економічної діяльності в 

Україні слід звернутися до параметрів економічної безпеки держави. Згідно з 

нормативами економічної безпеки, якщо рівень тіньової економіки в державі 

перевищує 30 відсотків, то він вважається критичним і свідчить про втрату 

керівництвом держави контролю за перебігом економічних процесів у 

національному господарстві (Наказ Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України, 2013). З огляду на те, що в Україні критичне значення рівня 

тіньової економіки є впродовж уже трьох десятків років, то даний стан справ 

свідчить про потурання центральним керівництвом держави грабунку 

українського народу. 

Вищенаведена інформація негативно позначається на інвестиційному 

процесі не лише в Чернівецькій області, але й в державі в цілому. Характеристика 
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стану та динаміки інвестиційного процесу в Чернівецькій області в порівнянні з 

загальними тенденціями в Україні подана у таблиці 3 на основі використання 

показника співвідношення капітальних інвестицій в розрахунку на одного 

жителя Чернівецької області до аналогічного показника в цілому в Україні. 

Здійснивши аналіз динаміки показника співвідношення обсягу капітальних 

інвестицій Чернівецької області в розрахунку на одну особу до аналогічного 

показника в Україні протягом 2015-2019 рр. встановлено, що досліджуваний 

показник з 48 відсотків у 2015 р. знизився до 30,5 відсотків у 2019 р., тобто на 

17,5 відсоткових пунктів. Така динаміка є негативною. В досліджуваному періоді 

даний показник в середньому втричі нижчий від загальнодержавного рівня, що 

свідчить про значні недоліки в реалізації інвестиційної політики держави на рівні 

Чернівецької області. 

 

Таблиця 3 

Динаміка співвідношення капітальних інвестицій в розрахунку на 

одного жителя Чернівецької області до аналогічного показника в цілому в 

Україні протягом 2015-2019 років 

 

№ 

з/п 
Показники 

Значення показників 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 

Капітальні інвестиції в розрахунку 

на одного жителя Чернівецької 

області, грн./особу (Вишневська, 

2020) 

30
75

,6
 

29
45

,9
 

33
08

,6
 

41
22

,7
 

45
52

,4
 

2 

Капітальні інвестиції в розрахунку 

на одного жителя України, 

грн./особу (Вишневська, 2020) 63
99

,9
 

84
51

,6
 

10
59

8,
0 

13
74

6,
4 

14
90

7,
0 
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№ 

з/п 
Показники 

Значення показників 

2015 2016 2017 2018 2019 

3 

Співвідношення капітальних 

інвестицій в розрахунку на одного 

жителя Чернівецької області до 

аналогічного показника в 

середньому в Україні, % 

48,0 34,9 31,2 30,0 30,5 

4 
Базисне абсолютне відхилення, %-

х пунктів 
- -13,1 -16,8 -18 -17,5 

5 
Базисне ланцюгове відхилення, %-

х пунктів 
- -13,1 -3,7 -1,2 0,5 

 

Рис. 2. Динаміка співвідношення капітальних інвестицій в розрахунку на одного 

жителя Чернівецької області до аналогічного показника в цілому в Україні 

протягом 2015-2019 років 

 

В сучасній економіці основним джерелом інвестицій є заощадження 

громадян, які, зокрема, через фінансово-кредитну систему, трансформуються в 

інвестиції. Наприклад, обсяги банківських кредитів безпосередньо залежать від 

обсягів депозитів населення в банківській системі держави. Основною 
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проблемою банківського сектору економіки України є масове розкрадання 

депозитів населення шляхом видачі банками фіктивних, завідомо дефолтних 

кредитів за які практично немає жодної відповідальності як щодо боржника, так 

і щодо банку, який за попередньою змовою видає шахраям під фіктивні застави 

зазначені кредити. Станом на 1 січня 2021 року обсяг дефолтних кредитів в 

Україні складає понад 25 мільярдів дол. США (за курсом НБУ) та становить 

понад 40 % від загального обсягу виданих комерційними банками кредитів 

(Національний банк України, 2020). 

Попит на кредити напряму залежить від ціни кредиту – відсоткової ставки 

за кредит. В Україні кредитні ставки є втричі вищі від аналогічних ставок в 

державах Євросоюзу (Національний банк України, 2020). Причиною такого 

жахливого стану справ є те, що через необхідність відшкодовувати кошти, 

розкрадені шляхом видачі завідомо дефолтних кредитів, власники українських 

банків нав’язують добросовісним українським позичальникам кредити за 

ставками, що вдвічі-втричі вищі від ринково обгрунтованих.  

Продаж Фондом гарантування вкладів заставного майна за дефолтними 

кредитами банків-банкрутів відбувається з дисконтом у 95-97 відсотків 

(Finbalance, 2019). Це свідчить про те, що вартість заставного майна при 

отриманні завідомо дефолтних кредитів була завищена у 25-30 разів, що є 

кримінальним злочином. Дана інформація вкотре служить підтвердженням того, 

що завідомо дефолтні кредити видавалися керівництвом банків за попередньою 

змовою з шахраями-боржниками.  

Обсяги заощаджень громадян напряму залежать від обсягів їх доходів. 

Серед соціальних прошарків сучасного суспільства найбільш заможними є 

підприємці. Підприємництво також виконує особливу функцію в національному 

господарстві, змістова сутність якої зводиться до оновлення економічної 

системи, створення інноваційного середовища, що спричиняє руйнацію 

морально застарілих структур і відкриття шляху до перетворень, зрештою стає 

тією силою, що прискорює рух економіки по шляху ефективності, раціоналізації, 
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ощадливості та постійного оновлення. Відповідно до вищенаведеного, одним із 

основних пріоритетів державної регіональної політики, спрямованої на 

зростання ВРП, рівня доходів населення та кількості робочих місць має бути 

стимулювання розвитку підприємництва, зокрема – у депресивних областях. У 

тому числі – за кошти ДФРР. 

Одним із основних показників, що використовується для характеристики 

стану підприємництва на рівні адміністративної території є кількість 

підприємств у розрахунку на 10 тисяч населення регіону. 

 

Таблиця 4 

Динаміка співвідношення кількості підприємств в розрахунку на 10 тисяч 

населення у Чернівецькій області до аналогічного показника в цілому в 

Україні протягом 2015-2019 років 

 

№ 

з/п 
Показники 

Значення показників 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 

Кількість підприємств у 

Чернівецькій області, одиниць 

(Головне управління статистики у 

Харківській області, 2019) 

4054 3500 3925 4096 4235 

2 

Середньорічна чисельність 

наявного населення Чернівецької 

області, на 1 січня, тис.осіб 

(Головне управління статистики у 

Харківській області, 2019) 

910,0 909,9 908,1 906,7 904,4 



1st International Conference on Optimization of Teaching and Learning in a Covid-19 Era            Sheffield, UK 
 

 
- 65 - 

 

№ 

з/п 
Показники 

Значення показників 

2015 2016 2017 2018 2019 

3 

Кількість підприємств у 

розрахунку на 10 тис. наявного 

населення у Чернівецькій 

області, одиниць 

4,5 3,8 4,3 4,5 4,7 

4 

Кількість підприємств на 10 тис. 

наявного населення в Україні, 

одиниць (Вишневська, 2020) 

80 72 80 84 91 

5 

Співвідношення кількості 

підприємств в розрахунку на 10 

тисяч наявного населення у 

Чернівецькій області до 

аналогічного показника в цілому 

в Україні, відсотків 

5,6 5,3 5,4 5,4 5,2 

 

Рис. 2. Динаміка кількості підприємств в розрахунку на 10 тисяч населення у 

Чернівецькій області та аналогічно в цілому в Україні протягом 2015-2019 років 

 

Здійснивши дослідження динаміки співвідношення кількості підприємств 

в розрахунку на 10 тисяч населення у Чернівецькій області до аналогічного 

показника в цілому в Україні протягом 2015-2019 років встановлено, що 
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досліджуваний показник у даному проміжку часу зменшився з 5,6 відсотків у 

2015 році до 5,2 відсотків у 2019 році, тобто на 0,4 відсоткових пункти. Така 

динаміка є негативною. Особливо варто наголосити, що кількість підприємств у 

розрахунку на 10 тис. наявного населення у Чернівецькій області є майже у 20 

разів меншою від аналогічного показника в середньому в Україні, що 

відображено на рис. 2. 

Вищенаведені розрахунки дають змогу об’єктивно оцінити показники 

соціально-економічного розвитку Чернівецької області в контексті динаміки 

загальноукраїнських тенденцій даних показників. Настала черга дати 

характеристику ефективності реалізації регіональної політики в Україні 

стосовно найбільш депресивної Чернівецької області. 

Оцінка ефективності державного управління в теоретичному аспекті є 

процедурою порівняння результатів тих чи інших рішень із критеріальними 

ознаками, що втілюють в життя офіційно визнані цінності, інтереси, цілі та 

норми. Процедура оцінювання – це одночасно процес виявлення протиріччя між 

суб’єктивним і об’єктивним факторами управління. Такі протиріччя цілком 

природні: неможливо (та й немає необхідності) цілком порівнювати спільні дії з 

метою і стратегіями, проектами і планами усього розмаїття об’єктивних 

тенденцій та потреб, інтересів і запитів суспільства, а також передбачити 

постійний вплив мінливих ситуацій. Рішення фіксують визначену дистанцію між 

дійсним і бажаним, реалізованими і потенційними можливостями держави й 

суспільства. Протиріччя між досягнутими результатами і нереалізованими 

можливостями, між використаними і невикористаними ресурсами, між 

показниками на вході та на виході системи, яка є керуючою, детермінуються 

неадекватністю цілей і засобів масштабності реальних можливостей та 

об’єктивних потреб, а також обсягам запасів різноманітних ресурсів. 

Відповідність результатів управлінських рішень цінностям і цілям системи, 

суспільним потребам, інтересам і потенційним можливостям їхнього 

задоволення не настає спонтанно. Вона досягається підвищенням рівня 
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функціонування всієї системи управління, адекватністю принципів, форм, 

методів і стилю прийняття й реалізації рішень, об’єктивному факторові та 

нормативно-ціннісній базі управління. 

Описана процедура оцінки ефективності державного управління дає 

можливість зрозуміти її відмінність від реалізації контрольної функції. 

Застосовуючи елемент контролю (встановлення відповідності результату 

виконання рішення наміченим цілям), процес оцінювання ним не вичерпується, 

тому що головне тут – показник того, наскільки рішення відповідало місії, 

функціям і цілям даного державного органу, а також інтересам суспільства і 

держави, їхнім можливостям і об’єктивним потребам. 

Залежно від того, що вважається основною ознакою ефективності, 

розрізняються три групи критеріїв: 

• ціннісно-раціональні;  

• цілераціональні;  

• прагматичні.  

Ціннісно-раціональним критерієм називається визначення ефективності 

управління за ознакою відповідності результатів рішень та їхніх наслідків щодо 

визнаних державою цінностей, виражених у політичній стратегії. 

Цілераціональним називається такий критерій, згідно якого за показник 

ефективності управління береться відповідність результатів виконання рішення 

поставленим цілям, практичним завданням, вираженим у державних програмах 

і планах. 

Прагматичний критерій характеризує вимір ефективності управління за 

типом «витрати (наявні ресурси) – результат». 

Розглянуті критерії ефективності державного управління є загальними, 

тобто можуть застосовуватися при оцінці рішень, які належать до діяльності 

керуючого суб’єкта в будь-якій сфері суспільного життя. Разом з тим кожний із 

видів критеріїв практично може бути застосованим для аналізу рішень різних 

рівнів, масштабів та їх значущості для держави й суспільства.  
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Для оцінки ефективності регіональної політики в Україні стосовно 

Чернівецької області доцільно застосувати цілераціональний критерій, оскільки 

він стосується саме відповідності результатів виконання рішення поставленим 

цілям, практичним завданням, вираженим у державних програмах і планах. 

Згідно інформації, поданої у табл.1, базовий критерій оцінки рівня розвитку 

Чернівецької області впродовж 2015-2019 років не зазнав суттєвих змін. Адже 

індекс нерівномірності розвитку Чернівецької області з 43,8 % в 2015 р. зріс 

лише до 44,4 % в 2019 р., тобто на 0,6 відсоткових пунктів. Враховуючи, що 

метою державної регіональної політики стосовно Чернівецької області мало бути 

збільшення даного показника до рівня понад 75 відсотків, то вищенаведені 

позитивні зміни є мізерними та неспроможними якісно вплинути на рівень 

розвитку Чернівецької області. Більш того, наприклад, у 2005 році цей показник 

становив 49,7 % (Осауленка, 2008). Це свідчить про фактичну відсутність 

позитивної динаміки в реалізації державної регіональної політики стосовно 

Чернівецької області протягом 2005-2019 років. 

На основі вищенаведеної інформації можна стверджувати, що в 

нормативному та інституційному планах в Україні є законодавство та інституції, 

необхідні для реалізації державної регіональної політики, зокрема – щодо 

забезпечення прискореного розвитку депресивних областей країни. 

Реалізація державної регіональної політики відбувається в масштабах, які 

фактично неспроможні відповідати тим завданням та цілям, які законодавчо 

покладені на відповідні державні інституції. Зокрема, в найбільш депресивній 

Чернівецькій області індекс нерівномірності розвитку регіону з 49,7 відсотків у 

2005 році зменшився до 44,4 відсотків у 2019 році, що взагалі суперечить цілям 

та завданням реалізації державної регіональної політики. 

Основною проблемою дефіциту інвестиційних ресурсів в Україні є 

повністю безкарне багатомільярдне розкрадання банківських депозитів 

населення через видачу комерційними банками завідомо дефолтних кредитів. 

Наслідком таких протиправних дій керівництва банків є завищені у два-три рази 
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кредитні ставки, що кардинально обмежує інвестиційні можливості комерційних 

суб’єктів господарювання. 

Вихід з існуючого стану справ вбачається в: 

1) радикальному покращені діяльності силових структур України щодо 

боротьби з корупцією, зокрема в структурах МВС, прокуратури, судах; 

2) терміновій ратифікації та приєднання України до системи BEPS, 

учасниками якої є вже біля 100 держав світу; 

3) підвищенні ефективності використання коштів з ДФРР, зокрема в плані 

стимулювання розвитку підприємництва у депресивних областях України. 

Реалізація вищезазначених заходів дасть змогу: 

1) припинити тотальне безкарне розкрадання ресурсів банківської системи 

України; 

2)  радикально обмежити уникання сплати податків щодо основних обсягів 

зовнішньоекономічних операцій і завдяки цьому досягти значного збільшення 

доходів як держбюджету, так і ДФРР; 

3)  якісно покращити результати реалізації державних програм та заходів 

щодо стимулювання розвитку підприємництва у депресивних областях України. 

Без виконання вищенаведених завдань успіх адміністративно-

територіальної реформи в Україні в питанні створення самодостатніх громад є 

нереальним, а ефективність державної регіональної політики не матиме суттєвих 

покращень. 
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У другій половині ХХ століття американський психіатр Ерік Берн став 

засновником трансактного аналізу (ТА). Він почав публікувати свої 

спостереження за особливостями людського функціонування ще на початку 

1960-х років та пік громадського інтересу до трансактного аналізу припав на 

1970-ті роки. 

ТА – теорія особистості і система психотерапії з метою розвитку та зміни 

особистості (визначення міжнародної асоціації ТА – ITAA). 

Центральна ідея вчення Е. Берна говорить про те, що одна і та ж сама 

людина, перебуваючи в певних обставинах, функціонує, виходячи з одного з 

трьох его-станів. 

«Его-стан – це певна впорядкована система відчуттів та переживань, 

безпосередньо пов'язана з відповідним поведінковим типом» (Берн, 1961), або 

«Термін «стан Я» позначає різні стани свідомості і зразки поведінки, які цьому 

стану відповідають» (Берн, 1961). Отже, існує три его-стани: Батька, Дорослого 

і Дитини. Слід розуміти, що в кожен конкретний відрізок часу людська 

особистість проявляється або як Батько, або як Дорослий, або як Дитина. 
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Его-стан Батька (Б) – сукупність поведінки, думок і почуттів, які були 

скопійовані у батьків або інших батьківських фігур – тобто запозичений его-стан 

або екстеропсихе. 

Его-стан Дитини (Ди) – сукупність поведінки, думок і почуттів, які 

програються з дитинства людини, тобто архаїчний его-стан або археопсихе. 

Его-стан Дорослого (До) – сукупність поведінки, думок і почуттів при 

безпосередньому реагуванні на ситуацію «тут і тепер», яка не є копією поведінки 

батьків або батьківських фігур і не програється з дитинства самої людини 

(Стюарт, Джойнс, 1996) або неопсихе. 

Саме звертаючись до різних его-станів, психотерапевт має змогу привести 

клієнта до змін та зцілення. У своїй книзі «Трансактний аналіз та психотерапія» 

Берн (1992) говорив, що «кінцевою метою трансактного аналізу є структурна 

зміна і відновлення цілісності (реінтеграції)». Він вважав, що ця мета вимагає дві 

фази лікування – реструктурування і реорганізацію. Фаза реорганізації 

характеризується відновленням Дитини, при зціленні або заміщенні Батька. Для 

досягнення цієї мети, вченими, у межах даного підходу, було запропоновано 

використовувати такий психотерапевтичний інструмент як вікова регресія. 

Слово «регресія» часто має негативну конотацію як повернення до менш 

досконалого менш розвиненого «Я» або перехід до більш примітивного або 

менш дорослого паттерну поведінки. Джеймс Гулдінг (James Goulding, 1998) 

вважав за краще термін «реекспіріенс» (повторення досвіду), так як він має на 

увазі повернення в пам'яті й уяві як до негативних, так і позитивних сцен з 

дитинства. Клієнти можуть знову пережити радість від катання на гойдалці або 

знайомства з чимось новим, також як і повертатися до сумного або трагічного 

досвіду. Вікові регресії, або просто «регресії», в даний час стали важливим 

інструментом гуманістично-орієнтованих психотерапевтів. 

Так, соціальним працівником з Каліфорнії Джекі Шифф для лікування 

психотиків і осіб з важкими особистісними розладами, був запропонований 

метод регресивного репаретінга (перебатьківства) (перезапис контрприписів і 
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запис нових дозволів) – проведення заміни Батьківського Его-стану шляхом 

повної довготривалої вікової регресії в умовах відділення від біологічної сім'ї та 

виховання «знову» в умовах «нової» сім'ї терапевта. Метод відомий також під 

назвою «Інститут катексиса сім'ї Шифф» (катексис (cathexis) – психічна енергія, 

яка постулюється Берном для пояснення зсувів з одного Его-стану в інший). 

Джекі вважала, що шизофренія заучується в ранніх взаємодіях дитини з 

батьківськими фігурами і оточенням і що регресія, яка так часто спостерігається 

при цьому психозі, є здоровою спробою Его-стану Дитини повернутися до 

передтравматичної точки розвитку. Джекі вважала також, що в спеціально 

створеному підтримуючому середовищі терапевтичної спільноти, що 

функціонує як сім'я, все, що колись було «вивчено», може бути «перевивчено» 

знову. Джекі і її «колеги» (в основному чоловік Морріс, біологічні діти і численні 

«родичі» Джекі – ті, хто пройшов перебатьківство – вилікувані клієнти, які потім 

самі включалися в роботу по репарентінгу і складають поняття сім'ї Шифф) 

прийшли до висновку, що штучна, така, яка тривалий час підтримується новими 

батьками й оточенням, вікова регресія дозволяє Его-стану Дитини знову 

рухатися по стадіях розвитку, повністю копіюючи дитячий травматичний досвід 

і набуваючи нову, здорову реакцію на нього в терапевтичній родині. Новий 

позитивний досвід заміщає в особистості негативний, який призвів до 

дисфункціонального розвитку, в результаті чого особистість виліковується. 

Дитина послідовно проходить всі стадії розвитку до тих пір, поки вік 

терапевтичного розвитку не зрівняється з хронологічним віком. На цьому етапі 

завершується інкорпорація нового Батька в особистість клієнта. Ерік Зигмунд 

(1998), який сам пройшов регресивний репарентінг, згадує: «До кінця 1968 року 

проводилися експерименти з повністю підтримуваними регресіями. До цього 

регресивний репарентінг регулювався контрактом на сесію або на марафон – 

тобто протягом суворо обмеженого проміжку часу. Повністю підтримувана 

регресія дозволяє індивідууму повернутися до дуже раннього дитинства і часто 

– до пренатального періоду. Програвання пологів було швидше правилом, ніж 
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винятком у підтримуваних регресіях. Оточення було структуровано так, щоб 

надавати повну підтримку потреб розвитку регресуючої людини так задовго, як 

було потрібно, щоб пройти через всі стадії розвитку і досягти свого 

хронологічного віку. З чотирьох пелюшок нормального розміру шили одну 

велику. Будувалися ясла близько двох метрів в довжину. Купувалися пляшечки 

для годування та вітаміни. Для «перерослих» діточок збиралися пропорційно 

великі іграшки, будували гігантську пісочницю. Всі аспекти нормального 

процесу розвитку регресуючої людини – від оральних потреб до тренування 

навичок ходити в туалет; від потреб в освіті до «дорослішання і відходу з 

будинку» – зустрічали реакцію родини Шифф. Ми всі вийшли з 

дисфункціональних сімей (включаючи Мое і Джекі), і досвід перебування 

всередині приймаючої і турботливої групи був і новим, і сильно мотивуючим. 

Ми хотіли розділити наш захват від цього досвіду з іншими».  

Основні ідеї та якісні доповнення до теорії розвитку і моделі ТА, виявлені 

в ході регресивного репарентінгу, були наступні:  

1. Шизофренія є результатом вивченої в дитинстві поведінки, коли дитина 

систематично піддається приписами з четвертої життєвої позиції «Я – не ОК (ха-

ха), інші – не ОК (ха-ха), і взагалі світ – страшне місце».  

2. Шизофренія виліковна.  

3. Регресія при психозі – здорова спроба Его-стану Дитини повернутися до 

передтравматичної точки розвитку.  

4. При повністю підтримуваних регресіях люди програють дитячий 

травматичний досвід і здатні приймати інтервенції нових опікунів і 

підтримуючого оточення.  

5. При повністю підтримуваних регресіях вік людей відповідає стадіям 

розвитку, за якими вони спонтанно рухаються.  

6. Повністю підтримувані регресії співвідносять 2-3 тижні регресії з 1 

(одним) хронологічним роком життя людини. Роки, що містять більше 
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травматичного досвіду, вимагають більше часу, на відміну від років, де такого 

досвіду було менше.  

7. Регресивне лікування поза стаціонаром можливе до тих пір, поки існує 

контракт на вирішення проблеми, визначені тимчасові рамки регресивного 

досвіду і метод, яким терапевт закінчить регресивний досвід, і план того, як 

людина безпечно повернеться до свого звичайного життя в кінці сесії (Шустов, 

2009).  

Таким чином, згідно з Джекі Шифф (1975), регресивний репарентінг 

залучає повний декатексіс (позбавлення енергії) раніше інкорпорованого Его-

стану Батька і повну заміну цієї структури новим Батьківським Его-станом. 

Одним з недоліків (а може бути, перевагою) цієї методики є те, що клієнт на довгі 

місяці (і роки) запрошується в нове батьківське, терапевтичне оточення – 

«усиновлюється», припиняючи контакт, на час лікування, з біологічними 

батьками. 

Метод Шифф виявився також ефективним і в терапії з психічно здоровими 

клієнтами. При заняттях з ними особлива увага приділяється постійній роботі з 

спотвореннями і ігноруваннями реальності. Замість того, щоб бути пасивними, 

людей закликають думати і діяти для вирішення своїх проблем. Інтенсивна 

терапія в процесі перевиховання не підходить для роботи зі здоровими 

клієнтами, проте терапевт цієї школи може укласти зі своїм клієнтом контракт 

на «виховання». У цьому випадку він вказує в контракті, що клієнт завжди може 

з ним зустрітися і він буде виступати в ролі «заміщаючого батька», надаючи 

клієнтові нові позитивні визначення замість обмежуючих послань, які можуть 

виходити від реальних батьків. 

Так з’явився та сформувався метод регресивного репарентінгу, який 

продемонстрував свою ефективність (близько 80 % пацієнтів Шифф, хворих на 

шизофренію, вилікувалися) і продовжує теоретико-методологічну еволюцію. 

Метод є перспективним з точки зору поєднання з методиками інших напрямків 
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психології та у світлі новітніх наукових відкриттів у сфері закономірностей 

функціонування психіки. 
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Анотація. В статті здійснено системний аналіз поняття самореалізаціі. 

Виявлено, що складність і специфічний характер поняття самореалізації 

особистості визначає багатоаспектність підходів до вивчення даного феномена в 

психологічній науці. Проаналізовано погляди на явище самореалізації як 

зарубіжних (З. Фрейд, А. Адлер, К. Роджерс, Е. Фромм, Р. Мей, В. Франкл, А. 

Маслоу), так і вітчизняних психологів (Б. Г. Ананьєв, А.Н. Леонтьєв, С. Л. 

Рубінштейн, В. Н. Мясищев, К. А. Абульханова-Славська, Л.А. Коростильова). 

Встановлено, що самореалізація – це комплексне психологічне утворення, 

зумовлене як соціальними, так і психологічними чинниками, що забезпечують 

успішність самоздійснення та життєтворення особистості у різних сферах життя 

в процесі її розвитку. На даному етапі розвитку психології системний підхід 
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являє собою найбільш адекватний спосіб вирішення актуальних питань, 

пов'язаних з поняттям самореалізації особистості. Підкреслено, що свобода 

вибору особистості є первинною по відношенню до її природних і соціально-

матеріальних залежностей та відносин і є першою умовою творчості. В 

результаті самореалізації людина стає не реактивним об’єктом зовнішніх 

впливів, а ініціативним творцем свого життя. 

Ключові слова: Життєтворення. Особистість, Пандемія. Самореалізація, 

Системний аналіз. 

 

 

Сучасний світ в умовах пандемії характеризується радикальними 

соціальними перетвореннями, що виявляються в ряді якісних змін в житті людей, 

серед яких чільне місце займає звуження спектра можливостей і напрямків 

самореалізації особистості. Самореалізація є необхідною умовою розвитку як 

окремої особистості, так і поступального розвитку суспільства в цілому. В основі 

самореалізації лежить універсальна здатність особистості до самовиявлення, 

розкриття і опредметнення своїх сутнісних сил в оточуючому соціумі. Потреба 

людини в самореалізації є джерелом її цілеспрямованої особистісно та соціально 

продуктивної активності, дозволяє максимально втілити в життя свої внутрішні 

можливості та здібності на користь людству. 

Суть поняття «особистість», виражається в готовності і здатності людини 

до самобудівництва, самовизначення, самореалізації в соціумі, якому вона живе. 

Свобода особистості є первинною по відношенню до її природних і соціально-

матеріальних залежностей та відносин, свобода (і свобода вибору) – перша умова 

творчості. Страх самотності та ізоляції не відповідають людській природі, часто 

приводять людину до відмови від одержуваного при народженні права на 

свободу. Зміна способу і умов життя відбувається одночасно зі зміною структури 

та змісту життєвого світу людини, може бути переходом з одного типу поведінки 

в інший. Так, введення карантину, тимчасова самоізоляція, перешкоджання 
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вільному пересуванню між містами та країнами, надмірний онлайн-режим та 

інші чинники спричинюють погіршення психологічного стану суспільства в 

цілому та у окремих його представників зокрема. Суб'єктність при цьому 

виражається в оволодінні собою через подолання ірраціональних установок, 

реактивних форм поведінки, що «заважають» творчому життєздійсненню. 

Рушійною силою в самореалізації виступає реалізація власного потенціалу 

як прагнення до визнання своєї унікальності соціумом і спрямованість на 

суб'єктивно позитивний результат за допомогою цілеспрямованого, 

усвідомлюваного пристосування до зовнішніх чинників сучасного світу. При 

цьому, за С.Л. Рубінштейном (1999), етичний сенс принципу детермінізму 

виявляється в тому, що в результаті самореалізації людина стає вірною собі, не 

сліпо підкоряється зовнішнім впливам, а відстоює свою свободу, вибірково 

відноситься до цих впливів, змінює їх в ініціативних виборах, реальних діях і 

вчинках. Пріоритетними напрямками в самореалізації є сфера навчання, професії 

та сфера захоплень з вираженими домінантами цінностей саморозвитку, 

здійснення власної індивідуальності. Але важливо зазначити, що творче 

життєздійснення людини можливо за допомогою відповідального 

самовизначення в середовищі, в якому її людська активність буде затребувана. 

Самореалізація є однією з найважливіших характеристик і результатом 

розвитку зрілої особистості, передбачає усвідомлення своєї цінності, наявність 

цілей діяльності і планів її здійснення, що враховують власну унікальність 

особистості та необхідність повного розкриття її потенціалу. Вона передбачає 

докладання внутрішніх зусиль для досягнення внутрішньої гармонії. 

Задоволеність особистості здійсненням свого потенціалу передбачає рефлексію, 

прийняття власної індивідуальності, прийняття інших. Сукупність цих чинників 

визначає істинність самореалізації, відповідність бажаного і реалізованого. 

Істинно самореалізована особистість характеризується цілісністю сприйняття 

світу, подоланням полярності і фрагментарності. 



1st International Conference on Optimization of Teaching and Learning in a Covid-19 Era            Sheffield, UK 
 

 
- 80 - 

 

Слід зазначити, що при виникненні внутрішніх чи зовнішніх бар’єрів в 

процесі самореалізації можуть проявитися: невдоволення собою і власне життям; 

почуття образи, непотрібності і безпорадності; тривожність, нездатність 

прийняття рішень; усвідомлення необхідності змінити власні погляди на життя; 

висока потреба зустріти нові можливості в своєму житті (Коростильова, 2001). 

Багато авторів досліджують явище самореалізації у відриві від інших 

властивостей і характеристик особистості, не беручи до уваги вплив різних 

чинників (навколишнє середовище, суспільство, особистісні характеристики), 

що сприяє одностороннього погляду на існуючу проблему вивчення даного 

феномена. 

На сьогоднішній день вчені визнають специфічність і багатоаспектність 

поняття самореалізації та вказують на необхідність його вивчення саме в рамках 

системного підходу. Дане положення зумовлене тим, що принцип системності є 

багатофункціональним інструментом у вивченні особистості і всіх її 

властивостей як складних утворень (Ананьев, 1945; Крупнов та ін., 2017). Б.Г. 

Ананьев розглядав індивідуальність особистості з точки зору цілісності, де сама 

особистість повинна досліджуватися не тільки як відкрита, а й як закрита система 

(Ананьев, 1945). Б. Ф. Ломов наполягав на необхідності вивчення психіки в 

рамках системного підходу, тобто «розгляду психічного в безлічі зовнішніх і 

внутрішніх відносин, в яких воно існує як цілісна система» (Ломов, 1999). А. І. 

Крупновим був запропонований системно-диспозіційний підхід до вивчення 

особистості та її властивостей. У своїй концепції А. І. Крупнов приділяє 

особливу увагу соціальному середовищу, яке впливає на мотиваційно-смислові 

ознаки, індивідуальні та біологічні властивості особистості: темперамент, 

властивості нервової системи (Крупнов, 2017). На думку К. А. Абульханової-

Славської (1991), механізм вивчення в системному підході відрізняються тим, 

що явища досліджуються цілісно, вони не розбиваються на частини. 

Теорія З. Фрейда є чи не першим зразком системного підходу, де в якості 

предмета дослідження розглядається організм як складна енергетична система. 
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Цією системою керує закон збереження енергії: це означає, що, якщо зупинити 

протікання енергії на нижчому рівні особистості (фізіологічному), вона знайде 

своє відображення в різних формах діяльності та захисних механізмах (часто 

неадаптивних), описаних в теорії. Явище самореалізації в рамках даної концепції 

розуміється як результат міжрівневої боротьби, між Воно і Я-ідеальним (Фрейд, 

2003). На нашу думку, теорія З. Фрейда підкреслює, що розвиток і 

самовдосконалення особистості неможливі без взаємодії та прийняття усіх 

частин свого Я. Ця взаємодія здійснює роль «двигуна» в процесі самореалізації. 

Одним із перших термін «самореалізація» використовував у своїх роботах 

А. Адлер. Вчений вважав, що головним джерелом мотивації людини є її 

прагнення до переваги, яке є вродженою потребою кожної людини і 

породжується «комплексом неповноцінності». Вчений був впевнений, що в 

процесі долання цього комплексу людина сама «створює» свою особистість 

(Адлер, 2002), але підкреслював, що прагнення до переваги може приймати як 

негативний (деструктивний), так і позитивний (конструктивний) напрямок. 

Перший виявляється в людей зі слабкою здатністю до адаптації, таких, які 

борються за досягнення особистої переваги за допомогою егоїстичного 

поведінки за рахунок інших. Другий – у людей з добре розвинутим навиком 

пристосування, котрі своє прагнення до переваги реалізують враховуючи 

благополуччя інших людей. 

Схожі погляди мав К. Роджерс, котрий теж розглядав прагнення до 

самоактуалізації як вроджену якість особистості. Всі потреби людини, на його 

думку, підпорядковані базовій тенденції до становлення організму в цілому, в 

основі якого лежить бажання стати «самим собою». Однак, у особистості існує 

два Я: Я-ідеальне і Я-реальне, розбіжність між якими може як сприяти 

саморозвитку, так і стати перешкодою на шляху до самовдосконалення 

(Роджерс, 1994). Я-реальне мотивує активність, обумовлює вибір найближчих 

цілей, зумовлює рівень домагань, визначає особливості спілкування з людьми, 

задає напрямок вибору стратегії адаптації та життєвих стратегій. Я-ідеальне – 
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уявлення про себе як про ідеал, до якого намагається наблизитися Я-реальне. Це 

необхідно для збереження самоповаги, визначає вибір соціальних статусів і 

ролей, визначає довгострокові цілі і засоби їх досягнення. Рівень відмінностей 

між цими складовими Я характеризує рівень внутрішньої неузгодженості 

особистості (Роджерс, 1994). 

Е. Фромм стверджував, що джерелом розвитку людини є необхідність 

постійного вирішення протиріч, конфліктів свого існування, пошуку високих 

форм єдності з природою, з соціумом і з самим собою (Фромм, 2009). На нашу 

думку, всі вищезгадані погляди подібні до ідеї З. Фрейда про боротьбу частин 

Супер-его і Воно всередині однієї особистості. 

Р. Мей в рамках самоактуалізації особистості наголошував на понятті 

«свобода» (Мэй, 2015). Відповідно до його поглядів, для розвитку необхідно 

вийти за межі комфорту, щоб мати більшу кількість можливостей для 

самореалізації. Дійсно, саме природня свобода і незалежність, можуть привести 

людину до найбільших вершин творчих досягнень. Тому, з цієї точки зору, 

соціальна ізоляція порушує отримане при народженні людей їх право на свободу. 

На думку В. Франкла, людина в принципі вільна піднятися над собою, 

вийти за свої межі, вільна знайти і реалізувати сенс свого життя, навіть в разі 

значної обмеженості її волі зовнішніми факторами. Свобода вибору, отже, є 

найважливішою рушійною силою самореалізації людини в рамках її життєвого 

шляху. Вчений вважав, що сенс життя людина знаходить в скоєнні вчинків, 

спрямованих на досягнення суспільно-важливих цілей, або за допомогою 

страждання і подальшого його подолання (Франкл, 2009). 

Тут можна виділити два інструменти самореалізації особистості: перший 

(погляди Р. Мея) передбачає, що життя людини – її власний вибір, що не має 

бути зумовлений соціальною, міжособистісно-комунікативною та 

індивідуально-родовою необхідністю, а другий (погляди В. Франкла) – що 

людина має приносити користь суспільству, адже справжня самореалізація 

людини відбувається тільки при взаємодії з іншими та досягненні спільної мети. 
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Значний внесок у розвиток поглядів на самореалізацію зробив А. Маслоу 

(Маслоу, 1999), котрий виділив п’ять рівнів потреб, які вишикував в ієрархічну 

систему – піраміду. Її вершину займає самоактуалізація – вища мета для людини, 

досягнути яку можна лише після задоволення попередніх. За Маслоу, поняття 

самореалізація і самоактуалізація є тотожними і розуміються ним як «повне 

використання наявних талантів, здібностей, можливостей і т. п.» (Маслоу, 1997, 

1999). Доречи, вчений уявляв собі людину, котра самоактуалізувалася не як 

звичайну людину, якій щось додано, а як звичайну людину, у якої ніщо не 

втрачено. Середня людина, на його думку, – це людська істота, з заглушеними і 

пригніченими здібностями й даруваннями. 

У вітчизняній психології розробниками системного підходу вважаються 

П. К. Анохін, Б. Г. Ананьєв Б. Ф. Ломов, С. Л. Рубінштейн, котрі наполягали на 

необхідності вивчення психіки в рамках системного підходу, тобто розгляду 

психічного у безлічі зовнішніх і внутрішніх відносин, в яких воно існує як цілісна 

система (Ананьев, 1945; Рубинштейн, 1999).  

Комплексний системний підхід до вивчення людини одним з перших 

розвивав Б. Г. Ананьєв, котрий виділив такі поняття: індивід, особистість, 

суб'єкт діяльності та індивідуальність (Ананьев, 1945). Взаємозв'язок даних 

властивостей є основою потенціалу людини. Як система відкрита, людина 

перебуває в постійній взаємодії з природою і суспільством, де здійснює 

індивідуальний розвиток як особистість зі своїми соціальними зв'язками та як 

суб'єкт діяльності, що змінює навколишній світ. Але людина виступає і як 

закрита система внаслідок взаємозв'язку вищезазначених властивостей, що 

складають основу її внутрішнього Я (Ананьев, 1945). Неповторність 

індивідуальності виявляється в переході вродженого потенціалу в продукти 

творчої діяльності, що змінюють дійсність. 

Слід зазначити, що у вітчизняній психології проблемі самореалізації 

довгий час не надавали окремої уваги, але уявлення про даний феномен 

зустрічається в контексті багатьох теоретичних психологічних питань. Так, у 
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концепції Л. С. Виготського, чинником розвитку психіки є культурно-

історичний процес (Виготський, 1993). Саме соціальне середовище виступає 

головним джерелом саморозвитку людини. Утворені внаслідок цього цінності, 

слугують основою для розвитку психічних функцій людини, що робить 

«особистість» поняттям цілком соціальним і залежним від зовнішнього 

середовища. Але Л.С. Виготський не заперечував важливість природнього 

дозрівання людини. У свою чергу, С. Л. Рубінштейн (Рубинштейн, 1999) 

розглядав самовизначення у вигляді детермінації, де «внутрішні умови 

впливають на зовнішні причини». Так, самореалізація постає одним з головних 

мотивів діяльності в суспільстві, бажанням розкрити особистісний потенціал за 

допомогою навколишнього середовища. 

Розвиваючи ідеї радянського психолога, К. О. Абульханова-Славська 

говорить про те, що самовизначення безпосередньо пов'язано з встановленням 

свого потенціалу в соціальних комунікаціях (Абульханова-Славська, 1991). Існує 

певна стратегія, яка полягає в розумінні і виконанні своєї життєвої мети шляхом 

балансування між вимогами, що пред'являються до життя, та особистою 

активністю; між цінностями і інструментами самоствердження. 

Загалом, при аналізі проблеми самореалізації людини, можна виділити три 

рівні (Леонтьєв, 1997): перший – філософський рівень (людина як родова істота); 

другий – соціологічний (суспільство, соціальне середовище); третій – 

психологічний рівень (особистість в системі її взаємозв'язків з іншими людьми). 

Таким чином, самореалізація є процес опредметнення сил сутності особистості в 

різноманітній діяльності в суспільстві. Саме страх людини бути «забутою» 

породжує бажання безсмертя, яке має різні форми: прагнення популяризувати 

власні знання і досвід, підвищити комфортність життя суспільства, загалом 

залишити після себе щось, що буде нагадувати про її існування. В цьому випадку, 

особистість є активним учасником процесу самовизначення. 

Основою особистості виступає ставлення людини до себе і навколишнього 

світу. Таких поглядів дотримувався А. Ф. Лазурський (2001), котрий 
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стверджував, що особистість – це єдність ендопсихіки (внутрішнє – психічні 

процеси; вроджене) і екзопсихіки (зовнішнє – ставлення до середовища), які 

впливають один на одного. Відповідно, всі особистісні риси тісно пов'язані між 

собою і значний розвиток однієї неминуче спричиняє розвиток інших, але вони 

завжди залишаються залежними від зовнішніх умов життя, які змушують 

адаптуватися до постійних змін і диктують людині відповідну поведінку. 

Л. А. Коростильова (2001) продовжує дослідження, що базуються на 

системному підході, який спирається на динаміку розвитку як всієї структури, 

так і окремих її компонентів. У своєму дослідженні Л. А. Коростильова виділяє 

такі рівні самореалізації як: примітивно-виконавчий рівень, рівень реалізації 

ролей в соціумі (включаючи духовне і особистісне зростання) і рівень 

смисложиттєвої і ціннісної реалізації (найвищий рівень). Авторкою створена 

модель самореалізації особистості, в яку входять наступні етапи: 

самовизначення (вибір виду та спрямованості діяльності), становлення в обраній 

професії, професійне зростання і розвиток професійної компетентності 

(Коростильова, 2001). На кожному з етапів особистість може зіткнутися з 

деякими бар'єрами на шляху самореалізації: ціннісними, бар'єрами смислового 

конструкту та диспозиційними. Зі зниженням рівня самореалізації особистості, 

збільшується кількість і інтенсивність дії бар'єрів. 

Л. А. Коростильова (2001) виділа важливі характеристики процесу 

самореалізації: 1) суть самореалізації полягає у висловленні власної 

індивідуальності і розкриття потенціалу особистості; 2) для самореалізації 

характерно почуття задоволення процесом і отриманими результатами, а також 

гармонійні відносини з самим собою і з навколишнім світом; 3) спонукальною 

силою до самореалізації є внутрішня потреба досягнення високих результатів у 

професійній діяльності, цілеспрямованість, віра в себе і в свої сили; 4) на шляху 

до самореалізації можуть виникнути проблеми, якщо: існує невідповідність між 

власними силами і очікуваним результатом; особистість прагне досягти «не 

своїх» цілей; особистість не планує шляхи здійснення поставлених завдань; 5) 
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подоланню можливих труднощів у самореалізації сприяють: прийняття самого 

себе, пошук нових шляхів і бажання досягти поставлених цілей, здатність 

сконцентруватися та сила духу, усвідомлення своїх бажань і потреб, сприйняття 

труднощів як тимчасових, бажання спробувати здійснити задумане ще раз, 

вміння розслабитися, усвідомлення недоцільності зупинки на півдорозі, постійна 

робота над собою. 

Отже, спираючись на усі вищезгадані дослідження, самореалізацію слід 

розглядати як складну систему, в структуру якої входять елементи, що 

представляють собою мікро- і макросистеми, де будь-яка зміна в одній з 

підсистем впливає на роботу всіх інших елементів. Самореалізація особистості є 

не статичною, а динамічною системою, що відчуває на собі різні впливи: 

психофізіологічні, психоекологічні, психологічні, педагогічні, соціально-групові 

суб'єктно-особистісні тощо. Таким чином, самореалізація – це комплексне 

психологічне утворення, зумовлене як соціальними, так і психологічними 

чинниками, що забезпечують успішність самоздійснення та життєтворення 

особистості у різних сферах життя в процесі її розвитку. Гармонійний 

взаємовплив об'єктивної (взаємодії людини із середовищем) і суб'єктивної сторін 

самореалізації, на нашу думку, робить можливим самоактуалізацію особистості 

в різних умовах її існування, навіть в умовах пандемії. 
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Interactive methods of teaching of foreign languages are a special form of 

cognitive activities that imply very specific and predictable goals. Interactive methods 

are based on the principles of interaction, student activity, reliance on the group 

experience (Герасимов, 2001). 

We can acknowledge that interactive teaching methods are contributed to the 

learning process of the study of the foreign languages and intended to put mechanisms 

for motivation and increasing of the efficiency of communication in the process of 

teaching foreign languages. 

The advantages of using interactive methods in the process of students’ learning 

include the maximum approximation to the real conditions of professional activity, the 

broad autonomy of students, decision making in conditions of creative competition and 

the development of skills for spontaneous speech, promoting the development of 

organizational skills of students, overcoming the barrier between the study of language 

and its practical application (Kravchyna, 2017). 

The implementation of interactive teaching methods promotes the formation of 

students 'cognitive interest in the study of foreign languages, allows lecturers to take 
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into account the development of creative abilities of students and provide practical and 

creative training (Пишко, 2021). 

We can acknowledge the lecturer wants to achieve optimal results in the 

development of cognitive skills and creative thinking of students, the ability to 

construct their knowledge with using of communicative games. The research discusses 

the main points of interactive teaching, its actuality and practical value characterized 

by constant, active interaction of all participants in the educational process, where a 

student and a lecturer are equal individuals in the process of using role-playing games 

which are based on the analysis of the relevant circumstances, the opportunity to 

express their own points of view and etc. 

We can acknowledge that considerable attention is paid to the efficiency of using 

interactive methods in the process of students’ communicative competence formation 

at the different stages of the English lesson that’s introduction, development and 

conclusion (reflection); basic principles of interactive techniques of teaching writing, 

personal development and its integrative connection with reading, listening and 

speaking (Бичківська, 2017). 

It can be concluded that the use of interactive methods in the implementation of 

personal oriented approach and teaching English languages increases the 

conversational practice in class and perform didactic and various developmental 

functions. 

Having many advantages, the interactive methods can include the disadvantages. 

We can admit that foreign language teaching will be effective if the lecturer 

refuses the traditional methods of teaching or can combine different methods of 

teaching which can help create effective formation of communicative competence of 

the students (Науменко, 2018). 

Thus, interactive methods of teaching is a special form of cognitive activities in 

the process of teaching of foreign languages. 
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The purpose of the study is to justify methodological principles of distance 

learning environment of the future specialists in foreign language communicative 

competence formation. The task is to outline pedagogical model based on the use of 

multimedia content as an integrated component of complex methodological support 

and computer technology as a form of process organization.  

As distance learning (DL) became more deeply integrated into our life, it needs 

further study of learning environment and pedagogical technology. Analysis and 

summarizing of distance education experience of O. O. Andreev, V. Y. Bykov, I. M. 

Ibragimov, V. M. Kukharenko, V. I. Ovsyannikov, E. S. Polat, N. G. Sirotenko, V. I. 

Soldatkin, N. V. Soroko, P. V. Stefanenko made it possible to single out a number of 

properties that reveal its essence. 

We consider DL as a set of technologies that provide students with the 

educational material in students and teachers interaction in the learning process, giving 

students the opportunity to work independently. Speaking of a set of technologies, in 

this case it is meant the combination of computer technology (CT) as the basis for the 

functioning of DL and multimedia technologies as a tool for integrating multimedia 
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content into the learning process. That is, the development of the methodological 

concept is based on the integration of computer and multimedia technologies in the 

process of foreign language communicative competence formation. 

Distance learning environment analysis was carried out taking into account the 

characteristic features of distance education, which include: flexibility, modularity; 

economic efficiency; coordinating role of the teacher; specialized quality control of 

education; use of specialized technologies and teaching aids (Vitvytska S.S., 2006). 

Personal learning environment, which is a basic component of DL, determines the 

organization of the educational process with the use of CT as one of the most important 

terms for its functioning. 

The search for optimal ways to use DL, namely analysis of developments in the 

context of the study (Polat, E. S., Moiseyeva M. V., Petrov A. E., 2005), (Kukharenko 

V. M., 2012), (Stefanenko P. V., 2002), (Tarnopolsky O. B., Kozhushko S. P., 2004), 

(Serdyukov P. I., 2001) allowed to assume that one of the most influential factors 

which have impact on the effectiveness of distance learning is, above all, the 

management degree of educational process. The effectiveness of various forms of 

knowledge acquisition will depend on the degree of control in education system, that 

is, determination of management degree at all levels of learner's performance is a 

primary term for education effectiveness. The study of this issue gives grounds to 

conclude that DL can increase the degree of student’s independence. It changes the 

model of pedagogical interaction, in which the student from the object of study 

becomes a subject of study, which determines the mode of the learner's 

performance management. 

Analysis of scientific and methodological literature indicates the importance of 

ensuring high internal motivation of independent educational and cognitive work of 

the student. Since the independent learner's performance is a basic component of DL, 

we refer motivation to the basic principles on which the organization of DL of a foreign 

language (FL) is based. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_Learning_Environment
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Considering individualization as the second main principle of independent 

students’ work, we considered it in two planes – linguistic and psychophysiological – 

and came to the conclusion that principle of linguistic adequacy of distance learning 

package should be considered as basic in the linguistic plane, like that which is 

characterized by methodological expediency, that is compliance with the goals and 

objectives of foreign language competence. In the psychophysiological plane, indirect 

management of learner's performance was considered, which occurs through the level 

of complexity of learning package and through such parameters as the structure of 

units, volume of exercises, texts, tests and projected learning time of the user. 

The principle of communicativeness is the next basic principle of teaching FL in 

a computerized environment. It determines the practical purpose of learning and 

studying FL, namely: mastering foreign language communication through the 

formation and development of communicative competence and its components. 

Considering after Ryabokon O.V. (2004) autolinguistic didactic environment as 

"a set of external factors of FL self-learning, which integrates sources of oral and 

written, educational and non-educational information, as well as technical and other 

means" we can change it and thus change the means of influencing the subject of self-

learning, while reducing or increasing the level of autonomy of the subject of study. In 

a computerized environment, this is realized through the function of multimedia 

content management: conceptual (goals and objectives, principles of their 

implementation); selective (selection of educational package ); constructive-

transformational (structure of multimedia content). 

Defining motivation, individualization, communication and autonomy as the 

basic principles of FL distance learning, it should be noted that together with the 

principles subordinated to them, they form a system of principles that are consistent 

with the distance learning method, and they are interrelated and interdependent. 

Substantiation of didactic and general-methodical principles involved into DL 

became the basis for outlining the requirements for creating a model of the future 

specialist’s foreign language communicative competence formation. In terms of 

https://en.wikipedia.org/wiki/Content_management
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component composition, they are semantic-structural and methodological. Content-

structural components are: optimal possibility of integration into the educational 

process; compliance with the goals and objectives of the discipline; availability of 

instructions for working with multimedia content; taking into account the number, 

volume, types and kinds of exercises and the content of the text material; inclusion of 

selected communication formulas in accordance with the communicative task; rational 

structuring into separate sections. Methodical components are: compliance with the 

level of foreign language communicative competence of a student; correspondence of 

stages of perception and memorization mechanism; availability of motivational support 

(design, game elements, etc.); providing feedback; consistency and integrity. 

Defining the functions of a teacher and didactic functions of multimedia support 

in accordance with the phases of the educational process suggests that provided that all 

requirements to the use of computer tools and multimedia learning package are met the 

model of speech skills and abilities formation will provide conditions for the optimal 

learning environment. 

The effectiveness of multimedia content use as an integrated component of DL 

package for FL learning and computer technology use as a basis for its operation is 

ensured by the implementation of such supporting functions: determination of the 

management degree of the student's learning performance by the teacher at all levels; 

determination of the management degree of educational performance by the student 

himself (self-governance); indirect management of independent learning activities that 

prevent psychological stress; providing a feedback system. 
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Анотація: Наукова стаття порушує актуальні питання особливостей 

впливу психокорекційних технологій на дітей молодшого шкільного віку із 

дитячим церебральним паралічем різного ґенезу. З огляду на дослідження низки 

учених у зазначеному напрямі, нами було визначено мету роботи, яка полягала в 

теоретичному обґрунтуванні та експериментальному підтвердженню впливу 

психокорекційних технологій на підвищення рівня соціалізації дітей молодшого 

шкільного віку з дитячим церебральним паралічем. Відповідно до мети були 

поставлені наступні завдання: проаналізувати теоретичні засади впливу 

психокореційних технологій на соціалізацію дітей обраної нами категорії; 

визначити їх рівень соціалізації; експериментально перевірити вплив ігротерапії 

на соціалізацію дітей молодшого шкільного віку із дитячим церебральним 

паралічем. З метою проведення експериментального дослідження нами було 

обрано ігрову терапію як психокорекційну технологію, одним із напрямів якої є 
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саме сприяння соціалізації. У зв’язку з цим нами було розроблено відповідну 

систему діагностування. Проведено констатувальний експеримент з метою 

визначення рівня соціалізації дітей обраної нами категорії; створення відповідної 

системи заходів, спрямованої на покращення отриманих показників. 

Формувальний етап дослідження складався з тренінгів ігротерапії, дав змогу 

говорити про результативність упроваджених нами дій, відповідно до 

співставлення отриманих результатів обох етапів дослідження. 

Таким чином, у науковій статті доведена продуктивність впливу 

психокорекційних технологій, зокрема ігрової терапії, на покращення 

соціалізації дітей молодшого шкільного віку із дитячим церебральним 

паралічем. 

Ключові слова: дитячий церебральний параліч, соціалізація, ігрова 

терапія, молодший шкільний вік, психокорекція. 

 

 

Вступ. Дитячий церебральний параліч являє собою групу станів, що має 

непрогресуючий характер, при якій спостерігається виражений розлад рухової 

сфери та проявляється в порушенні довільності та мимовільності рухів, 

орієнтації в просторі і власному тілі тощо. Варто зауважити, що даний стан у 

більшості випадків супроводжується супутніми порушеннями, серед яких 

найчастішими є такі: порушення мовленнєвого розвитку, психічних функцій, 

розлади зору, слуху. У деяких випадках можливі прояви епілепсії (Чеботарьова 

О. В, 2018) . 

Варто зазначити, що проблема дитячого церебрального паралічу була 

всебічно розглянута значною кількістю вчених. Серед них дослідженням 

особливостей розвитку дітей молодшого шкільного віку із дитячим 

церебральним паралічем, зокрема й феноменом соціалізації, займалися 

Данілавічютє Е. А. , Зінченко С. М., Ілляшенко Т. Д., Іпполітова М. В. , Ханзерук 

Л. О. , Шипицина Л. М. , Чеботарьова О. В. та інші. Визначенням впливу 



1st International Conference on Optimization of Teaching and Learning in a Covid-19 Era            Sheffield, UK 
 

 
- 98 - 

 

психокорекційних технологій та їх доцільність застосування для дітей із 

особливими освітніми потребами, зокрема тими, хто має дитячий церебральний 

параліч, поглиблено вивчали Защепинський Р. А., Мамайчук І. І., Симонова 

Н. М. тощо. Дослідженням впливу ігрової терапії на підвищення рівня 

соціалізації дітей із особливими освітніми потребами присвятили свої праці як 

вітчизняні, так і іноземні вчені: Екслайн В., Карабанова О. А., Кедьюсон Х., 

Лебедєва Н. Н., Литвиненко С. А., Самоукіна Н. В, Співаковська А. С. та інші. 

Таким чином, важливо акцентувати увагу, що актуальність обраної нами 

теми наукової статті «Вплив психокорекційних технологій на покращення 

соціалізації дитини молодшого шкільного віку з дитячим церебральним 

паралічем» є безсумнівною, що обумовлює наш вибір та доцільність 

узагальнення та систематизацію основних теоретичних та методологічних її 

положень, а також проведення експериментальних досліджень, спрямованих на 

покращення рівня соціалізації дітей молодшого шкільного віку із дитячим 

церебральним паралічем. 

Мета нашої роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальному підтвердженні впливу психокорекційних технологій на 

підвищення рівня соціалізації дітей молодшого шкільного віку з дитячим 

церебральним паралічем. 

Відповідно до мети впроваджено наступні завдання: проаналізувати 

теоретичні засади впливу психокореційних технологій на соціалізацію дітей 

молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем; визначити рівень 

соціалізації в дітей молодшого шкільного віку із дитячим церебральним 

паралічем; експериментально перевірити вплив ігротерапії на соціалізацію дітей 

молодшого шкільного віку із дитячим церебральним паралічем. 

Виклад основного матеріалу. У дітей з дитячим перебраним паралічем 

різного ґенезу гра як вид діяльності залишається провідною навіть у молодшому 

шкільному віці. Тому, на нашу думку, доцільне використання даного аспекту у 

процесі соціалізації. Згідно з дослідженнями Максименко С. Д., використання 
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ігрової терапії, як психокорекційної технології, у роботі з підвищення рівня 

соціалізації дітей молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем 

сприяє розвитку позитивної Я-концепції такої дитини, становленню 

відповідальності у своїх діях та вчинках, розвитку навичок контролю та 

самоконтролю, формуванню здатності до само сприйняття, опануванню 

комунікативно-мовленнєвих навичок, формуванню адекватної самооцінки тощо. 

Дослідниця робить акцент і на тому, що ігрова взаємодія дітей даної категорії 

сприяє створенню близьких відносин між її учасниками, знімає напругу, тривогу, 

страх перед оточуючими. На думку вченої, саме ігрова форма психокорекційної 

роботи з дітьми даної категорії сприяє не тільки формуванню їх довільної форми 

поведінки, а й соціалізації в цілому (Максименко С. Д., 2020). Підтвердження 

зазначених тверджень ми знаходимо в проведених нами експериментальних 

дослідженнях. 

В експериментальній роботі на констатувальному етапі брала участь одна 

дитина із дитячим церебральним паралічем (спастична диплегія) восьмого року 

життя. Завданням даного етапу було визначення рівня соціалізації дитини 

молодшого шкільного віку обраної нами категорії. Методики визначення рівня 

соціалізації дитини молодшого шкільного віку із дитячим церебральним 

паралічем, використані нами, подано у Таблиці 1.  

 

Таблиця 1 

Методики визначення рівня соціалізації дитини молодшого шкільного віку 

із дитячим церебральним паралічем 

 

Назви методик/методів Мета використання 

Методика «Автопортрет» Виявлення рівня сформованості «Я-

концепції». Методика «Який Я?» 

Методика «Незакінчена розповідь» Визначення сформованості ціннісних 
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Назви методик/методів Мета використання 

уявлень. 

Методика «Три оцінки» 

Визначення комфортності, яка 

проявляється у вигляді мотиву 

досягнення успіху. 

Спостереження 
Визначення досвіду спільної 

діяльності. 

 

Таким чином, після реалізації вище зазначених методик та детального 

аналізу результатів їх проведення нами було встановлено, що показники 

соціалізації дитини молодшого шкільного віку знаходяться переважно на 

низькому (67 %) та середньому (33 %) рівнях. Показників високого рівня на 

констатувальному етапі нашого дослідження виявлено не було (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Рівневі показники проведених методик на констатувальному етапі 

дослідження у відсотковому співвіднесенні 

 

Таким чином, виходячи з аналізу результатів проведеного нами 

констатувального експерименту, можна зробити висновок про необхідність 

впровадження системи роботи задля покращення рівня соціалізації дітей 

молодшого шкільного віку із дитячим церебральним паралічем З даною метою 
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нами було організовано формувальний експеримент. Він складався з спеціально 

розробленої системи тренінгів з ігрової терапії. Кожне тренінгове заняття було 

організовано відповідно до вікових, психологічних, фізіологічних та 

індивідуальних особливостей дитини обраної нами категорії. Тривалість заняття 

становила 30 хвилин, що проводилося в розрахунку 6 дітей (серед яких 1 із ДЦП) 

на 1 дорослого (ведучого). Усього було проведено 10 тренінгових занять з ігрової 

терапії. 

По закінченню серії тренінгів з ігрової терапії, розробленими з метою 

підвищення рівня соціалізації дітей молодшого шкільного віку із дитячим 

церебральним паралічем, були запроваджені діагностичні методики, які ми 

використовували на констатувальному етапі дослідження, задля визначення 

результативності проведеної нами роботи. Аналіз отриманих результатів 

показав, що в порівнянні з констатувальним етапом, рівневі показники 

соціалізації дитини обраної категорії підвищилися. Варто зазначити, що після 

проведеної роботи, показники середнього рівня становлять 71 %, у порівнянні з 

33 % на констатувальному етапі, а показники низького рівня – 29 %, які у 

порівнянні із попереднім етапом нашої роботи становили 67 %. Різниця із 

констатувальним експериментом у першому та другому випадках становить 

38 %. Детальніше інформацію подано у рис.2. 

 

 
Рис. 2. Рівневі показники проведених методик на формувальному етапі 

дослідження у відсотковому співвіднесенні 
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Загальні висновки. Отримані результати свідчать про результативність 

впровадженої нами системи тренінгів з ігрової терапії для дітей молодшого 

шкільного віку із дитячим церебральним паралічем, що підтверджує позитивний 

вплив психокорекційних технологій на їх соціалізацію. Вважаємо за доцільне 

говорити про перспективність подальшого застосування описаної нами системи 

із даною категорією дітей з подальшим її вдосконаленням. 

 

Література: 

[1] Максименко, Д. С. Різнокольорове дитинство: ігротерапія, казкотерапія, 

ізотерапія, ігротерапія. Центр учбової літератури, 2020. 

[2] Чеботарьова, О. В. Дитина із дитячим церебральним паралічем. Ранок, ВГ 

«Кенгуру», 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1st International Conference on Optimization of Teaching and Learning in a Covid-19 Era            Sheffield, UK 
 

 
- 103 - 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНИЙ 

ПРОЦЕС ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

Біленька О. Б., 

кандидат фізико-математичних наук, доцент, 

доцент кафедри загальної фізики 

Національний університет «Львівська політехніка» 
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Анотація. Застосування сучасних інформаційних технологій є найбільш 

помітною тенденцією розвитку сучасного освітнього процесу. Тому є 

необхідним освоювати сучасні інформаційні технології, об’єднані в 

технологічний ланцюжок, що забезпечує збір, обробку, зберігання, передачу та 

відображення інформації. При цьому виникає потреба видозмінити навчальний 

курс як частину навчального матеріалу та створити ефективні методики по 

контролю знань для оцінки рівня засвоєння дисципліни. Найбільш ефективно з 

цими задачами справляються грамотно розроблені тести, які можуть бути 

використані як при поточному контролі знань, так і для підсумкової атестації. Із 

застосуванням інформаційних технологій можна створити ефективні тестові 

системи, що сприяє більш швидкому та якісному засвоєнню матеріалу. В цій 

роботі розглянуто використання інформаційно-комунікаційної технології (на 

прикладі роботи віртуального навчального середовища ВНС НУЛП), що 

дозволяє достатньо об’єктивно виявляти рівень засвоєння матеріалу, що є 

суттєвим в процесі навчання з точки зору ефективного використання виділеного 

часу. 

Ключові слова: Інформаційно-комунікаційні технології, Інтерактивне 

навчання, Комп’ютерні мережі, Тест контролю знань. 
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Зміни в інформаційно-комунікаційній структурі призвели до того, що 

суспільство пред’являє нові вимоги до шляхів набуття та передачі знань та ролі, 

яку відіграє людина в освітніх процесах. Тому системна інтеграція 

інформаційних та телекомунікаційних технологій в освітній процес та в 

керування освітою стає актуальним напрямом реформування сучасної системи 

освіти.  

В ході реформування першочерговою стає задача нового планування 

змісту та організації навчальних матеріалів, педагогічної діяльності викладача та 

навчальної роботи студента в інформаційному середовищі. Визначальним є не 

словесне відтворення електронного варіанту з екрану навчального курсу або 

його окремих фрагментів та перевірка прочитаного, а більш досконалий варіант 

представлення в учбовому процесі самого засвоюваного об’єкта, перехід від 

оглядового представлення цього об’єкта до моделювання його властивостей.  

Тому задача використання можливостей комп’ютера в дослідницькій та 

професійній діяльності набуває особливої актуальності для вищої школи. Процес 

перебудови розглядається як створення таких технологій, які будуть в стані 

забезпечувати перехід від формально-дисциплінарного до проблемно-активного 

виду навчання. Завдання полягає у створенні цілісної системи, яка б формувала 

в умовах інтерактивного навчання навики використання конструктивного 

аналізу та моделювання предметних середовищ. 

Основні питання інформатизації освіти знайшли своє відображення у 

соціологічній, психолого-педагогічній літературі. Теоретичні та прикладні 

проблеми підготовки викладачів інформатики та питання впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій так само розглянуті в дослідницьких 

роботах подібної проблематики (Солдаткин, 2003; Полат, 2000). 

А от таке питання підготовки майбутніх викладачів інформатики в якості 

фахівців з впровадження засобів інформатизації є недостатньо висвітленим в 

науковій літературі (Бабич, 2003). Крім цього відсутні методики навчання та 
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слабка практика використання комп’ютерних інформаційних технологій в 

навчальному процесі. 

Залучення телекомунікаційних технологій в навчальний процес пов’язане 

з вирішенням ряду питань. Перше полягає в обмеженості ресурсів вишу 

(фінансове забезпечення, якість каналів зв’язку, комп’ютерної техніки). Другим 

можна вважати слабку підготовку викладацького складу, а також відсутність 

методичних розробок по застосуванню ресурсів комп’ютерних мереж в 

навчальному процесі. Сама ж підготовка методичних матеріалів пов’язана з 

виконанням об’ємної роботи з пошуку потрібних джерел інформації в мережі та 

відпрацюванню технології їх використання (Солдаткин, 2003; Федоров, 2000). 

Завдання створення та впровадження в практику освітніх стандартів за 

навчальними предметами тісно пов’язане з ще одною важливою проблемою – 

виробленням критеріїв достовірності та надійності вимірювання рівня 

освіченості студента у відповідності з яким-небудь з цих стандартів. Для 

впровадження у вишах різного роду систем багатоетапного контролю 

студентських знань необхідно розробити (а в перспективі провести апробацію) 

різноманітні засоби вхідного, поточного та підсумкового контролю. 

В професійних навчальних закладах так само, як і в загально-освітніх, та в 

курсових програмах професійної освіти різних рівнів важливим є якість 

контролю знань та вмінь здобувача освіти. Обов’язковим складовим елементом 

системи вимірювачів показників навчання є дидактичні тести (Полат, 2000). 

Разом із традиційними засобами вимірювання, тест може бути успішно 

використаний не лише при поточному контролі знань, але й при підсумковій 

атестації, що є особливо важливим для об’єктивного (наскільки це можливо при 

правильній організації та методичному забезпеченню) контролю результатів 

освітньої діяльності, так і на проміжних етапах навчання.  

Ефективний діагностичний тест – це стандартизована методика, докладно 

науково та методично розроблена та перевірена на репрезентативній вибірці з 

достатньо високою надійністю (Бабич, 2003). Таким чином, тест повинен містити 
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систему завдань, зафіксовану документально технологію представлення та 

відпрацьовану систему перевірки, обробки та аналізу результатів як єдине ціле. 

Важливим також є проміжний контроль знань з дисципліни зі своєрідною 

функцією заповнення пробілів (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Ілюстрація проміжного тестового контролю з першого розділу 

дисципліни «Фізика» з діаграмою аналізу результатів оцінювання 

 

Її можливо реалізувати саме із застосуванням інформаційних технологій: 

створити тести контролю знань, за результатами яких видно не лише слабо 

засвоєний матеріал (відбувається усвідомлення студентом своєї неуспішності), 

але й з допомогою спливаючих підказок студенти можуть ознайомитись з 

правильною відповіддю, засвоїти її та правильно відповісти на поставлене 

питання вже на підсумковому контролі (відбувається усвідомлення своєї 

успішності і, як наслідок, зростає навчальна мотивація) (рис. 2, 3).  
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Рис. 2. Фрагмент журналу проміжного тестового контролю (у форматі .xls) 

 

 
Рис. 3. Приклад частини проміжного тесту з представленням оцінок в процесі 

покращення результатів 

 



1st International Conference on Optimization of Teaching and Learning in a Covid-19 Era            Sheffield, UK 
 

 
- 108 - 

 

Застосування подібних тестових матеріалів можливе як для самостійної 

роботи, так і для роботи в студентській групі. 

Інформаційна технологія може позитивно вплинути на пізнавальну 

активність і таким чином сприяти більш швидкому та ефективному засвоєнню 

матеріалу. Використання інформаційно-комунікаційної технології дозволяє 

об’єктивно виявляти рівень засвоєння матеріалу, що є суттєвим в процесі 

навчання з точки зору ефективного використання виділеного часу. Завдяки 

організації процесу навчання з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій можна: 

• скоротити час, затрачений викладачами та студентами на пошук 

необхідної навчальної та наукової інформації та доступ до неї;  

• прискорити оновлення вмісту за рахунок скорочення часу викладачів на 

розробку нової навчальної та методичної літератури;  

• вивільнити додатковий час у слухачів для індивідуальної самостійної 

роботи, а у викладачів та організаторів (при відповідній організації їх діяльності) 

на удосконалення та розвиток навчального процесу;  

• зменшити час, необхідний для досягнення студентами встановлених 

вимог до якості освіти. 
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Анотація. Визначено сутність, структуру та механізм розвитку 

комунікативної компетентності. Схарактеризовано особливості розвитку 

комунікативної компетентності майбутніх екологів у ході вивчення навчальної 

дисципліни «Технологія комунікації та взаємодії в колективі».  

Ключові слова: Інтерактивна функція, Інтеріоризація, Комунікативна 

компетентність, Комунікативна функція, Міжособистісне спілкування, 

Перцептивна функція. 

 

 

У стандарті вищої освіти за спеціальністю «Екологія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти передбачається, зокрема, розвиток уміння 

формувати ефективні комунікативні стратегії з метою донесення ідей, проблем, 

рішень та власного досвіду в сфері екології. Саме тому розвиток комунікативної 

компетентності стає одним з пріоритетних у процесі професійної підготовки 

майбутніх екологів, які, будучи носіями цінностей відповідального ставлення до 

навколишнього середовища, мають активно поширювати екологічні знання, 

підвищувати обізнаність населення у питаннях відносин «людина - природа». 

Реалізація зазначеного питання, на наш погляд, потребує не тільки оновлення 

змісту компонентів освітньої програми, але й впровадження сучасних 
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педагогічних технологій, спрямованих не стільки на трансляцію знань, скільки 

на активне оволодіння й відтворення техніки ділового спілкування, тобто уміння 

встановлювати правильні відносини с учасниками спілкування, успішно долати 

комунікативні бар’єри, налагоджувати взаємодію, вирішувати конфліктні 

ситуації конструктивним шляхом, усвідомлено обираючи оптимальну модель 

поведінки в конфлікті. 

Мета статті полягає у визначенні сутності, структури та шляхів розвитку 

комунікативної компетентності майбутніх екологів у професійному навчанні. 

Ю. М. Ємельянов (1999) визначав поняття «комунікативна 

компетентність» як засновану на знаннях та чуттєвому досвіді здатність 

особистості орієнтуватися в ситуаціях спілкування, вільно володіти вербальними 

і невербальними засобами спілкування, а також уміння людини організувати так 

званий міжособистісний простір у процесі ініціативного й активного 

спілкування з людьми. 

Комунікативна компетентність визначається як складно організоване, 

внутрішньо суперечливе поєднання комунікативних знань і вмінь, що 

відображають цілі та результати здійснюваної суб’єктом спілкування 

комунікативної діяльності (Корніяка, 2009). Комунікативна компетентність, за 

допомогою якої суб’єкт реалізує у процесі діяльності і спілкування три функції 

(комунікативну, перцептивну й інтерактивну), об’єднує, на її думку, у своєму 

складі такі групи вмінь, або здатностей: комунікативно-мовленнєву здатність, 

соціально-перцептивну здатність і інтерактивну здатність. Розроблена авторкою 

модель комунікативної компетентності відображає у своєму змісті три 

вищезазначені функції міжособистісного спілкування. Комунікативно-

мовленнєва здатність об’єднує такі вміння: отримання інформації, адекватне 

розуміння смислу інформації, програмування і висловлення своїх думок в усній 

і письмовій формі. Соціально-перцептивна здатність (сприймання і розуміння 

сутності іншої людини, взаємооцінка) передбачає такі вміння: створення образу 

іншої людини (розуміння її психологічної сутності); моральні уявлення (емпатія 
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як усвідомлення почуттів, потреб, інтересів інших людей, повага до партнера зі 

спілкування, тактовність тощо); рефлексію (самоусвідомлення – розуміння своїх 

внутрішніх станів, емоцій, ресурсів, уподобань, інтуїція). Інтерактивна здатність 

(вміння регулювати взаємодію, взаємовплив і досягати взаєморозуміння) 

об’єднує такі вміння: знання соціально-комунікативних норм, зразків поведінки, 

соціальних ролей; здатність до соціально-психологічної адаптації; контроль за 

поведінкою у взаємодії, вміння розв’язувати конфлікти; здатність справляти 

вплив на партнера зі спілкування: вміння слухати і володіння ефективною 

тактикою переконання іншої людини. 

У ході проєктування курсу «Технологія комунікації та взаємодії в 

колективі» нами була застосована в якості концептуальної вищезазначена 

модель комунікативної компетентності . Основними завданнями цього курсу є 

такі: оволодіння поняттєвим апаратом, що описує соціально-психологічні 

проблеми спілкування, міжособистісних і міжгрупових відносин; набуття 

досвіду соціально-психологічного аналізу ситуацій соціальної поведінки, 

спілкування і взаємодії, прийняття рішень; набуття досвіду урахування 

соціально-психологічних і особистісних особливостей людей, їх стилів 

взаємодії.  

У першому змістовому модулі «Спілкування як соціально-психологічне 

явище» розкривається сутність, види та структура спілкування, розглядаються 

соціокультурні аспекти спілкування, характеризуються комунікативні здібності 

людини та їх вплив на ефективність спілкування. У даному змістовому модулі 

передбачається опис таких основних компонентів спілкування: суб’єкти 

спілкування; засоби спілкування; потреби, мотивація та мета спілкування; 

способи взаємодії, взаємовпливу; результати спілкування. Відповідно до 

складових моделі комунікативної компетентності другий змістовий модуль 

послідовно характеризує основні функції міжособистісного спілкування: 

комунікативну, перцептивну й інтерактивну. Третій змістовий модуль 

«Конфлікт та моделі поведінки в конфлікті. Стратегії успішного ділового 



1st International Conference on Optimization of Teaching and Learning in a Covid-19 Era            Sheffield, UK 
 

 
- 112 - 

 

спілкування» розкриває причини виникнення та структуру конфлікту, 

класифікацію конфліктів. У ньому розглядаються стадії і наслідки розв’язання 

міжособистісного конфлікту, стилі поведінки в конфліктній ситуації за 

К. Томасом; передбачається вивчення чинників, що зумовлюють успішне 

міжособистісне спілкування у професійній діяльності.  

Ми погоджуємося з думкою про вирішальний вплив на розвиток 

комунікативної компетентності майбутніх фахівців набуття ними досвіду 

спілкування (Корніяка, 2009). Авторка підкреслює, що це відбувається шляхом 

інтеріоризації і закріплення в когнітивних структурах психіки людини 

особистісно цінних соціально-комунікативних явищ у формі знань та навичок, 

на підставі яких виробляється вміння ними оперувати в реальному процесі 

спілкування. О. М. Корніяка (2009) вважає, що індивідуальний досвід (знання і 

вміння) спілкування суб’єкта діяльності є засобом освоєння ним 

комунікативного досвіду суспільства. Саме тому для активізації зазначеного 

механізму у ході проєктування і проведення практичних занять нашого курсу 

особлива увага приділяється організації групових форм роботи, під час яких 

виконуються вправи щодо оволодіння комунікативною культурою, зокрема, 

розвиток уміння приймати групові рішення, здійснювати самоспостереження за 

власною поведінкою в напружених конфліктних ситуаціях, усвідомлено обирати 

оптимальну модель поведінки в конфлікті задля конструктивного його 

розв’язання тощо. 

Так, для формування навичок аналізу структурних компонентів 

міжособистісної взаємодії на практичному занятті ставляться такі завдання: 

спостереження за просторовим структуруванням взаємодії, дослідження 

стратегій взаємодії в конфліктній ситуації, демонстрація вербальних і 

невербальних способів вираження позиції по відношенню до іншого і 

прилаштування до позицій один одного (Иоффе, 2016). На першому етапі 

актуалізуються знання щодо сутності поняття «міжособистісне спілкування», 

характеризуються функції міжособистісного спілкування, обговорюються 
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відмінності між міжособистісною взаємодією і міжособистісним спілкуванням. 

Крім того, характеризуються просторові складові міжособистісної взаємодії, 

підкреслюється значущість міжособистісної дистанції у ході досягнення цілей 

конкретної взаємодії. На наступному етапі для формування комунікативного 

уміння визначати оптимальну дистанцію, що відповідає меті міжособистісної 

взаємодії та індивідуальним перевагам партнера по спілкуванню, О. В. Іоффе 

(2016) пропонує виконати спеціальну вправу. Вправа виконується у парах 

студентами, які мають по черзі скорочувати дистанцію між собою до моменту 

відчуття бар’єру партнера або свого власного. Після виконання вправи 

пропонується обговорити питання щодо того, яка саме дистанція була 

оптимальною, чи правильно і вчасно відбулося сприйняття сигналу про 

необхідність припинити скорочення дистанції. На другому етапі заняття 

студентам пропонується заповнити опитувальник К. Томаса «Стратегії взаємодії 

в конфліктній ситуації». Аналіз результатів самодіагностування спрямований на 

визначення домінуючої стратегії взаємодії в конфліктній ситуації, її переваг і 

недоліків в різних життєвих ситуаціях. На третьому етапі за допомогою гри 

моделюється ситуація, в якій можуть проявлятися різні стилі поведінки 

учасників. У ході виконання завдання обговорення учасників може набувати 

характеру конструктивного чи деструктивного конфлікту. Завданням є 

спостереження за стратегіями взаємодії в конфліктній ситуації у процесі гри. 

Отже, комунікативна компетентність визначається як складно 

організоване, внутрішньо суперечливе поєднання комунікативних знань і вмінь, 

що відображають цілі та результати здійснюваної суб’єктом спілкування 

комунікативної діяльності. У структурі комунікативної компетентності 

вирізняють такі складові: комунікативно-мовленнєва здатність (отримання 

інформації, адекватне розуміння смислу інформації, програмування і 

висловлення своїх думок в усній і письмовій формі); соціально-перцептивна 

здатність (сприймання і розуміння сутності іншої людини, взаємооцінка); 

інтерактивна здатність (вміння регулювати взаємодію, взаємовплив і досягати 
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взаєморозуміння). Механізмом розвитку комунікативної компетентності у 

майбутніх фахівців є інтеріоризація і закріплення в когнітивних структурах 

психіки людини особистісно цінних соціально-комунікативних явищ у формі 

знань та навичок, на підставі яких виробляється вміння ними оперувати в 

реальному процесі спілкування. У ході вивчення розробленого нами курсу 

«Технологія комунікації та взаємодії в колективі» розвиток комунікативної 

компетентності майбутніх екологів відбувається шляхом набуття досвіду 

спілкування та аналізу поведінки в конфліктних ситуаціях. 
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Одеський національний економічний університет 

м. Одеса, Україна 

 

У зв’язку з впровадженням дистанційної форми навчання в умовах 

адаптивного карантину, перед викладачами ЗВО постало питання щодо 

забезпечення студентів якісною навчальною інформацією, засобами її передачі 

та опрацьовування цієї інформації, враховуючи особливості спілкування зі 

студентами з використанням сучасних онлайн технологій.  

Ще на початку 1-го семестру 2020-2021 навчального року для студентів 3-

го курсу спеціальності ФЕУП ОНЕУ нами було запропоновано зареєструватися 

на онлайн платформі «Prometheus» та обрати курс «Англійська для бізнесу та 

підприємства».  

Проект «Prometheus» – це українська навчальна платформа, яка була 

започаткована у 2014 році. На даній платформі представлено більше 120 

різноманітних онлайн курсів, переважна більшість з яких є безкоштовними. 

Звичайний, термін проходження одного курсу становить 4-5 тижнів. Після 

успішного проходження курсу, за умови отримання не менш 70 балів зі 100 

можливих за виконання обов’язкових завдань курсу, студенти мають можливість 

отримати сертифікат, у якому не вказується кількість отриманих балів. 

Пропонуємо до вашої уваги приклад поєднання опанування теоретичним 

матеріалом онлайн-курсу «Англійська для бізнесу та підприємства» та засобів 

опрацьовування нової тематики на практичних заняттях з метою підвищення 
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результативності навчання, за умови дотримання виконання студентами 

обов’язкових видів робіт, таких як:  

• самостійна робота студента; 

• індивідуальна робота студента; 

• відвідування практичних занять – конференцій у ZOOM; 

• підготовка презентацій у Power Point;  

• складання семестрових контрольних робіт у MOODLE;  

• написання поточних контрольних та відправлення їх на електронну 

адресу викладача для перевірки. 

Перш за все, розглянемо структуру обраного навчального курсу з 

англійської мови. Цей курс Університету Пенсильванії створений за підтримки 

Державного бюро департаменту освіти та культурних зв’язків Сполучених 

Штатів Америки та Офісу програм вивчення англійської мови та розрахований 

на неносіїв англійської мови, які хочуть дізнатись про бізнес та міжнародну 

економіку (Prometheus, 2020). 

Курс «Англійська для бізнесу та підприємства» поділяється на чотири 

етапи:  

1. Створення стартапу, опрацьовування ідей та можливостей; 

2.  Дослідження ринку, виявлення потреб, а також опанування навичок 

презентації продукції (яка саме продукція – товар чи послуга; чим дана продукція 

відрізняється від інших, представлених на ринку; які потреби вона задовольняє: 

для якої категорій споживачів призначена), проведення різних видів опитування, 

розробка анкет задля пошуку потенційних клієнтів; 

3. Складання бізнес плану на три роки, з урахуванням наявності чи 

відсутності початкового капіталу; започаткування та подальший розвиток 

виробництва власної продукції; 

4. Основи фінансування бізнесу та пошук потенційних інвесторів. 

На початку кожного етапу надається короткий план роботи та перелік 

видів завдань, які запропоновані протягом цьому курсу.  
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Загалом, теоретичний матеріал курсу надається у форматі відео-лекцій, 

тривалість кожної становить приблизно 5-10 хвилин. У кожному розділі наведені 

статті у двох варіантах – Advanced та Basic – тобто представлені оригінальною 

мовою та адаптовані, та обов’язково надається посилання на джерела. Одне з 

головних завдань курсу – виконання онлайн завдань до статей. Прошу звернути 

увагу, що в залежності від рівня володіння іноземною мовою, студентами 

обирають Advanced чи Basic варіант статті. Це дає можливість засвоєння усіма 

студентами групи більшої кількісті лексичного матеріалу. Під час проведення 

конференцій у мережі ZOOM, викладач зі студентами обговорювали зміст та 

робили аналіз статті, в залежності від її тематики. 

Наприкінці кожного етапу до виконання пропонується творче завдання, 

яке не оцінюється на платформі онлайн-курсів для нарахування балів та 

отримання сертифікату, але має бути розміщене студентами у розділі 

«обговорення» задля перегляду викладачами та усіма користувачами курсу. 

Студенти 3-го курсу спеціальності ФЕУП, які вивчають англійську мову 

професійного спілкування, та приєдналися до запропонованого курсу онлайн 

платформи «Prometheus», виконують такі індивідуальні творчі завдання та 

відправляють на електронну адресу викладача. Після перевірки викладачем, 

студенти використовують ці матеріали для створення власної презентації, яку 

згідно з навчальним планом вони мають представити на 9-му навчальному тижні. 

Головна мета запропонованого курсу «Англійська для бізнесу та 

підприємства», – навчити студентів представляти власний продукт англійською 

мовою. Треба зауважити, що студенти 3 курсу спеціальності ФЕУП вивчають 

створення стартапу – навчальна дисципліна – тренінг стартап. Відповідно, 

тематика цього онлайн-курсу є для них знайомою та актуальною.  

На мою думку, завдяки урізноманітненню та розширенню запропонованих 

у вищезгаданому курсі завдань, використанню та опрацьовуванню лексичного 

матеріалу під час практичних занять, впровадження онлайн-курсу «Англійська 

для бізнесу та підприємства» являє собою вдалу спробу створення змішаної 
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системи навчання, що дозволила поєднати усі види обов’язкових робіт, які 

студенти мають виконати протягом семестру. 

Концепція змішаного навчання передбачає, що в сучасних умовах 

трансформації системи освіти можна оптимально поєднувати сильні сторони 

традиційного навчання з перевагами дистанційних технологій. Коли значна 

частина матеріалу засвоюється студентами самостійно в дистанційному 

компоненті програми або курсу, очні ( у даному випадку онлайн конференції) 

заняття можуть бути більш насиченими і ефективно організованими. Система 

змішаного навчання пропонує також реальні підходи до вирішення одного з 

основних завдань сучасної традиційної освіти: реалізації і розвитку в повній мірі 

потенційних здібностей кожного студента (Сошко, 2018). 

Отже, які результати ми маємо після завершення курсу «Англійська для 

бізнесу та підприємства». Студенти виконали самостійні та індивідуальні 

завдання, засвоїли новий лексичний матеріал та опрацювали його на практичних 

заняттях, створили презентації свого власного продукту (товару чи послуги), 

більшість студентів отримали сертифікати по завершенню курсу, тобто отримали 

більше 70 балів. Студенти виконували поточні контрольні роботи, розроблені 

викладачем кафедри іноземних мов з використанням лексики та теорії онлайн 

курсу. 

 

Література: 

[1] Платформа онлайн курсів «Prometheus». (2020). Англійська для бізнесу та 

підприємства. 
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[2] Сошко, О. Г. (2018). Змішане навчання як форма реалізації навчального 

процесу в сучасному ВУЗі. Міжвузівський науково-методичний семінар 

«Використання моделі змішаного навчання при викладанні іноземних мов», 21 

березня 2018, (С. 87-89). 
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Дві тисячі двадцятий рік з самого початку приніс багато несподіванок, не 

обійшовши й нас, тих, хто присвячує свій час та сили медицині та пошуку нових 

знань та вмінь: лікарів, які вже працюють, інтернів, які прагнуть здобути, 

якомога, більше знань, та ,звичайно, студентів, перед якими ще стане 

найважливіший вибір : яку ж спеціалізацію обрати і де найти своє місце в житті, 

щоб краще допомагати людям? 

У зв’язку з пандемією COVID-19 ми всі були змушені змінити наші звички, 

спосіб життя, не обійшло це й сферу медичного навчання. 

Дистанційне навчання спочатку сприймалося, як те, що лякає та 

необізнане, викликало багато питань у студентів та викладачів. Такий стрімкий 
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перехід від очної форми навчання до дистанційної теж змушував хвилюватися. 

Багато студентів нашого університету мають активну соціальну позицію та 

займаються освітньою, організаційною, волонтерською, агітаційною діяльністю, 

отже перед ними повстало питання: як далі не втратити ентузіазму і продовжити 

свою місію у нових, незвичних умовах? 

Але вже з перших днів нашого дистанційного навчання ми зрозуміли, що 

спільними зусиллями та хорошою організацією процесу, ми зможемо все 

зробити, продовжити та удосконалити навчальний процес. 

Наші викладачі, як і студенти, теж багато навчалися, освоювали нові 

простори викладання та вивчання різних сфер діяльності. Прийшлось багато часу 

приділяти комп’ютеру та поглибленому вивченню інформатики не тільки 

студентам, а, по-перше, викладачам. Ті зусилля, які вони прикладали, їх 

готовність вчитися, шукати, працювати з інформацією та робити її адаптованою 

до дистанційного навчання, самовідданість – все це заслуговує великої вдячності 

та пошани. 

Дистанційне навчання стало своєрідним містком дружби між 

факультетами та іншими Вишами тому, що деякі викладачі переймали досвід у 

викладачів з інших факультетів та університетів, інколи лекції проходили 

сумісно з студентами інших факультетів нашого університету, що ще більше 

підвищувало рівень навчання студентів, давало можливість обмінюватись 

досвідом та відточувати майстерність та навички роботи з хворими. 

Багатьох людей не полишає думка: а що ж то за лікарі будуть, які навчалися 

на дистанційному навчанні, лікувати хворих вони теж будуть дистанційно? Хоча 

з приводу цього йде багато дискусій, життя вносить свої коригування в умовах 

ХХІ-го сторіччя, досвід уже, навіть, другого року карантину показує, що у 

дистанційного навчання є свої переваги: 

1. Більший обсяг інформації, який може дати викладач і на лекції, і для 

самостійного вивчення, тому студенти з жагою до знань можуть вивчити 

основний та додатковий матеріал у найкоротший час. 
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2. Більш налагоджена та швидка перевірка завдань: так в один «клік» ваша 

написана або сфотографована відповідь вже у викладача і одразу оцінка з 

правильною відповіддю та поясненням, чому саме так повинно бути, в деяких 

випадках, інколи з посиланням на правильну відповідь . 

3. Головна мета дистанційного навчання – не дати розвитися та 

розповсюдитися хворобі, водночас не припиняючи процес навчання.  

4. Є можливість відео-зустрічей з видатними вченими, зараз маємо змогу 

прослуховувати дистанційно багато профільних лекцій та форумів, в тому числі, 

закордонних. 

5. Дистанційне навчання – гарний початок підготовки майбутніх лікарів до 

онлайн-консультування, яке планується налагодити в Україні у рамках проекту 

«Телемедицина». 

6. Що також важливо, наші студенти, які займають активну соціальну 

позицію, навіть у період карантину, мають змогу проведення дистанційних 

лекцій для школярів та проводити агітаційні заняття для майбутніх абітурієнтів, 

тим самим підтвердивши, що наш університет навчає не тільки лікувати, а й бути 

небайдужими до багатьох проблем та сфер життя. 
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Анотація. Важливим напрямом модернізації педагогіки мистецтва 

виступає дослідження проблеми трансфесійної підготовки фахівців у закладах 

вищої освіти. Представлена в статті її структурна модель включає напрями 

можливого розгалуження мистецької педагогічної освіти на виконавський, 

педагогічний, просвітницький аспекти, висвітлює принципові засади і 

технологічне забезпечення трансфесіоналізації мистецької підготовки студентів, 

критерії та показники ефективності трансфесійної підготовки. Акцентується 

принципове значення функціонально-мотиваційних, аксіологічних, творчих та 

рефлексивних чинників навчання. Особлива увага привертається до практичного 

спрямування освіти на основі паралельного впровадження інформативних і 

проблемно-пошукових методів навчання; до застосування безпосередніх 

міжособистісних та електронних дистанційних способів спілкування викладача 

зі студентами; до використання прийомів самозаглиблення і водночас 

досягнення комунікативної відкритості майбутніх фахівців. Підкреслюється, що 

трансфесійна підготовка може досягти ефективності в умовах забезпечення 

свободи вибору і водночас залучення студентів до виконання уніфікованих 

навчальних завдань. 

https://orcid.org/0000-0002-3696-2901
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Перспективними напрямами розвитку і оновлення педагогіки мистецтва 

називаються такі, як дослідження методологічних детермінант мистецької 

освіти, проблеми універсалізації навчальних дій студентів в галузі мистецтва, 

можливості і перспективи застосування дистанційних освітніх технологій у 

викладанні мистецьких дисциплін, полікультурні орієнтири розвитку мистецької 

освіти, педагогічні засоби активізації впливу мистецтва на становлення 

особистості в сучасних умовах. 

Ключові слова: Педагогіка мистецтва, Трансфесійна підготовка, 

Факультет мистецтв, Теоретичні підходи , Практична технологія. 

 

Abstract. Important direction in the modernization of art pedagogy is the 

solution of the problem of transferable training of specialists in higher education 

institutions. Structural model presented in the article reveals possible directions of 

branching of art pedagogical education into performing, pedagogical, educational and 

sound directing aspects, highlights the basic principles and technological support of 

transfessionalization of art training of students, criteria and indicators of efficiency of 

transfusion training. Fundamental importance of functional-motivational, axiological, 

creative and reflexive factors of learning optimization emphasized. Particular attention 

paid to the practical direction of education on the basis of parallel implementation of 

informative and problem-solving teaching methods; to the use of direct interpersonal 

and electronic remote methods of communication between teachers and students; to 

the use of self-immersion techniques and at the same time to achieve communicative 

openness of future specialists. Emphasized that transferable training can be effective 

in terms of ensuring freedom of choice and at the same time involving students in the 

implementation of unified educational tasks. 

Promising directions of development and renewal of art pedagogy are such as 

research of methodological determinants of art education, problems of universalization 

of students' educational actions in the field of art, possibilities and prospects of 

application of distance educational technologies in teaching art disciplines, 
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multicultural landmarks of art education development formation of personality in 

modern conditions. 

Keywords: Art pedagogy, Transferable training, Faculty of arts, Theoretical 

approaches, Practical technology. 

 

 

Постановка проблеми. Перспективний розвиток педагогіки мистецтва має 

враховувати реалії соціальних перетворень у сучасному суспільстві, зокрема в 

питаннях модернізації системи вищої педагогічної освіти. Підготовка майбутніх 

фахівців не може не орієнтуватись на потреби розширення функціональних 

вимірів майбутньої діяльності студентів, здатних мобільно пристосовуватись до 

запитів сьогодення, виконувати завдання в умовах недостатньої визначеності, 

комплексно підходити до отримання результатів професійної діяльності. Так в 

контекст педагогіки мистецтва входить поняття «трансфесія», під яким ми 

розуміємо трудову активність, що виступає наслідком поєднання компетенцій, 

сформованих у різних спеціалізованих сферах художньої і педагогічної 

діяльності, здатність фахівця до виконання широкого спектру дій мистецької 

педагогічної діяльності. 

Аналіз досліджень. Проблеми трансфесіоналізму останнім часом знайшли 

певне відображення у педагогічних дослідженнях. Науковці підкреслюють 

багатовимірність структури трансфесій (Зеер, 2017; Ткаченко, 2016), 

розглядають можливості трансфесійної підготовки у формуванні лідерських 

якостей особистості (Кабрин, 2019). Суттєва увага приділяється індивідуалізації 

процесу трансфесійної підготовки студентів (Зеер, 2017; Roco, & Bainbridge, 

2003). Особливо важливого значення надається проблемам співвіднесення 

трансфесійних і творчих орієнтирів розвитку системи вищої освіти 

(Виноградова, 2016; Дикова, 2019). У дослідженнях піднімається проблема 

цифрового контексту навчання, що на думку авторів суттєво розширює 

можливості трансфесійної освіти (Зеер, 2019; Sleurs, 2008). 
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Педагогіка мистецтва має суттєві надбання у вивченні проблем 

індивідуалізації освітніх процесів (Падалка, 2008), активізації творчих засад 

навчання (Отич, 2010), акмеологічного спрямування процесу навчання 

мистецтва (Козир, 2008). При цьому питання трансфесіоналізму в педагогіці 

мистецтва, на жаль, не знайшли на сьогодні наукового розгляду. 

Мета статті – висвітлити трансфесійні орієнтири підготовки майбутніх 

фахівців в системі вищої мистецько-педагогічної освіти як одного з важливих 

чинників фундаменталізації і подальшого розвитку педагогіки мистецтва. Мета 

конкретизується у таких завданнях, як виявлення проєктивних підходів до 

фахової спеціалізації підготовки майбутніх фахівців в системі вищої художньо-

педагогічної освіти; визначення змісту і структури трансфесійної підготовки 

студентів; висвітленні принципових позицій формування нових стратегій і 

методів в системі трансфесійної підготовки студентів. 

Методи дослідження. Для досягнення мети та вирішення поставлених 

завдань було використано аналіз літератури, зіставлення результатів аналізу та 

їх узагальнення; проєктування та теоретичне обґрунтування педагогічної 

стратегії трансфесійної підготовки студентів; проведення педагогічного 

експерименту (діагностичного та формувального), узагальнення висновків. 

Новизна роботи полягає в інтерпретації трансфесіоналізму як необхідного 

напряму модернізації педагогіки мистецтва, визначенні принципових засад та 

особливостей застосування практичних технологій трансфесійної підготовки 

студентів мистецьких факультетів у вищих закладах освіти. 

Виклад матеріалу. Педагогіка мистецтва вивчає різні напрями художнього 

розвитку учнівської молоді та студентства – музичного, хореографічного, 

театрального, образотворчого тощо. Характерне для педагогіки мистецтва 

широке охоплення різних галузей мистецтва створюють сприятливі обставини, 

уможливлюють впровадження трансфесійних підходів до вищої освіти, які 

передбачають багатовимірність, міждисциплінарність, готовність майбутніх 
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фахівців до засвоєння і виконання в майбутньому широкого спектру різновидів 

діяльності, синтез знань з різних наукових галузей. 

Трансфесійне оновлення системи підготовки студентів може стати 

продуктивним, насамперед, на основі виокремлення спеціалізованих напрямів 

фахового навчання. Виходячи зі специфіки мистецько-педагогічної освіти, до 

них відносимо такі, як: виконавська підготовка, педагогічна освіта; мистецька 

просвітницька підготовка. 

Трансфесійні орієнтири в галузі художнього виконавства передбачають 

можливість виконавського розвитку майбутніх фахівців на достатньо високому 

рівні, такому, щоб випускник зміг зреалізувати себе в майбутній трудовій 

діяльності як виконавець – член або соліст хорового, танцювального колективу, 

чи ансамблю, або як концертмейстер тощо. 

Педагогічне спрямування в системі мистецької педагогічної освіти 

спрямовує трансфесійні орієнтири підготовки на здобуття студентами 

педагогічних знань, розвиток готовності до кваліфікованого здійснення функцій 

вчителя мистецтва, керівника дитячого мистецького колективу, організатора 

виховного процесу у позашкільних закладах мистецького навчання. 

Просвітницький напрям трансфесійної підготовки має на меті підготовку 

студентів до впровадження духовних цінностей мистецтва в маси, розвиток 

здатності випускників до широкого розповсюдження кращих здобутків 

художньої культури серед широких верств населення, зокрема, учнівської 

молоді. 

Принциповими засадами трансфесійної модернізації вищої освіти в галузі 

педагогіки мистецтва визначаємо такі, як забезпечення функціональної 

компетентності випускників; посилення аксіологічної спрямованості навчання; 

орієнтація студентів на саморозвиток, на самореалізацію, на досягнення 

самоефективності. Розглянемо їх послідовно. 

Забезпечення функціональної компетентності означає розвиток у студентів 

здатності до осягнення до соціального призначення обраної професії, 
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формування усвідомленого ставлення до особистих потреб і можливостей у 

майбутній діяльності. Особливого значення набуває вироблення у процесі 

навчання інтересу до вирішення нагальних проблем майбутньої практичної 

діяльності, до знаходження оптимальних способів їх розв’язання. 

Посилення аксіологічної спрямованості навчання передбачає розвиток у 

студентів здатності до оцінювання життєвих колізій і фахових проблем у різних 

сферах професійної діяльності. Суттєвого значення набуває спонукання 

студентів до вибору продуктивних способів міжособистісного спілкування і 

оволодінні ними. Заслуговує на серйозну увагу також формування у студентів 

умінь варіантного вирішення питань, що можуть виникнути у процесі 

майбутньої діяльності. 

Орієнтація на творчий саморозвиток, самовиявлення, на досягнення 

самоефективності передбачає активізацію у студентів толерантного ставлення до 

можливих ускладнень професійної діяльності, до ситуацій, що характеризуються 

певною невизначеністю, до співвіднесення особистісних і соціально-

професійних цінностей у фаховій самореалізації. 

Практична реалізація означених принципових засад передбачає широке 

впровадження інтегративних технологій, заснованих на поєднанні, взаємодії 

стабільних і змінних умов навчальної діяльності. Ефективним в сучасних умовах 

навчання стає паралельне застосування безпосередніх, міжособистісних та 

електронних, дистанційних способів спілкування викладача зі студентами. 

Оптимізації трансфесійної підготовки студентів сприяє забезпечення взаємодії 

інформативних і проблемно-пошукових методів навчання. Досягненню 

професійної мобільності і адаптивності майбутніх трансфесіоналів активно 

слугують прийоми спонукання студентів до самозаглиблення і водночас до 

досягнення комунікативної відкритості. Трансфесійна підготовка може досягти 

ефективності в умовах забезпечення свободи вибору і водночас залучення 

студентів до виконання уніфікованих навчальних завдань. 
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Вірогідність діагностики трансфесійної готовності студентів до 

майбутньої діяльності забезпечують розроблені нами в процесі дослідження 

мотиваційний, діяльнісний та рефлексивний критерії. Мотиваційний критерій 

має свідчити про рівень сформованості усвідомленого ставлення студентів до 

реальних, практичних потреб майбутньої професійної діяльності, конкретними 

показниками при цьому виступають вияв стабільного інтересу до розширення 

професійних умінь в галузі виконавської, педагогічної, просвітницької 

діяльності, а також вияв прагнення до деталізованого пізнання їх специфіки. 

Діяльнісний критерій зорієнтовано на виявлення у студентів міри оволодіння 

практичними діями в галузі художньо-виконавської, художньо-педагогічної та 

просвітницької роботи. Показниками означеного критерію виступають вияв 

здатності до адекватного оцінювання творів мистецтва, до встановлення 

художнього контакту зі школярами в процесі педагогічної практики, до творчої 

самореалізації у процесі виконавства. Рефлексивний критерій застосовується з 

метою виявлення міри здатності студентів до аргументованої самооцінки 

результатів виконавської, педагогічної, просвітницької діяльності. Показниками 

в даному випадку виступають вмотивованість звертання до самооцінки та 

відповідність її реальному стану готовності студента до різновидів професійної 

діяльності. 

На основі визначених критеріїв було проведено діагностику рівнів 

трансфесійної готовності випускників факультетів мистецтв педагогічних 

університетів до і після впровадження вище запропонованих педагогічних 

підходів. В експериментальному дослідженні взяли участь загалом 60 студентів 

випускного курсу. В результаті статистичної обробки матеріалів 

експериментального обстеження з’ясувалось, що 12 осіб з експериментальної 

групи виявили високий рівень трансфесійної підготовленості, середній рівень –

14, низький – 4 особи, між тим як учасники експерименту з контрольної групи 

виявили значно нижчі результати, а саме: високий рівень продемонстрували – 6 

студентів, середній – 13, низький – 11 осіб. Отримані результати підтвердили 
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ефективність запропонованих теоретичних засад і практичних методів 

підготовки студентів до трансфесійної діяльності. 

Висновки. Одним із напрямів подальшого розвитку і модернізації 

педагогіки мистецтва виступає дослідження шляхів забезпечення 

трансфесійності підготовки студентів в системі вищої освіти. Представлені у 

статті провідні підходи до забезпечення слід вважати важливим напрямом 

оновлення мистецької освіти. Результативних наслідків у підготовці майбутніх 

фахівців виконавського, педагогічного, просвітницького профілю можливо 

досягти на основі забезпечення взаємодії функціонально-мотиваційних, 

аксіологічних, творчих та рефлексивних чинників навчання. Цілісність 

запропонованої структурної моделі трансфесійної підготовки зумовлено 

взаємоузгодженим застосуванням стабільних і змінних умов навчання. 

Подальший розвиток педагогіки мистецтва передбачає визначення 

методологічних детермінант трансфесіоналізації мистецької освіти, дослідження 

проблем універсалізації навчальних дій студентів в галузі мистецтва, вивчення 

можливостей і перспектив застосування дистанційних освітніх технологій у 

викладанні мистецьких дисциплін, а також обґрунтування полікультурних 

орієнтирів розвитку мистецької освіти. 
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ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ У МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ 

 

Трофименко А. А., 

спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист, 

голова циклової комісії з основ медсестринства 

Комунальний заклад «Мелітопольський медичний фаховий коледж» 

Запорізької обласної ради 

м. Мелітополь, Україна 

 

Попова О. А., 

викладач вищої категорії, 

викладач основ правознавства, 

Комунальний заклад «Мелітопольський медичний фаховий коледж» 

Запорізької обласної ради 

м. Мелітополь, Україна 

 

Духовно-здорове суспільство із духовно-здоровими громадянами є мрією 

кожної окремої людини та суспільства загалом. 

Патріотизм (грец. πατριώτης – співвітчизник, patrís – Батьківщина, 

Вітчизна) – це любов та відданість Батьківщині, прагнення своїми діями служити 

її інтересам. 

Саме від формування духовно-здорової гармонійно-розвинутої 

особистості залежить виховання морально-стійких міжособистісних відносин 

членів навчальної групи фахових навчальних закладів, а від нього – духовне 

оздоровлення суспільства. Ось чому найважливішою соціальною рисою 

особистості, сформованою під впливом здорових колективів, до яких вона 
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належить, а також суспільства, в середовищі якого вона перебуває, є патріотизм 

і висока національна свідомість, любов і відданість своїй Батьківщині. 

Патріотизм функціонує на двох рівнях: первинному («чуттєвому»), де 

відчуття національної приналежності проявляється лише як емоція (закоханість 

у природу рідного краю, замилування мовою, звичаями, обрядами тощо), і 

вищому («емоційно-логічному»), обов’язковою умовою якого є осмислення 

своїх почуттів, а не тільки відчуття своєї національної приналежності, 

зрозуміння потреби власної держави і прагнення до державотворення. В 

особистості, у якої розвинена національна свідомість і самосвідомість, 

гармонійно поєднуються такі, принаймні три, моменти: здатність усвідомлювати 

сутність нації, до якої вона себе відносить, з якою себе ідентифікує; надання 

важливого значення тому, як ставляться до неї, до її нації інші національні 

спільноти; усвідомлення того, що кожна нація є джерелом розвитку й 

забезпечення усіх інших нації, що разом складають людство. 

Це почуття – любов до Батьківщини, до свого народу, гордість за їхнє 

минуле й сьогодення, готовність до її захисту – є одним із найважливіших 

духовних надбань особистості (Москалець, 1994). 

ХХІ ст. стало випробуванням для України, вкотре ми повинні доводити 

своє право на незалежність, кров’ю окроплювати землю, яку віками захищали 

наші прадіди. В якому б куточку Землі не жив українець, ніщо не зможе зламати 

той дух, ту жагу до свободи, які генетично закладені у його душі. Гідність, 

відданість та патріотизм засяяли сьогодні новими гранями, стали своєрідним 

поштовхом для переосмислення глибокої суті людського буття. 

Виховання почуття патріотизму, формування у підростаючого покоління 

вірності Батьківщині, готовності до служіння Батьківщині в педагогічній 

традиції завжди були зосередженням виховної системи. Патріотична свідомість 

наших громадян залишається найважливішою цінністю, однією з основ духовно-

моральної єдності суспільства. Виховати людину люблячим свою землю, свій 

народ, бути готовим до захисту своєї Батьківщини – дуже непросте завдання. Але 
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це, безумовно, може стати реальністю, якщо ми, педагоги, будемо виконувати її 

з любов'ю і добротою, не забуваючи мудрих слів: «Дитина – це не посудина, яку 

потрібно наповнити знаннями, а факел, який потрібно запалити!» У ХХI столітті 

необхідність виховання патріотизму в українців знову стала актуальною. 

Сучасному суспільству потрібні патріоти, інтелектуально і духовно розвинені 

люди, що люблять свою Батьківщину, шанують традиції наших дідів і прадідів, 

здатні в будь-яку хвилину на самопожертву в ім'я порятунку життя інших людей 

(батьків, матерів, братів, сестер, дружин, дітей), свято шанують атрибути 

державної влади.  

Війна, яка триває в Україні, змінила модель нашого суспільства, змінила 

кожного з нас. По-новому зазвучала професія медика в контексті сьогоднішніх 

реалій. Медики незалежної України зіткнулися з багатьма випробуваннями, до 

яких не були готові. Події на Сході вимагають від медичного працівника 

опановувати практичні дії та навички в умовах війни. Акцентується увага на 

психологічній готовності та професійній спроможності діяти в екстремальних 

ситуаціях, умінні надати першу медичну допомогу. Важлива роль належить 

молодим спеціалістам з медичною освітою, на яких покладається важлива місія 

порятунку та збереження життя. 

Професійне виховання повинно бути тісно пов’язане з патріотичним, з 

усвідомленням студентом своєї ролі у майбутньому України, з бажанням 

удосконалювати свої професійні навички, виховувати в собі почуття 

самопожертви, вчитися героїзму, співчуття, прагнення бути прикладом для 

інших. 

Клятва Гіппократа спонукає людей в білих халатах переборювати всі 

емоції й особисті негаразди, щоб з честю виконати свій професійний обов’язок. 

Медик не має права на помилку, адже помилка може коштувати людині життя. 

Життєвий шлях людини часто залежить від тих випробувань, які готує їй доля, 

тож ми маємо готувати себе до серйозних випробувань і пам’ятати, що від нас, 

медичних працівників, нашої фахової майстерності, наших знань, умінь та 
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навичок, високих моральних якостей залежить майбутнє України, майбутнє 

нації! 

Оскільки плекання свідомості, самосвідомості, національної та 

патріотичної самосвідомості починається з раннього дитинства, учені 

складовими національної свідомості людини вважають: 

- любов до України, історичного й самобутнього образу її народу; 

- віру в духовну силу народу та його призначення; 

- силу волі й відповідальність за те, щоб народ України посів почесне місце 

в цивілізованому світі; 

- уміння осмислювати історію, культуру, мистецтво, цінності, мораль, 

звичаї, обряди, символіку свого народу, нації, рідного краю; 

- систему вчинків, що є наслідком любові до Батьківщини, віри, 

відповідальності, осмислення;  

- готовність свідомо служити інтересам України (Шегедин, 1997). 

Під час Європейської конференції із сестринської справи, котра 

відбувалася у Відні у 1988 р., було наголошено, що без медичних сестер немає 

майбутнього. Як зауважує М. Шегедин (2001), такий підхід до значимості 

сестринської справи, як складової частини системи охорони здоров’я, та особи 

медичної сестри залишається актуальним і нині, у ХХІ століття. 

На сьогоднішній день патріотичне виховання молоді в багатьох країнах 

світу займає одне з провідних місць у системі національних пріоритетів. Повага 

і любов молодих громадян до власної Батьківщини, мови, традицій та культури 

виступають невід’ємними складовими державної політики. Так, у Сполучених 

Штатах патріотичні почуття і гордість за власну країну прищеплюються 

американцям із самого дитинства. Непересічне значення у цьому процесі відіграє 

активна пропаганда державних символів через ЗМІ, культуру та інститути 

громадянського суспільства – школи, університети, різноманітні скаутські і 

молодіжні організації. Найбільш активно до ідей патріотизму залучають у Китаї, 

де ця діяльність становить основу державної політики і координується 
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Комуністичною партією, Комуністичним союзом молоді та Федерацією молоді 

Китаю. 

Мета патріотичного виховання студентів медичних коледжів 

конкретизується через систему таких виховних завдань: 

- утвердження в свідомості і почуттях майбутніх медичних працівників 

патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного 

минулого України; 

- виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної 

символіки; 

- підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування 

ставлення до солдата як до захисника Вітчизни, героя; 

- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами 

людини та її патріотичною відповідальністю; 

- сприяння набуттю студентами патріотичного досвіду на основі 

готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та 

способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, 

спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності 

дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе 

відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до 

демократичних принципів, брати участь у волонтерських та інших соціально 

значимих проектах; 

- формування толерантного ставлення до інших народів, культур і 

традицій; 

- утвердження гуманістичної моральності як базової основи професії 

медицини; 

- культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, 

свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи; 

- формування мовленнєвої культури; 
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- спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, 

аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму (Міністерство освіти та науки 

України, 2015). 

Національно-патріотична робота у медичних коледжах має здійснюватися 

за активної участі студентської ради коледжу, що як орган студентського 

самоврядування ініціює та проводить заходи національно-патріотичного 

спрямування. Важливе значення має також залучення студентів до активного 

суспiльного життя, виконання ними громадських доручень, особиста iнiцiатива і 

участь у пiдготовцi та проведеннi культурно-масових, громадсько-полiтичних 

заходiв на рівні коледжу та міста. 

Патріотизм складає найважливішу ціннісну основу будь-якого 

демократичного суспільства і виступає суттєвим внутрішнім мотивом для 

саморозвитку і розкриття всіх потенціальних соціальних можливостей в 

духовній, економічній і соціальних сферах життя суспільства. Тому мета 

навчального закладу на сучасному етапі – виховати молодь гуманною, творчою, 

відповідальною, з активною життєвою позицією, яка могла б реалізувати себе. 

Без пробудження таких моральних феноменів, як патріотизм, обов’язок, совість, 

почуття власної гідності, працелюбність навряд чи можна розраховувати на 

поліпшення ситуації в країні.  
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Анотація. Розглянуто застосування сучасних методичних і технічних 

прийомів (використання методів мозкового штурму, дискусій, круглих столів, 

відеодемонстрації, біохімічного експерименту тощо) під час практичних занять 

для засвоєння інтегральних і професійних компетенцій при вивченні навчальної 

дисципліни біологічної хімії у вищих медичних навчальних закладах України. 
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Удосконалення системи вищої освіти пов’язують із введенням в освітнє 

середовище інноваційних технологій, в основу яких покладені новітні моделі 

навчально-виховного процесу. Аналіз результатів дослідження вказує на 

доцільність певних змістовних і процесуальних змін в організації навчально-

виховного процесу. 

Використання новітніх технологій у навчальному процесі дозволяє 

студентам самостійно вибирати освітню траєкторію, послідовність і темп 

вивчення тем, систему тренувальних завдань і задач, способи контролю знань. 

Так реалізується найважливіша вимога сучасної освіти – вироблення в суб'єктів 

освітнього процесу індивідуального стилю діяльності, культури 

самовизначення, відбувається їхній особистісний розвиток. 

Інноваційні педагогічні технології розглядають сьогодні не тільки як 

налаштованість на сприйняття і застосування нового, а насамперед як 

відкритість. 

Сучасні педагогічні технології існують у конкурентних умовах і повинні 

бути ефективними за результатами й оптимальними за витратами, гарантувати 

досягнення певного стандарту освіти. 

Впровадження компетентнісного підходу вимагає перебудови всього 

освітнього процесу вищої школи і переліку освітніх технологій. 

Ключові слова: Дискусія, Експеримент, Інноваційні технології, 

Компетентність, Круглі Столи, Лекція 

 

 

Основним завданням сучасної вищої школи є застосування інноваційних 

технологій із високим компетентнісним потенціалом. Біологічна хімія покликана 

створити основу для подальшого вивчення клінічних дисциплін, оскільки є 

напрямком медичної науки, яка активно розвивається і забезпечує широке 

впровадження біохімічних, біотехнологічних та молекулярних методів у 

діагностику і лікування захворювань ( Геруш, 2012, Грачева, 2012). 
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Знання біохімічних процесів необхідні лікарям і повинні 

використовуватися ними при вирішенні професійних завдань. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб розкрити основні методологічні 

вимоги, яким має відповідати будь-яка інноваційна технологія навчання. 

При вивченні біохімії повинні розв’язуватися такі найважливіші завдання: 

розвиток особистості студента, його природних задатків, інтелекту, пам’яті, 

спостережливості, здатності до асоціативного й аналітичного мислення, вміння 

застосовувати в клінічній практиці здобуті знання. 

Об’єктом дослідження є підготовка лікаря в постійно змінюваних умовах 

життя суспільства. 

При цьому можуть бути використані інноваційні педагогічні технології, які 

повинні змінитися пріоритети в діяльності викладача. 

Педагогічна технологія – системний метод застосування всього процесу 

викладання й засвоєння знань з використанням комп’ютера і людських ресурсів, 

завданням якого є оптимізація форм освіти  

Від пояснювально-ілюстративного методу, від просвітительства студентів 

викладач повинен перейти до нових особистісно-зорієнтованих методів, у яких 

посилено творчо-діяльнісний компонент. Це зумовлює появу певних інновацій, 

покликаних істотно змінити освітній процес. Перехід сучасного суспільства до 

інформаційної епохи свого розвитку висуває перед вищою освітою одне з 

головних завдань – формування основ інформаційної культури майбутнього 

фахівця.  

У сучасних умовах потрібно підготувати студента до швидкого сприйняття 

й обробки інформації, яка надходить, успішно її відображати і використовувати. 

Кінцевим результатом впровадження інформаційних технологій у процес 

навчання є оволодіння студентами комп'ютером як засобом пізнання процесів та 

явищ, що відбуваються в природі і застосовуються в практичній діяльності 

(Бондар, 2003). 
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Інноваційні педагогічні технології забезпечують умови розвитку 

особистості, здійснення її права на індивідуальний творчий внесок, на 

особистісну ініціативу, на свободу саморозвитку. Інноваційні педагогічні 

технології є однією з домінуючих тенденцій розвитку людства. 

Інновація в освіті — це: результат творчого пошуку оригінальних, 

нестандартних рішень різноманітних проблем, процес оновлення або 

вдосконалення теорії й практики освіти, який оптимізує досягнення її мети. 

Серед педагогічних технологій розрізняють наступні: 

Технології колективного способу навчання — організація праці, в процесі 

якої навчання здійснюють шляхом спілкування в динамічних парах, коли 

учасники вчать один одного. Прогнозовані результати: засвоєння знань, умінь і 

навичок, розвиток комунікативних якостей особистості, виховання 

працелюбності. 

Технології індивідуалізації процесу навчання (Нісімчук, 20005, Бойчук, 

2013). Організація навчального процесу, при якому вибір педагогічних засобів та 

темпу навчання враховує індивідуальні особливості студентів, рівень розвитку 

їх здібностей та сформованого досвіду. Його основне призначення полягає в 

тому, щоб забезпечити максимальну продуктивну роботу всіх студентів в 

існуючій системі організації навчання. 

Технології групового способу навчання поєднують групову роботу 

студентів (один вчить багатьох), парну й індивідуальну, що забезпечує 

активізацію пізнавальної діяльності студентів, високий рівень засвоєння 

матеріалу (Наволокова ,2014, Kuzmina, 2020). 

Індивідуальне навчання — форма, модель організації навчального процесу 

при якому викладач взаємодіє лише з одним студентом, один студент взаємодіє 

лише із засобами навчання (книги, комп'ютер тощо). Головною перевагою 

індивідуального навчання є те, що воно дозволяє повністю адаптувати зміст, 

методи та темпи навчальної діяльності студента до його особливостей, 

слідкувати за кожною дією та операцією при вирішенні конкретних завдань, за 
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його рухом від незнання до знання, вносити вчасно необхідні корективи в 

діяльність як студента, так і викладача. У сучасній педагогічній практиці та 

теорії найбільш суттєвими прикладами технологій індивідуалізації навчання є: 

проектний метод, технологія продуктивного навчання, технологія 

індивідуального навчання (Князева, 2004) . 

Технології ігрового навчання, під час яких навчання здійснюється у 

процесі включення студента в навчальну гру (ігрове моделювання явищ, 

ситуації). Види ігор: навчальні, тренувальні, узагальнюючі; пізнавальні, виховні, 

розвиваючі; репродуктивні, продуктивні, творчі. 

Технологія навчання як дослідження (Овчарук, 2004, Кононенко, 2016). 

Суть полягає в розробленні системи дослідницьких завдань, визначенні 

змістових блоків навчально-дослідної діяльності в часовій перспективі (на 

семестр, навчальний рік тощо). Результатом такого навчання є формування 

досвіду дослідницької діяльності, розвиток інтелектуальних здібностей, інтересу 

до навчальних і наукових досліджень. 

Технології розвитку критичного мислення (Кремінь, 2008). Розвиток 

критичного мислення розглядають як засіб самореалізації особистості. 

Технологія розроблена на інтерактивній основі. Результатом є створення 

сприятливих умов саморозвитку та самореалізації особистості студента. 

Мультимедійні технології пов'язані із створенням мультимедіа-продуктів: 

електронних книг, енциклопедій, комп'ютерних фільмів, баз даних. У цих 

продуктах об'єднуються текстова, графічна, аудіо- та відеоінформація, анімація. 

Мультимедіа-технології перетворили комп'ютер на повноцінного 

співрозмовника, дозволили студентам, не виходячи з навчальної аудиторії, 

будинку, бути присутніми на лекціях видатних вчених, брати участь у 

конференціях, діалогах, вести кореспонденцію. Як принципово новий 

навчальний засіб, електронна книга відкрила можливості «читати», аналізувати 

«живі» озвучені сторінки, Тобто можливості бачити, чути, читати (Матвеева, 

2014, Пометун, 2004). 
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Для біологічної хімії такими інтерактивними технологіями є проведення 

групових конференцій, створення мультимедійних презентацій, виконання 

дослідницьких завдань. Біохімічний експеримент є важливим елементом у 

становленні наукового мислення майбутнього лікаря. 

Важливе значення при вивченні біохімії відводиться лекції, яка може бути: 

- проблемна лекція-бесіда; 

- діалогічна лекція з елементами проблемної та пошукової роботи; 

- лекція-дискусія з елементами проблемної і пошукової роботи; 

- лекція-презентація; 

- прес-конференція. 

Відеодемонстрацію можна використовувати як демонстрацію викладеного 

на занятті, а також як мотивацію перед вивченням нової теми шляхом створення 

проблемної ситуації. Також відеоматеріали можна застосовувати для перевірки 

знань студентів. 

Відеодемонстрація не містить готових знань, що є яскравою відмінністю її 

від навчальних відеофільмів. Вона є лише об’єктивним науковим фактом, 

джерелом необхідної інформації, яку студент повинен і може здобути сам. 

Таким чином, такий метод подання навчального матеріалу є евристичним. 

Тобто, подати новий матеріал настільки зрозуміло, щоб нові знання виявилися 

доступними для свідомого засвоєння студентом. 

Комп'ютер допомагає створити високий рівень особистої зацікавленості 

студентів за допомогою інформації, виведеної на екран. Структура заняття з 

використанням комп'ютера є багатоваріантною, однак таке заняття має бути полі 

функціональним – не тільки формувати знання а й розвивати студентів, вводити 

їх у сферу психічної діяльності.  

Зрозуміло, що використовувати їх на заняттях слід тільки в тому разі, якщо 

вони є методично виправданими. Застосування всіх видів інтерактивних, 

аудіовізуальних і екранно-звукових засобів навчання спрямовано на підвищення 

позитивної мотивації студентів до вивчення предметів. Це веде до активації 
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пізнавальної діяльності студентів, розвитку їх мислення, формування активної 

позиції особистості в сучасному суспільстві. Використання вказаних засобів 

забезпечує розвиток творчих здібностей студентів і бажання продовжити 

самостійну роботу. 

У загальній структурі освітнього процесу важливе значення займає 

самостійна робота студентів (Князевич-Чорна, 2004). 

Організація самостійної роботи студентів – одне з важливих технологічних 

завдань (Ходорчук, 2010). Повне методичне забезпечення всіх видів самостійної 

роботи студентів дозволяє ефективно керувати цим важливим видом навчальної 

діяльності. Створення навчально-методичних посібників у вигляді робочих 

зошитів для самостійної роботи з чітко сформульованими завданнями, що 

дозволяють студенту лише вписати правильну відповідь, визначення, схему, 

формулу, висновок, дає можливість виключити рутинне переписування, 

заощадити час студента, а також і викладача з контролю виконання самостійної 

роботи студентів. Компетентнісний підхід вимагає відповідних змін системи 

контролю та оцінки засвоєння навчальної програми (Хуторской, 2007). 

Біологічна хімія робить свій внесок у формування найважливіших 

лікарських компетенцій, пов’язаних з умінням проводити цілеспрямований 

пошук, збір і узагальнення необхідної інформації. Кінцевим результатом 

навчання є здатність майбутнього лікаря до визначення необхідного переліку 

лабораторних досліджень, оцінки їх результатів і встановлення на їх основі 

попереднього та клінічного діагнозу захворювання ( Bonde , 2015). 

З урахуванням сучасних тенденцій в освітньому процесі повинні 

переважати не традиційні репродуктивні методи, а технології навчання, що 

активують творчу діяльність студента і формують діяльнісний підхід у вивченні 

біохімії ( Eksioglu, 2015). 

Слід відзначити, що інтерактивне навчання дозволяє розв’язати відразу 

кілька завдань. Головне – розвиває комунікативні уміння і навички, що дуже 

важливо для студентів, сприяє встановленню емоційних контактів між 
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учасниками процесу, забезпечує виховне завдання, том у що вчить працювати в 

команді, дослухатись до думки кожного. І ще – використання інтерактиву знімає 

нервову напругу, дає змогу змінювати форми діяльності, переключати увагу на 

ключові питання (Kekillioglu, 2015). 

Інтерактивні технології сприяють особистісно зорієнтованому, 

диференційованому та інтегрованому навчанню, що є головними напрямками 

при викладанні біохімії у вищих медичних навчальних закладах (Tuncel, 2015). 

Висновки: 

1. Вивчення біологічної хімії формує компетенції, які потрібні у 

професійній діяльності майбутнього лікаря. 

2. Для успішного вивчення біологічної хімії необхідно максимально 

залучити студента у навчальний процес, розвиваючи його творчі здібності й 

навчаючи прийомів вирішення професійних завдань шляхом дослідження їх 

механізмів на молекулярному рівні. 

3. Проведення занять у формі змагань, побудова логіко-смислових систем 

розвивають пізнавальні здібності студентів: самостійність мислення, 

креативність, здатність до вирішення проблем, допомагають пов’язувати 

теоретичні положення з клінікою, сприяючи виробленню практичних навичок 

роботи. 
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Анотація. В статті розглядається необхідність створення сучасних 

навчальних програм з англійської мови. Метою таких програм є підвищити 

мотивацію студентів немовних ВНЗ вивчати англійську мову на фаховому рівні. 

Ключові слова: Мотивація, Фахова іноземна мова, Освітні програми, 

Індивідуальний підхід. 

 

Annotation. The article analyses the need to create innovative academic English 

language programs. The aim of these programs is to augment the motivation of the 

students of non-language universities to learn the English language at professional 

level. 

Key words: Motivation, Professional language, Academic programs, Individual 

approach. 

 

 

Постановка проблеми. Швидкі зміни практично в усіх сферах соціального 

та професійного життя вимагають від людини такого ж динамічного 

саморозвитку. Стрімкий розвиток нових технологій та інформатизація 

суспільства вимагає від майбутнього спеціаліста поглиблено вивчати іноземні 
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мови і перш за все англійську мову. Практика доводить,що головне для студентів 

вивчати англійську мову та другу іноземну мову є наявність мотивації. Дуже 

важливим залишається досягнення достатнього рівня мотивації є поєднання 

високої ефективності засвоєння знань з емоційно позитивною активністю у 

вивченні іноземних мов. 

Аналіз останніх досліджень. Вивчення психологічних, методологічних та 

педагогічних аспектів вмотивованості студентів вивчати будь-яку дисципліну 

завжди була в центрі інтересів як академічних вчених, так і практикуючих 

педагогів. Сучасні підходи до мотивації будуються на концепціях О. Леонтьєва 

(1983), С. Рубінштейна (1946), Д. Узнадзе (1966). Багато уваги мотивації в 

процесі навчання як `пускового механизма` приділяється в роботах И. Зимней 

(1991). Зарубіжні дослідники такі як Дж. Келлер, Р. Гарднер, З. Дорнейта інші 

багато уваги приділяють розвитку ідей цілеспрямованої мотивації. Наприклад, 

Р. Гарднер визначає дві мотивації щодо вивчення іноземної мови: 1. 

Інструментальну, а саме досягнення конкретної мети, наприклад успішне 

складання іспиту тощо. 2. Інтегративну, яка визначається як особисте бажання 

опанувати іноземну мову на високому професійному рівні через особисту повагу 

до культури, науки, історії, літератури певної країни, до її народу тощо (Gardner, 

1985). 

Виклад основного матеріалу. 

Нещодавно Верховна Рада України прийняла закон «Про внесення змін в 

деякі закони України стосовно вдосконалення освітньої діяльності в сфері вищої 

освіти» (2020). 

Закон має на меті урегулювання процедури ліцензування освітньої 

діяльності, вступу до ВНЗ України, реалізації міждисциплінарних освітніх 

програм. 

Закон створює умови для зміцнення принципів вищої освіти в Україні, що 

має наблизити вищу освіту в Україні до системи вищої освіти країн Болонського 

процесу. 
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Особлива увага приділяється підвищенню вимог до підготовки 

спеціалістів по спеціальностям. Законодавчі зміни передбачають скасування 

поняття ‘диплом державного зразка’. Вищі навчальні заклади України мають 

видавати дипломи власного зразка, затвердженого науковими радами ВНЗ. 

Що стосується освітніх програм, вони мають бути акредитованими 

Національним агентством по забезпеченню якості вищої освіти, іноземними або 

незалежними агенціями, які є акредитованими в Україні. 

В світлі прийняття нових вимог до вищої освіти все більше постає питання 

необхідності запровадження новітніх освітніх стандартів та вимог як до якості 

знань студентів, так і до якості викладання з боку викладача у вищих навчальних 

закладах України. 

Підвищення стандартів якості знань з англійської мови в вищих 

навчальних закладах стає нагальною проблемою, а особливо в тих ВНЗ, де ЗНО 

з іноземної мови не є обов’язковим до вступу. Тут гостро постає питання 

вмотивованості студентів вивчати англійську мову на фаховому рівні, оскільки 

рівень знань, отриманий в середній школі, дуже часто не відповідає рівню 

Intermediate, а іноді навіть Pre-Intermеdiate. Певна кількість студентів має знання 

на рівні Beginner. Студенти стикаються с певними складнощами в опануванні 

програм з англійської мови, які спрямовані на засвоєння базових знань 

англійської мови спеціальності та швидко втрачають мотивацію до навчання. 

Все це призводить до негативних наслідків, таких як академічні заборгованості з 

предмету, втрата самооцінки, пропуски занять без поважних причин, конфлікти 

психологічного характеру. 

Тому, на нашу думку, підвищення вмотивованості студентів до опанування 

англійською мовою в немовних ВНЗ, розробка нових методів та практик 

мотивації до вивчення англійської мови на фаховому рівні набуває неабиякого 

значення. 

Особливої уваги потребує розробка новітніх освітніх програм з англійської 

мови, які мають бути спрямовані не тільки на підвищення стандартів якості 
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освіти, а також на збільшення вмотивованості студентів вивчати фахову 

англійську мову. Тому одним з важливих методів підвищення мотивації 

студентів у вивченні англійської мови, на нашу думку, мають стати новітні 

академічні програми з іноземних мов. 

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана 

здійснює навчання іноземній мові згідно двох основних програм для всіх 

спеціальностей. Програма з обов’язкової складової підготовки бакалавра 

передбачає вивчення іноземної мови протягом чотирьох семестрів і 

завершується складанням екзамену. Програма передбачає вивчення іноземної 

мови три години на тиждень, що, очевидно, є недостатнім. Тому з метою 

підвищення рівня вмотивованості студентів ,особливо першого курсу , вивчати 

англійську мову на фаховому рівні були розроблені та почали запроваджуватися 

новітні пакетні академічні програми, які передбачають безперервне вивчення 

іноземних мов на фаховому рівні до сьомого семестру включно. 

Програма з вибіркової складової передбачає вивчення фахової іноземної 

мови протягом 3-7-го семестрів також три години на тиждень із складанням 

диференційованого заліку кожного семестру згідно стобальної шкали 

оцінювання. Таким чином студенти 2-4 курсів мають змогу опановувати 

англійську мову за двома паралельними програмами, що має на меті суттєво 

підвищити рівень фахової підготовки з англійської мови, підготуватися до 

вступу до магістратури, опанувати навичками ділового листування, написання 

статей за фахом, участі в міжнародних конференціях тощо. 

Зважаючи на той факт, що якість знань випускників середніх шкіл з 

англійської мови суттєво погіршилась за останні роки, про що свідчать досить 

низькі бали ЗНО з англійської мови, кафедра іноземних мов факультету 

маркетингу КНЕУ щорічно на початку нового навчального року проводить 

стартовий контроль знань студентів 1 курсу денної форми навчання. За 

результатами стартового контролю формуються групи А, В та С. В групи А 

потрапляють студенти, які мають рівень Intermediate, в групи В з рівнем Pre-
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intermediate, в групи С з рівнем Beginner відповідно. Звісно, визначення рівня 

знань не є точним, однак, як правило, корелюється з результатами ЗНО. Такий 

підхід дозволяє дещо підвищити мотивацію студентів вивчати англійську мову 

та зменшує психологічний тиск на тих студентів, які відчувають певні труднощі 

у вивченні англійської мови. Послідовний та систематичний аналіз успішності 

студентів в групах А, В та С демонструє позитивний ефект. Таким чином, 

студенти з високим рівнем знань, отриманих в середній школі, відчувають себе 

впевнено в конкурентному середовищі, послідовно та наполегливо працюють 

над підвищенням свого рівня навичок та вмінь з англійської мови, охоче 

вивчають нову для них фахову лексику, готують презентації на економічні теми, 

беруть учать в рольових іграх тощо. Це значною мірою підвищує рівень 

комунікативних навичок з англійської мови, що в свою чергу дуже серйозно 

мотивує студентів підвищувати загальний рівень знань не тільки з англійської 

мови, але і із фахових дисциплін. Щодо граматичної складової, граматичний 

матеріал подається в основному у формі повторення на поглибленому рівні за 

виключенням тих граматичних тем, які не вивчалися, або мало вивчалися в 

середній школі. В таких групах немає жодної академічної заборгованості без 

поважних причин, успішність з предмету складає від 70 до 100 балів. 

Психологічна атмосфера є дуже дружньою та позитивною, оскільки студенти 

постійно працюють в міні та макро групах над спільними проектами, 

рефератами, усними презентаціями тощо. В той же час ті студенти, які потрапили 

в групи А випадково чи помилково, завжди мають змогу перейти до груп В або 

С протягом або після закінчення семестру.  

Що стосується другого рівня програм з англійської мови за фахом для 

студентів 2-4 курсів, вони спрямовані, перш за все, на безперервне вивчення 

англійської за програмою підготовки Бакалавр. Програми спрямовані на 

вивчення фахової англійської мови на поглибленому рівні. Програми 

передбачають аналітичне читання оригінальних текстів за обраною 

спеціальністю, підготовку усних та письмових презентацій на фахові теми, 
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використання рольових ігор, круглих столів, використання відео матеріалів 

економічного профілю, опанування навичками ділового листування. Метою 

програм є не тільки набуття знань з фахової англійської мови, а також розвиток 

навичок комунікації на фаховому рівні. Звичайно, це досить суттєво мотивує 

студентів вивчати фахову англійську мову, оскільки буде давати можливість 

значно підвищити особистий рівень конкурентоспроможності на ринку праці, 

так само, як дає можливість якісно підготуватися до ЗНО за програмою 

підготовки Бакалавр та продовжувати освіту на інших рівнях. 

Анкетування студентів 1-2 курсів, яке проводиться на початку кожного 

навчального року, показує, що, студенти, які вивчають дисципліни Іноземна 

мова та Фахова іноземна мова, демонструє, що студенти більше зацікавлені в 

тематиці, яка безпосередньо пов’язана з їх майбутньою професією. Таким чином, 

головним мотивуючим фактором стає змістовна цінність мовного матеріалу, 

його відповідність та адекватність життєвим інтересам майбутнього фахівця. 

Виходячи з цього, відбір та систематизацію мовного матеріалу необхідно робити 

згідно наступних принципів: 

- комунікативна спрямованість в опануванні матеріалом занять з 

англійської мови; 

- вирішення мовних завдань, спрямованих на задоволення 

комунікативних потреб студента; 

- інформаційний аспект (майбутній спеціаліст зацікавлений в вивченні 

матеріалів, пов’язаних з їх майбутньою професією, тому учбові матеріали мають 

бути особистісно значимими);  

- міждисциплінарна складова матеріалів та їх узгодженість с фактами та 

подіями (знання, отримані в професійному циклі, мають бути представлені з 

іншого боку, тобто в англомовній обгортці); 

- автентичність матеріалу та його відкритість (використання Інтернету, 

засобів масової інформації, телекомунікаційних та інших відкритих джерел); 
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Дотримання цих принципів при підборі навчального матеріалу є дуже 

важливим. Якщо учбовий матеріал є інформативним та має індивідуальну 

цінність для студента, це суттєво підвищить його особисту мотивацію вивчати 

англійську мову на фаховому рівні. 

Організація учбової діяльності є також дуже важливим фактором в 

засвоєнні учбових матеріалів. Таким чином, орієнтація на особистість студента, 

врахування його індивідуальних потреб, створення суб’єкт – суб’єктних 

відносин в процесі навчання, сприяння індивідуальному та професійному 

розвитку,забезпечення умов для активної роботи, залучення в командну роботу 

комунікативної спрямованості значно підвищують вмотивованість студентів в 

опануванні фахової англійської мови. 

Важливу роль в підвищенні мотивації на заняттях з англійської мови в 

немовних ВНЗ має набувати індивідуальний, особистісно орієнтований підхід. 

Тут можна виділити наступні принципи: 

- мета та завдання заняття мають бути зорієнтовані як на групу в цілому,так 

і накожного окремого студента; 

- усвідомлення кожним студентом, для чого вивчається певний матеріал; 

- завдання, які пропонуються на занятті мають відкривати мовно-

комунікативну перспективу. 

З метою досягнення комунікативної спрямованості заняття, необхідно 

ширше використовувати колективні форми роботи. Організація рольових ігор, 

круглих столів, презентацій колективних проектних робіт потребують від 

викладача додаткових зусиль та часу, однак, дає позитивний результат, оскільки 

сприяє підвищенню зацікавленості студентів в предметі, що, як наслідок, 

підвищує мотивацію опановувати англійську мову на фаховому рівні. Навіть 

усна презентація підготовленого матеріалу на певну тему в формі діалогу, 

замість традиційного підготовленого заздалегідь монологічного висловлювання, 

підвищує мотивацію студентів оскільки дає їм можливість реалізувати свої 

комунікативні потреби та підвищити навички комунікації на заняттях. 
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Звичайно, дуже важливо приділяти увагу правильному використанню 

засобів навчання. Сучасні Інтернет та мультимедійні технології, використання 

електронних ресурсів дозволяють проводити цікаві, інформаційно насичені 

заняття. Використання Інтернет ресурсів дозволяє суттєво розширити 

інформаційний простір для студентів, які вивчають англійську мову на фаховому 

рівні. Серед найбільш відомих сайтів, які є популярними і можуть бути 

використані в процесі вивчення англійської мови, можна назвати BBCLanguages, 

Mixxer, LinguaLeo та інші. 

Крім того, існують додаткові можливості соціальних мереж мовних 

спільнот. Використання таких мереж може допомогти студентам вивчати 

англійську мову в тому числі і на фаховому рівні, що також підвищує мотивацію. 

Застосування Інтернет-ресурсу дозволяє реалізовувати таку модель учбового 

процесу, яка дає можливість створювати освітнє та інформаційне середовище 

одночасно. Таке середовище сприяє розвитку та вдосконаленню творчих 

здібностей студентів.  
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Анотація. У нових соціально-економічних умовах роль держави суттєво 

змінюється. Закон України «Про охорону праці» вперше чітко визначив політику 

держави у сфері захисту інтересів як найманих працівників, так і роботодавців у 

трудовому процесі, законодавчо закріпив право працівника на безпечну працю. 

Згідно з цим Законом роль держави та її інститутів в охороні праці не зводиться 

до створення правових норм і адміністративного нагляду. Держава розробляє й 

реалізує заходи, спрямовані на створення цілісної системи державного 

управління охороною праці, організує контроль за виконанням відповідних 

законодавчих і нормативних актів, координує діяльність центральних та 

місцевих органів виконавчої влади в цій сфері, ініціює розробку конкретних 

програм у галузі безпеки та гігієни праці, стежить за їх виконанням. 

Ключові слова: Охорона праці, ЗВО, інформаційна технологія 

забезпечення безпечного виробництва (ІТ ОБП), безпека праці, ІКТ 

виробництво,пожежа, СПЗ. 

 

 

Одним із найважливіших напрямків діяльності держави як об’єкту 

управління є забезпечення охорони життя і здоров’я своїх громадян, 

національних багатств та оточуючого середовища. Стаття 5 Конституції України 
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говорить, що «Охорона здоров'я – загальний обов'язок суспільства та держави» 

(Основи законодавства України про охорону здоров'я, 1992). Розглядаючи 

чинники, що завдають значної шкоди як здоров’ю людей так і колосальних 

матеріальних збитків, особливе місце займає пожежна стихія. Попри значні 

здобутки у сфері науково-технічного розвитку, людство досі не змогло винайти 

надійних засобів пожежної безпеки, а результат – постійні людські і матеріальні 

втрати. Кодексом цивільного захисту України пожежна безпека визначається як 

відсутність ризику виникнення та розвитку пожеж і можливості завдання ними 

шкоди живим організмам, матеріальним цінностям або довкіллю. 

Як показують статистичні дані Українського науково-дослідного інституту 

цивільного захисту, за першу декаду 2020 р. сталося більш ніж 43 тис. пожеж, 

внаслідок яких загинуло 764 людини (Лідньов, 2020). При цьому варто 

враховувати динаміку змін у даному напрямку, що показує негативні результати 

– ще упродовж 2015-2020 рр. показники кількості пожеж коливалися від 61 тис. 

до 79 тис (Державна служба України з надзвичайних ситуацій). Вражаючими є й 

дані щодо матеріальних збитків, що зазнаються в результаті пожеж – за період 

2020 р., вказаний вище, вони склали 4 млрд 285 млн 121 тис. грн. Тому можемо 

стверджувати, що сьогодні проблема пожежної безпеки для України є 

надзвичайно актуальною. Враховуючи усе це, що майбутні спеціалісти напряму 

«Охорона праці» під час навчання мають набути усіх необхідних фахових 

компетентностей з пожежної безпеки задля забезпечення ефективної реалізації 

протипожежних систем в умовах професійної діяльності.  

Система заходів протипожежної безпеки включає організаційні, 

інженерно-технічні та інші заходи, зокрема – організацію пожежної охорони, 

навчань та інструктажів з питань пожежної безпеки, запровадження засобів 

протипожежної автоматики та пожежогасіння, систематичне проведення 

профілактичних оглядів та ремонтів устаткування, встановлення відповідного 

протипожежного режиму, навчання персоналу правил пожежної безпеки, 

забезпечення приміщень схемами евакуації у разі виникнення пожежі. Усі ці 
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заходи спрямовані на досягнення головної мети пожежної безпеки – запобігання 

виникненню пожеж та зменшення їх негативних наслідків. Оволодіння 

майбутніми спеціалістами з охорони праці системи цих заходів дозволить 

убезпечити ефективну діяльність із забезпечення пожежної безпеки у процесі 

виробничої чи іншої діяльності працівників установ, підприємств та організацій. 

Проблеми сучасної підготовки інженерів-педагогів з охорони праці, стали 

предметом дослідження багатьох науковців, серед яких: М. Вайнтрауба, 

Г. Гогiташвiлi, В. Лапiна, В. Корчагіної, К. Чернової, Ш. Вахітова та багато 

інших. Досить багато науковців присвятили свої праці проблемам формування 

компетентностей майбутніх педагогів з охорони праці та пожежної безпеки, 

зокрема: В. Джигирей, Є. Желіба, О. Запорожець, В. Заплатинський, І. 

Кобилянська, В. Кузнецов, В. Лапін, О. Нагайчук, І. Пістун, В. Шиян та ін. 

Проблема підготовки інженерів-педагогів у галузі охорони праці знайшла 

відображення у дослідженнях досить не значної когорти науковців – 

Е. Абільтарової, Л. Вавилової, М. Петрової, В. Назарова, Р. Сабарно, В. 

Огірцова, Г. Титової. Необхідно також відмітити, що підготовка фахівців 

професійної освіти з охорони праці є досить молодою спеціальністю, тому 

науковий доробок вітчизняних вчених у даній сфері не висвітлює проблеми 

формування професійної компетентності майбутніх педагогів професійної 

освіти з пожежної безпеки. 

Актуальність проблеми якісного забезпечення виробництва фахівцями у 

галузі пожежної безпеки викликає необхідність методичної розробки 

обґрунтованих підходів до фахової підготовки майбутніх педагогів 

професійного навчання з охорони праці у сфері пожежної безпеки. 

Національний стандарт з пожежної безпеки ДСТУ 8828-2019, що був введений у 

дію лише на початку 2020 року, містить концептуальні вимоги до суб'єктів 

управління пожежною безпекою та стандартизовані терміни й понять у даній 

сфері. Основним спрямуванням пожежної безпеки є усунення чинників, що 

можуть стати причиною виникнення пожеж та мінімізація їх наслідків. Об'єкти 
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повинні виконувати порядок функціонування суб’єктів управління пожежною 

безпекою та управлінські заходи щодо виконання технічних вимог, що 

передбачені системою запобігання пожежі та забезпечення протипожежного 

режиму об’єкта захисту (ДСТУ 8828-2019, 2019). 

У законодавчому та нормативно-правовому полі України чітке визначення 

терміну «пожежна безпека» відсутнє, тому дослідження підходів до 

формулювання даного поняття набуло неабиякого значення. Аналізуючи наукові 

джерела, знаходимо різні підходи до визначення поняття пожежної безпеки. 

В. К. Окнян у своєму дисертаційному дослідженні пожежну безпеку визначає як 

забезпечення системи з виконання вимог нормативних документів, що 

врегульовують діяльність людини у сфері безпечного використання 

пожежонебезпечних речовин і матеріалів (Окнян, 1977). У праці І. Г. Куца, 

пожежна безпека являється станом захищеності людей, майна, суспільства і 

держави від пожеж (Куц, 2003). Колесніков В. В. під пожежною безпекою 

розуміє «сукупність урегульованих нормативно-правовими актами суспільних 

відносин, спрямованих на попередження можливості виникнення пожежі, 

запобігання можливості впливу небезпечних факторів пожежі на людей і 

матеріальні цінності» (Колесніков, 2004). В. А. Доманський визначає пожежну 

безпеку як стан захищеності людей, об'єктів, матеріальних цінностей і держави 

від пожеж. Окрім цього, науковець відносить пожежну безпеку до системи 

національної безпеки держави, з чим важко не погодитися (Доманський, 2004). 

Г. Пономаренко, аналізуючи поняття пожежної безпеки, розкриває його 

багатоаспектність: соціальну й економічну значущість, правові та технічні 

засади, екологічні наслідки та інше. У літературі існує багато відомостей про 

технічні особливості забезпечення пожежної безпеки, економічні та правові 

проблеми, що пов'язані із недотриманням правил пожежної безпеки. На думку 

дослідника, пожежна безпека є одним із напрямків національної безпеки, що 

«полягає у захищеності життя та здоров'я людей, майна та інших цінностей 

фізичних та юридичних осіб, національного багатства і навколишнього 
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природного середовища, за якої забезпечуються своєчасне попередження, 

виявлення, припинення і нейтралізація пожеж та їх наслідків» (Пономаренко, 

2007).  

Пожежна безпека об'єкта визначає його стан, що з регламентованою 

імовірністю виключає можливість появи і розвитку пожежі та впливу на людей 

її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей. 

У той же час, знаходимо означення поняття «пожежна небезпека», що 

відображає можливість виникнення та розвитку пожежі. Метою пожежної 

безпеки об'єкта є попередження виникнення пожежі на визначеному чинними 

нормативами рівні, а у випадку виникнення пожежі – своєчасне виявлення та 

гасіння пожежі, обмеження масштабів її розповсюдження, захист людей і 

матеріальних цінностей (Постанова Кабінету Міністрів від 20 грудня 2006 р. № 

1764, 2006). 

Небезпека від пожеж може бути різною – такою, що завдає пряму загрозу 

житла та здоров'я людини або такою, що наносить шкоду довкіллю та призводить 

до значних матеріальних втрат. Окрім цього, пожежна небезпека охоплює й дію 

наступних опосередковано небезпечних та шкідливих факторів: токсичні 

продукти згорання; вогонь; підвищена температура середовища; дим; 

недостатність кисню; руйнування будівельних конструкцій; вибухи, витікання 

небезпечних речовин, що відбуваються внаслідок пожежі; паніка. Тому 

розглядаючи основні питання пожежної безпеки важливо означити ключові 

поняття даної проблематики. 

Пожежа – це горіння поза спеціальним вогнищем, що має 

неконтрольований характер та розповсюджується у просторі й часі та створює 

загрозу життю і здоров'ю людей, навколишньому середовищу, призводить до 

матеріальних збитків. Вогонь є одним із небезпечних факторів пожежі, адже 

температура полум'я може досягати 1200-1400 °С і у людей, що знаходяться у 

зоні пожежі випромінювання полум'я можуть викликати опіки різних ступеней 

тяжкості, що можуть стати причиною летальних наслідків (Лідньов, 2020). 
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Небезпека підвищеної температури середовища, яку викликає вогонь 

полягає ще й у тому, що вдихання розігрітого повітря разом із продуктами 

згорання може призвести до ураження органів дихання та смерті. Підвищення 

температури навколишнього середовища до 60 °С в умовах пожежі вже є 

небезпечним для життя людини. 

Токсичні продукти згорання, основними джерелами яких є значна 

кількість синтетичних матеріалів в сучасних виробничих, побутових та 

адміністративних приміщеннях, становлять найбільшу загрозу для життя 

людини. При горінні пінополіуретану та капрону утворюється ціанистий водень 

(синильна кислота), при горінні вініпласту – хлористий водень та оксид вуглецю, 

при горінні лінолеуму – сірководень та сірчистий газ і т. д. Найчастіше при 

пожежах відзначається високий вміст в повітрі оксиду вуглецю – отруйного газу, 

вдихання якого у концентрації 0,4 % для людини є смертельним. До прикладу, в 

підвалах, шахтах, тунелях, складах його вміст може становити від 0,15 до 1,5 %, 

а в приміщеннях – 0,1-0,6 % (Антошкін та ін., 2018). 

Одним із чинників пожежі є дим – велика кількість найдрібніших часточок 

речовин, що знаходяться у повітрі, які можуть викликати подразнення слизових 

оболонок та органів дихання. Крім того, задимленість приміщення погіршує 

видимість, що сповільнює евакуацію людей. Наприклад, при значній 

задимленості приміщення видимість предметів, що освітлюються лампочкою 

потужністю 20 Вт, складає не більше 2,5 м. 

Небезпечною для життя людини є й недостатність кисню спричинена тим, 

що в процесі горіння відбувається хімічна реакція оксидування горючих речовин 

та матеріалів. При зниженні вмісту кисню у повітрі до показника 14 % (при нормі 

21 %) втрачається координація рухів людини, з'являється слабість, 

запаморочення та мутніє свідомість (Антошкін та ін., 2018). 

Вибухи при пожежах збільшують площу горіння і можуть призводити до 

утворення нових. Вибухи небезпечних речовин можуть бути викликані їх 

нагріванням під час впливом вогню, розгерметизацією ємкостей та 
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трубопроводів з небезпечними рідинами та газами. Люди, що перебувають 

поблизу, можуть підпадати під дію вибухової хвилі й отримувати ураження 

уламками. 

Руйнування будівельних конструкцій є однією із опосередкованих 

небезпек, викликаних пожежею та характеризується втратою несучої здатності 

конструкцій під впливом високих температур та вибухів. Небезпека для людей 

полягає у можливості одержати значні механічні травми, опинитися під 

уламками завалених конструкцій, а також унеможливлення екакуації внаслідок 

завалу виходів або руйнування шляхів відходу. 

Паніка – це один із факторів, що може призвести до масової загибелі людей 

при пожежі, адже при цьому люди втрачають контроль над своїми діями та 

розсудливість. Здебільшого вона спричинюється швидкими змінами психічного 

стану людини, як правило, депресивного характеру в умовах екстремальної 

ситуації. Більшість людей, які не мають достатньої підготовки та психічної 

стійкості, потрапляючи в складні та неординарні умови пожежної обстановки, 

піддаються панічним настроям (Рожков, 1999).  

Будь-яка пожежа може виникнути лише в тих місцях, де є горючі чи 

легкозаймисті речовини, матеріали, певні конструкції або машини, які здатні до 

нагріву та при появі якого-небудь джерела загорання, яке виникає у самому 

середовищі горючих матеріалів чи заноситься з зовнішнього середовища. 

Тому, системи для запобігання виникнення пожеж спрямовані на 

досягнення двох основних цілей:  

1) усунення та недопущення створення оптимальних умов для загорання в 

приміщеннях та на відкритих майданчиках підприємств (зменшення кількості 

таких матеріалів на одиницю площі, розміщення їх на безпечній відстані від 

джерел вогню або високої температури, використання негорючих чи 

важкозаймистих матеріалів при розбудові виробничих будівель; регулярна 

очистка приміщень від сміття, пилу, відходів виробництва).  
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2) виключення виникнення джерел займання (прямого вогню, перегріву 

будь-яких систем технічного устаткування, утворення іскор від механічних 

ударів, систем, які працюють з тертям чи струмом, від статичної електрики чи 

блискавки, установлення таких приладів чи механізмів устаткування у 

невідповідних місцях чи на відкритій території) (Рожков, 2009). 

Для запобігання горінню використовують такі методи:  

 зниження кількості кисню в приміщеннях до рівня, за якого неможливе 

горіння чи тління. Досягають цього за допомогою внесення в область горіння 

розріджувачів: інертних газів, аерозолів, негорючих випарів (в тому числі парів 

води) та інших негорючих речовин; 

 охолодження області горіння та самих легкозаймистих матеріалів до 

температури, яка не викликає займання цих речовин (для більшості горючих 

речовин вона становить нижче 10000С);  

 відокремлення горючих матеріалів від області займання; 

 використання хімічних методів пригнічення вогню (інгібування); 

 механічне гасіння вогню за допомогою сильних струменів води або 

інертного газу. 

Вода є найбільш розповсюдженою вогнегасною речовиною. Вона 

характеризується досить високою теплоємністю та відносно високою 

температурою пароутворення, хімічно-нейтральна до більшості речовин у 

природі, високодоступна та недорога при використанні її, як вогнегасильної 

речовини. Вона найбільш ефективно поглинає тепло при температурі, що нижча 

100°С. При температурі 100°С поглинання тепла нею зменшується, вона 

випаровується та забирає частину тепла від матеріалів, що горять і доводить її до 

значення нижче критичного. Для гасіння пожеж найбільш важливими 

властивостями води є:  

1) Охолоджувальна дія, що є результатом значної теплоємності та 

інтенсивного пароутворення.  



1st International Conference on Optimization of Teaching and Learning in a Covid-19 Era            Sheffield, UK 
 

 
- 164 - 

 

2) Розрідження водяною парою середовища, де відбулось займання та 

витіснення кисню з осередку, що зумовлене значно більшим об’ємом пари 

порівняно з водою (в 1700 разів).  

3) Механічний зрив вогню з поверхні палаючих матеріалів.  

У таких випадках коли горючі речовини, переважно рідини, 

розпливаються та продовжують горіти, наприклад нафта чи бензин гасіння 

струменем води є неефективним і навіть може призвести до збільшення розмірів 

території, яка охоплена вогнем. Покращення вогнегасильного ефекту можна 

досягти розпиленням води над джерелом вогню. При подачі води одним 

струменем можна доставити воду на велику відстань, коли пожежа є досить 

великою, однак в цьому випадку механізм гасіння полягатиме у охолоджені 

матеріалів чи речовин, що горять або ж у зриві полум’я. Використання суміші 

води з мильним речовинами, які зменшують поверхневий натяг дає змогу більш 

ефективно змочити поверхню горючих матеріалів під час пожежі, та, відповідно, 

краще охолодити їх.  

Основними недоліками води у ролі вогнегасильної речовини є: бурхлива 

хімічна реактивність з певними речовинами (кислотами, лужними металами, 

карбідами та гідритами металів); здатність води проводити електричний струм; 

замерзання води при температурі нижчу нуля; негативний ефект на певні 

матеріли, які вона здатна псувати (наприклад, папір, тому використання у архівах 

чи бібліотеках є недоцільним); системи неефективні у місцях, де є ризик 

виникнення пожежі від вибуху; недостатня змочувальна здатність та 

адгезивність води до палаючих об’єктів. Потрібно зважати на те, що при гасінні 

нафти і нафтопродуктів струменем води можливим є їх викид чи розбризкування, 

чим збільшується територія горіння Шурин, & Комарницький (2020). 

У багатьох країнах розроблені рекомендації щодо гасіння пожеж нагрітою 

водою. За цими рекомендаціями площа приміщень, які контролюються однією 

системою повинні бути не більшими за 250 квадратних метрів. Якщо 

приміщення має більшу площу його потрібно розділяти на секції з 
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використанням перегородок, які зменшують можливу площу горіння. Струмені 

розпиленої води повинні охоплювати всю площу секції з заданою інтенсивністю 

подачі.  

Більш ефективною є подача води горизонтально до підлоги, або ж під 

певним кутом до неї. За останнього варіанту діаметр змочування водою 

становить не більше 700 мм, при умові, що діаметр сопла подачі води становить 

4-8 мм. За горизонтального зрошування трубопровід доцільно розташовувати 

над підлогою 0,3-0,5 м. При використанні такого способу ефективна площа 

зрошування становить 5-6 м діаметром за умови, що діаметр сопла становить 5-

6 мм. Використання таких систем можливе і у приміщеннях з низькою 

герметичністю, але при цьому слід збільшувати інтенсивність подачі 

вогнегасильних речовин в три рази. Розрахунки дозволяють визначити 

потрібний об’єм води, що потрібен для гасіння пожежі у певному приміщенні, її 

температуру та тиск при подачі. Відстань між соплами розбризкувачів не 

повинен бути більшим ніж 0,6 м. Найбільший недолік використання нагрітої 

води для пожежогасіння – високі енергетичні затрати на підтримку її 

температури (Котов, 2010).  

Система протипожежного захисту (СПЗ) – це система технічних засобів, 

яка встановлена на об’єкті та призначена для визначення наявності пожежі, 

локалізації та усунення пожежі без втручання людей для захисту їх здоров’я та 

життя, збереження матеріальних цінностей і довкілля від впливу результатів 

пожежі (Агафонов, & Копилов, 1999).  

Відповідно до ДСТУ 8828:2019 пожежна безпека об'єкта повинна 

забезпечуватися системою запобігання пожежі, комплексом протипожежного 

захисту і системою управління пожежною безпекою об’єкта. Системи пожежної 

безпеки спрямовуються на запобігання виникненню пожеж і впливу на людей їх 

небезпечних факторів на необхідному рівні. Ймовірність виникнення пожежі у 

об'єкті визначають на етапах його проектування, будівництва й експлуатації. Для 

оцінювання ймовірності виникнення пожежі на діючих підприємствах або 
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об'єктах, що споруджуються, у будівлях необхідно мати статистичні дані про 

різні пожежовибухонебезпечні події. Ймовірність виникнення пожежі у 

проектованих об'єктах визначають на підставі показників надійності складових 

об'єкта, що дає змогу обчислити ймовірність ситуацій, які можуть призвести до 

реалізації пожежовибухонебезпечних подій (Лідньов, 2020). 

Основою системи пожежної безпеки є протипожежний захист, тобто 

комплекс загальнообов'язкових норм поведінки людей і працівників, правил 

виконання певних видів робіт та експлуатації об'єктів чи виробів, спрямованих 

на гарантування його пожежної безпеки. 

Протипожежні захисні системи поділяються на:  

 системи автоматичного пожежогасіння;  

 системи оповіщення та сигналізації;  

 автоматичні системи пожежогасіння;  

 системи оповіщення про виникнення пожежі та керування 

евакуаційними заходами;  

 системи захисту від диму; 

 системи контролю СПЗ (Агафонов, & Копилов, 1999). 

До систем протипожежного захисту також відносять: захист від блискавок, 

пожежні ліфти, протипожежні двері, пожежні кран-комплекти, повітряні 

клапани, ворота, протипожежні екрани тощо. Ці СПЗ сьогодні установлюються 

на усіх сучасних об’єктах, але до цих пір не втрачають своєї актуальності і старі 

системи, які можуть принципово не відрізнятися функціонально від нових та при 

належному обслуговуванні добре виконувати свої функції. 

Автоматичні системи пожежогасіння (АСП) відіграють вкрай важливу 

роль у гарантуванні захисту від пожеж та їх наслідків. Це системи гасіння пожеж, 

які здатні виявляти ознаки горіння, оповіщувати про наявність пожежі та 

подавати певні вогнегасні речовини в місця займання без людської діяльності 

(Антошкін та ін., 2018). Ці системи повинні спрацьовувати за такий період часу, 

який є меншим за час розвитку первинної стадії пожежі, забезпечувати подачу 
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потрібної кількості чи об’єму вогнегасильної речовини та недопущення 

розповсюдження вогню за час, необхідний для застосування оперативних сил та 

засобів. Водночас вони виконують роль пожежної сигналізації.  

Протипожежний захист на об'єктах повинен досягатись застосуванням 

одного із наступних способів або їх комбінацій:  

 забезпеченням засобами пожежогасіння і відповідними видами 

пожежної техніки;  

 застосуванням автоматичних установок пожежної сигналізації і 

пожежогасіння;  

 використанням будівельних конструкцій і матеріалів з нормованими 

показниками пожежної безпеки;  

 просочуванням конструкцій об’єктів антипіренами та нанесенням на їх 

поверхню вогнезахисних фарб;  

 використанням пристроїв для запобігання обширному поширенню 

пожежі;  

 встановленням технічних засобів для автоматичного і своєчасного 

оповіщення людей про необхідність евакуації;  

 забезпеченням засобами колективного і індивідуального захисту людей 

від небезпечних факторів пожежі;  

 застосуванням засобів проти димного захисту. 

Системи автоматичного водного гасіння пожеж все ще залишаються 

найбільш поширеними засобами для гасіння пожеж класів А, В, С. Автоматична 

система водного гасіння пожеж являє собою систему технічних засобів, які 

можуть гасити пожежу шляхом примусового викиду певного об’єму води в 

джерело займання. Вони здатні виявляти, локалізувати та гасити пожежі з 

допомогою води з наданням сигналів про початок пожежі (Антошкін та ін., 

2018).  

Застосовують системи водного гасіння пожеж у різноманітних сферах. Її 

доцільно застосовувати у всіх випадках, коли використання води є ефективним 
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та не зашкодить. При виборі систем водного гасіння пожеж задля забезпечення 

протипожежного захисту об’єктів слід брати до уваги рівень пожежної 

небезпеки, властивості матеріалів, які зберігаються у приміщеннях та 

аналізувати небезпеки технологічних процесів, які застосовуються на об’єкті.  

За способом подачі води такі системи поділяються на: спринклерні, 

дренчерні і протипожежні. Спринклерні системи застосовуються у приміщеннях, 

де мінімальна температура повітря становить не менше 5 °С. Системи гасіння 

пожеж попередньої дії – устаткування, яке здатне запускатися від кількох систем 

виявлення. Тобто для його включення необхідне спрацювання кількох засобі 

протипожежного захисту.  

За збереженням вогнегасних речовин виділяють такі системи: 

централізованого збереження, які знаходяться поза приміщенням та модульного 

збереження, які знаходяться безпосередньо у приміщенні (Антошкін та ін., 2018). 

В основі класифікаційного поділу автоматичних систем газового 

пожежогасіння (АСГП) лежать особливості конструкції та фізико-хімічної 

характеристики вогнегасильних речовин. Залежно від особливостей процесу 

установки бувають централізованого та децентралізованого зберігання. 

Установки централізованого зберігання вогнегасних речовин для систем 

газового пожежогасіння мають окреме приміщення, звідки речовини подаються 

до джерела загорання в різних приміщенням об’єкту Шурин, & Комарницький 

(2020).  

Установки з децентралізованим зберіганням містять запас вогнегасної 

речовини в тому місці, де розміщуються самі. Установки централізованого 

зберігання, частіше всього, здатні захистити від вогню значно більшу площу 

приміщень і навіть приміщення будівлі загалом. Конструкційно системи 

зберігання вогнегасильних речовин АСГП поділяються на: модульні системи 

газопожежогасіння, системи автоматичного газопожежогасіння та ізотермічні 

системи. Модульні автоматичні установки – АСГП, які мають один чи кілька 

модулів, заповнених газовими вогнегасними речовинами та знаходяться у тому 
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приміщенні, яке потребує протипожежного захисту, або на вході. Роль таких 

модулів виконують балони, що заповнені певною вогнегасильною газовою 

речовиною та обладнані запірно-пусковим пристроєм (Антошкін та ін., 2018).  

При гасінні таких горючих матеріалів, які можуть тліти (дрова, вата, 

тканина, папір або картон – підклас пожеж А1, застосування аерозольних систем 

часто усуває полум’я, проте перегріті джерела тління все ж можуть 

продовжувати тліти та викликати повторне займання при досягненні критичної 

температури. Такі системи, частіше всього використовують для захисту від 

пожеж житлових будинків, адміністративних, навчальних, виробничих і 

складських приміщень, офісів, заводських виробничих цехів, лабораторій, на 

підприємствах з виробництва енергії, залізничних та автомобільних 

транспортних засобах, морських та річкових суднах. Приміщення, що 

перебувають під контролем цих систем мають бути висотою не більше 10 м та 

об’ємом – не більше 10000 м3, параметри негерметичності не повинні 

перевищувати 0,04 м-1 (Агафонов, & Копилов, 1999). 

САПГ не можуть забезпечити абсолютного припинення пожежі та не 

повинні використовуватися для гасіння: волокнистих, пористих, сипких та інших 

горючих матеріалів, що здатні до самозаймання та тління всередині матеріалів 

(дрова, бавовна, трав’яне борошно); хімічних речовин, їх сумішей, полімерів, що 

схильні до тління, самозаймання чи горіння без доступу кисню; металгдритів та 

пірофорних речовин; порошків деяких металів (магній, цирконій, титан). 

Об'єкти, пожежі на яких можуть призвести до масового ураження 

населення небезпечними факторами пожежі та їх вторинними проявами, чи до 

значного пошкодження матеріальних цінностей, відповідно до вимог повинні 

мати системи пожежної безпеки, що забезпечують мінімально можливу 

ймовірність виникнення пожежі. Значення такої імовірності визначаються 

проектувальниками та технологами, а ключовими вихідними даними при 

розробці комплексу технічних і організаційних рішень для забезпечення 

необхідного рівня пожежної безпеки в кожному конкретному випадку є чинна 
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законодавча і нормативно-технічна база з питань пожежної безпеки, 

вибухопожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин, що застосовуються у 

виробничому циклі, кількість вибухопожежонебезпечних матеріалів і речовин й 

особливості виробництва. На основі цих даних визначаються такі критерії 

вибухопожежонебезпеки об'єкта, як категорії приміщень і будівель за вибуховою 

і пожежною небезпекою, а також класи вибухонебезпечних і 

пожежонебезпечних зон. 

Процес розробки та реалізації дієвих заходів, спрямованих на мінімізацію 

ризику виникнення пожеж і зменшення розміру можливого збитку при загорянні, 

здійснюється шляхом вирішення задач щодо формування та впровадження 

механізму державного управління пожежною безпекою. 
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Abstract. Integrated lessons represent one of the areas of focus in modern school 

promoting development of students and enhancing teachers’ creative potential. Intra-

subject and inter-subject integration help overcome fragmentation and mosaic nature 

of schoolchildren’s knowledge. Integration provides acquisition of complex 

knowledge of different subjects when studying one theme. The process of lesson 

integration has a general humanistic focus as it helps students realize their place in the 

social environment. Integrated learning helps students overcome the deductive 

approach in observation of the phenomena of the academic subject and to individualize 

the value of each of the subjects in harmony with his own personality and real 

circumstances. This article is devoted to the description of the idea of teaching a certain 

academic subject and a foreign language at the same time. The authors study the main 

aspects of a program of planning using CLI. The author also considers language 

training from the point of view of development of the main foreign-language 

communicative competence. She believes that integrated bilingual lessons constitute 

the most effective way of realization of inter-subject connections. 
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The term CLIL – Content and Language Integrated Learning is quite often used 

to describe the method of teaching a subject using a foreign language, the main purpose 

of which is to study a subject and improve language skills in a foreign language (Sophie 

Ioannou, 2011). 

This method is not new in Europe. It has long been practiced by various schools 

in European countries, for example, Finland, Hungary, the Baltic countries, such as 

Lithuania, Estonia. The successful application of CLIL in these countries gives us 

reason to believe that this method is potentially successful.  

Modern domestic methodologists are also adopting this method today. I. G. 

Dobrotina, describing the integrated lesson of language and geography, and T. V. 

Chalkina, write about the effectiveness of integrated lessons calling for a successful 

connection in an integrated lesson of the literature and history. 

One of the advantages of this method is that it has no limitations in improving 

language skills and subject knowledge. CLIL also provides students with an 

opportunity to develop their intercultural knowledge.This method also helps to use 

different teaching strategies, the use of innovative teaching methods and technologies, 

and increases the motivation of students to study subjects and a foreign language. In 

addition to the already listed advantages, CLIL makes it possible to strengthen the 

teaching of a foreign language without requiring additional hours in the curriculum 

(Meyer, 2010).When planning a training program using CLIL, 4Cs are usually taken 

into account: content, communication, cognition, culture (cultural knowledge). In 

addition, five aspects are distinguished, which are implemented in different ways 

depending on the age of the learners, the socio-linguistic environment and the degree 

of immersion in CLIL. 



1st International Conference on Optimization of Teaching and Learning in a Covid-19 Era            Sheffield, UK 
 

 
- 174 - 

 

1. The cultural aspect. 

2. Social aspect. 

3. Linguistic aspect. 

4. Subject aspect. 

5. Teaching aspect. 

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 methodology 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. In addition, students have the opportunity 

to know and understand the culture of the studied language better, which leads to the 

formation of the socio-cultural competence of students. The student passes through a 

fairly large amount of linguistic material, which is a full immersion in the natural 

language environment. 

It should also be noted that working on various topics allows you to learn specific 

terms, certain linguistic constructions, which contributes to the replenishment of the 

student's vocabulary with subject terminology and prepares him for further study and 

application of the acquired knowledge and skills. 

The strategy of education modernization approved by the Government of the 

Ukraine puts the study of foreign languages among the priorities for the development 

of education. Updating the content of education is one of the consequences of its 

modernization. We decided that it is necessary not only to create favorable conditions 

for mastering knowledge in a certain area, but also to use a bilingual basis for the 

development of the creative personal potential of students, which implies teaching the 

subject based on the interrelated use of the native and foreign languages in as a means 

of educational activity. 

In the process of introducing CLIL, we faced one problem – which is more 

effective: to teach a subject teacher a foreign language or to teach a foreign language 

teacher a subject. But both of these methods are time consuming and costly. Then we 
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came to the conclusion that lessons in CLIL are more productive to teach together with 

a teacher of a foreign language and a subject teacher. The next problem was the 

selection of so-called pairs of teachers. 

A modern school prepares a student for life in a modern society through the 

development of his competencies. In language teaching, the main competence is 

foreign language communicative competence in the aggregate of its components(Do 

Coyle, 2006): 

– speech competence; 

– language competence; 

– socio-cultural / intercultural competence; 

– compensatory competence; 

– educational and cognitive competence 

One of the methods of developing these competencies can be the integration of 

subjects. In our case – the integration of two languages. Conducting such lessons 

allows you to make the educational process interesting, save study time, and relieve 

fatigue. Such integration helps to form the linguistic picture of the world of each 

student, helps to carry out inter-subject transfer. 

Interdisciplinary communication (IPS) is one of the basic principles of modern 

education. It is usually difficult for a teacher to put this principle into practice. And the 

main reason for such difficulties is the lack of teaching materials applicable to specific 

programs and training courses (Kelly, 2014). 

We came to the conclusion that the most effective method of implementing 

intersubject connections is to conduct integrated bilingual lessons. The specificity of 

such lessons is that they are taught by two teachers: an English teacher and a French 

teacher, or an English teacher and a literature teacher etc. The share of participation of 

each teacher in the lesson should be equal. 

At the first stage, we have identified thematic blocks and compiled programs 

taking into account these topics. So, we decided to take cross-cutting topics for each 



1st International Conference on Optimization of Teaching and Learning in a Covid-19 Era            Sheffield, UK 
 

 
- 176 - 

 

parallel in which bilingual lessons are conducted. The frequency of such lessons was 

also determined – 1 lesson in 5 weeks, that is, 7 lessons per year.  

Thus, in the 7th grade (the second year of teaching the German language), there 

is the theme “Ukrainian folk tales through the eyes of foreigners”. The purpose of this 

block of lessons is to teach foreign languages on the basis of already familiar material, 

which is known in the native language. This block increases interest in learning foreign 

languages, removes the difficulties of understanding, creates a situation of success for 

students. 

In the 8th grade (3 years of studying the German language), the cross-cutting 

theme “Travel from Germany to the UK / USA”. When conducting these lessons, the 

depth and sequence of disclosure of the material, the sequence of its study are 

determined in advance. They vary with the geographical location, compare educational 

systems, cultural characteristics of the countries of the studied languages. 

In the 9th grade, we focused on familiarizing with the culture, traditions, realities 

of the countries of the target language within the framework of topics, spheres and 

situations of communication that correspond to the experience, interests, psychological 

characteristics of students; the formation of the ability to represent their country, its 

culture in the context of intercultural communication. The purpose of these lessons is 

to get to know the students, create a festive atmosphere, trust, goodwill towards each 

other, interest and love for learning languages. The main feature of bilingual lessons is 

the development of the ability to recode information from one foreign language to 

another. 

In formal lessons, each student has the opportunity to use both foreign languages. 

Thus, he gets grades in two subjects: English and German. By selecting topics for 

subject-integrated language lessons in the subject “Literature”, we chose to study 

foreign works, the originals of which were written in English.  
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
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спеціаліст вищої категорії, викладач 

КЗ «Жовтоводський фаховий 

педагогічний коледж» ДОР 

м. Жовті Води, Україна 

 

Потапенко Л. В., 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри права і соціально-гуманітарних дисциплін, 

Черкаський інститут Університету банківської справи 

м. Черкаси, Україна 

 

Пандемія коронавірусу COVID-19 та запровадження карантину внесли 

вагомі зміни у всі сфери суспільного життя. В умовах сьогодення заклади вищої 

освіти, пристосовуючись до нових обставин надання освітніх послуг, активно 

розробляють та запроваджують систему дистанційного навчання. Дистанційне 

навчання – це особлива форма організації освітнього процесу, яка базується на 

використанні інформаційно-комунікаційних технологій та забезпечує ефективну 

інтерактивно-інформаційну взаємодію між усіма учасниками освітньої 

діяльності незалежно від місця їх знаходження.  

З іншого боку сучасні світові тенденції до поширення мережевих 

інформаційних технологій відкрили нові перспективи розвитку освітнього 

процесу. Раціональне поєднання таких технологій з уже існуючими методами 

викладання стало запорукою успішної освітньої діяльності як викладачів, так і 

студентів (Проценко, 2011). 

Дистанційне навчання сприяє реалізації сучасної освітньої парадигми, 

невід’ємними компонентами якої є особистісно орієнтоване навчання, 
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індивідуалізація та диференціація освітньої діяльності, можливість автономного 

навчання, самоосвіта та саморозвиток студентів. Така форма навчання дозволяє 

максимально активізувати самостійну роботу студентів, що є особливо 

важливим, тому що майбутній фахівець повинен уміти самостійно 

організовувати свою пізнавальну діяльність, а сучасні комп’ютерні технології 

здатні забезпечити передачу знань і доступ до різноманітної навчальної 

інформації нарівні, а іноді й набагато ефективніше, ніж традиційні засоби 

навчання.  

Дистанційна освіта характеризується гнучкістю, модульністю, 

паралельністю, великою аудиторією, економічністю, технологічністю, 

соціальністю, інтернаціональністю, позитивним впливом на студента, новою 

роллю викладача та якістю. Метою дистанційного навчання є надання 

можливостей студентам самостійно опрацьовувати навчальний матеріал та 

отримувати необхідні консультації у зручний для них час незалежно від місця 

знаходження. 

Аналіз вітчизняної і зарубіжної теорії і практики дистанційного навчання 

як форми організації освітнього процесу дає змогу визначити його характерні 

особливості. Серед них: вільний доступ до навчальної інформації, що 

знаходиться в інформаційно – комп’ютерному навчальному середовищі; 

гнучкість структури подання знань (забезпечення для студентів права вибору 

навчального матеріалу різного рівня складності); асинхронність навчання (у 

процесі навчання викладач і студент працюють за зручним для кожного 

розкладом); інтернаціональність навчання, можливість експорту й імпорту 

освітніх послуг; нова роль викладача (він виконує нову роль і функції як 

консультанта і координатора навчального процесу); комунікативність навчання 

(постійний або епізодичний суб’єктно-суб’єктний діалог у навчальному процесі 

з використанням сервісів мережі Інтернет (E-mail, Mailing list, Internet Relay Chat, 

IP-телефонія та ін.) (Кравець, & Свириденко, 2017). 

Розробляючи методику дистанційного навчання варто враховувати такі 
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умови як можливість систематичного накопичення навчальних матеріалів, 

можливість їх редагування і зберігання; можливість міжособистісної комунікації 

викладача та студента; можливість управління процесом з боку викладача; 

наявність сприятливого середовища для самостійного навчання та 

самоконтролю. Тільки застосування системного підходу до методики 

дистанційного навчання дає можливість розглядати його принципи на трьох 

рівнях (методико-технологічному, системно-інтеграційному та концептуально-

стратегічному). Реалізація цих принципів уможливлює створення 

універсального освітнього середовища для ефективного навчання. На методико-

технологічному рівні розробляються принципи оволодіння окремими аспектами 

дисципліни, визначаються стратегії та прийоми формування умінь і навичок за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій; на системно-

інтеграційному рівні синтезуються технології та методи навчання у рамках 

одного електронного освітнього середовища; на концептуально-стратегічному 

рівні відбувається адаптація існуючих програм дисциплін до нових 

технологічних умов. 

Особливе місце серед інноваційних освітніх технологій дистанційного 

навчання займає модульна технологія. Модульне навчання характеризується 

випереджаючим вивченням матеріалу блоками-модулями, алгоритмізацією 

освітньої діяльності, завершеністю і узгодженістю циклів діяльності. Модульна 

програма складається із блоків, що формуються з набору модулів, а модулі у 

свою чергу складаються із тем навчального матеріалу, об’єднаних однією 

тематикою та призначених для вивчення студентами з різним рівнем знань.  

Навчальний модуль складається з наступних компонентів:  

1) назва модуля;  

2) інтегруюча дидактична мета;  

3) цільовий план дій студентів;  

4) банк інформації (навчальний матеріал);  

5) методичне керівництво щодо досягнення цілей;  
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6) практичні заняття по формуванню необхідних умінь;  

7) вихідний контроль (контрольна робота, яка чітко відповідає цілям, 

поставленим у даному модулі).  

Процес модульного навчання орієнтований на формування умінь та 

навичок шляхом виконання практичних дій за допомогою спеціально 

організованої системи вправ. Основною умовою функціонування кожного 

модуля є забезпеченість його дидактичним матеріалом, що складається з 

наступних основних компонентів: набору відповідних вправ / навчального 

посібника; робочого зошита студента; словника-мінімуму; дидактичних 

матеріалів для роботи з ТЗН, комп’ютерними базами даних та ресурсами 

Інтернету; навчально-методичних мультимедійних розробок для самостійної 

роботи студентів. Система навчальних елементів кожного модуля повинна 

включати теоретичний, контрольний та методичний блоки. З огляду на логічну 

послідовність і спадкоємність всіх етапів модульний характер навчання сприяє 

системному оволодінню навчальним матеріалом. Навчання за модульною 

технологією дає змогу комплексно вирішувати такі актуальні педагогічні 

завдання, як забезпечення індивідуального темпу навчання, врахування 

можливостей і потреб кожного студента, навчання умінню самостійної роботи з 

різними джерелами інформації, самостійного освоєння матеріалу, тобто набуттю 

якісних знань і умінь. За потреби до розділів прикріплюються аудіо- або відео 

файли. Система гіперпосилань дозволяє студенту при необхідності переходити з 

одного модуля на інший. Це дає можливість студентам «освіжити» вивчений 

матеріал без допомоги викладача (Куприна, 2014). За таких умов студенти у 

межах виділеного ліміту часу мають змогу самі регламентувати час, необхідний 

для засвоєння навчального матеріалу. Крім того, студент має можливість після 

кожного пройденого модуля оцінити свої знання за допомогою завдань для 

самоконтролю. Викладач, у свою чергу, завдяки системі самоконтролю знань 

студента може оцінити засвоєння матеріалу і вказати студенту на прогалини в 

його знаннях, якщо вони існують. Система контролю знань студентів включає 
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тренувальний навчальний контроль, вхідний контроль знань, тестовий контроль 

по одній темі і по декільком модулям, підсумковий контроль. Дані тестування 

фіксуються в електронному журналі.  

При розробці інформаційного освітнього середовища низка дослідників 

виділяє наступні вимоги, які необхідно виконати задля організації безперервної 

навчальної інформаційної взаємодії у процесі навчання: 1) взаємопов’язаність 

інформаційних ресурсів; 2) різноманітність інформаційних ресурсів; 3) 

створення методичного блоку викладача; 4) забезпечення автоматизації процесів 

контролю і корекції результатів освітньої діяльності; 5) можливість поповнення 

ресурсу новою інформацією; 6) забезпечення інтеграції педагогічних технологій 

і авторських методик (Есенина, 2013). 

Отже, очевидні переваги дистанційної форми навчання, що полягають у 

доступності матеріалів курсу незалежно від місцезнаходження студента чи 

викладача, зручності їх використання, можливості організації свого навчального 

часу, можливості підвищення рівня знань студентів за рахунок використання 

сучасних інформаційно комунікаційних технологій, зниження витрат закладу 

вищої освіти не викликають сумнівів. Однак, все ще залишаються невирішеними 

питання щодо перевантаження інформацією на електронних освітніх ресурсах і 

контролю її якості, а також її грамотної методичної організації, що відповідає 

цілям і задачам навчання та проблеми авторських прав на дистанційні курси. 
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ARTS 
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ВОКАЛІСТІВ 

 

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 

м. Полтава, Україна 

 

Сьогодні музична естрада займає одне з провідних місць у сучасній 

масовій культурі. Вона пропагується практично усіма сучасними засобами 

масової інформації (особливо радіо та телебаченням) та має широку 

популярність серед слухацької аудиторії. Всебічно сприяє пропаганді музичної 

естради індустрія звукозапису (диски та інші носії аудіо- та відеопродукції). 

Ігнорувати вплив, який чинить музична естрада на смаки широкої публіки, 

її вподобання, естетичні критерії та орієнтири, запити, потреби тощо, сьогодні 

неможливо. Масове музичне мистецтво (а естрада і є його частиною) виступає 

«дзеркалом культури нашого часу» (Кадцын, 2006), за висловом Л. Кадцина. При 

певній гіперболізації це затвердження є недалеким від істини. 

Крім того, вказуючи на очевидний та стійкий вплив естради, слід 

відмітити, що він є неоднозначним та суперечливим за його результатами. Є 

підстави стверджувати, що діяльність багатьох представників сучасної естради 

завдає відчутної шкоди художньо-естетичному вихованню суспільства, в першу 

чергу молоді. Спеціалісти практично одностайно констатують «дефіцит якості 

нашої музичної естради, засилля застарілих форм, слабу технічну оснащеність, 

брак професіоналізму…» (Кузнецов, 2005). Остання обставина заслуговує 
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особливої уваги. Серед представників сучасної української музичної естради – 

великий відсоток аматорів, дилетантів, тобто виконавців, професійний рівень 

яких відверто низький. Причин такого стану речей кілька. Однією з головних, 

знову ж таки, є відсутність необхідної та достатньої спеціальної підготовки у 

більшості виконавців, що знаходяться сьогодні на концертній сцені, які 

зустрічаються з широкою публікою, роблять записи у студіях радіо та 

телебачення. 

У цій роботі висвітлені деякі методичні аспекти, спрямовані на 

удосконалення процесу професійної підготовки естрадних вокалістів. 

Як будь-який фахівець, озброєний знаннями та певними прийомами, так і 

співак, незалежно від манери виконання, повинен оволодіти основами вокальної 

майстерності. Багато педагогів-вокалістів називають цей процес постановкою 

голосу, тобто розвитком та пристосуванням його для професійного співу. Інакше 

кажучи, постановка голосу – це вироблення правильних співацьких звичок, які 

формуються при одночасному та взаємозв’язаному розвитку слухових та 

м’язових навичок співака. При цьому основна задача педагога на початковому 

етапі навчання – забезпечити молодого вокаліста слуховими еталонами, на 

основі яких походять регулювання роботи голосового апарату та аналіз якості 

виконання. Вокалісту необхідно завчасно чітко уявляти собі запропоновану для 

виконання музичну фразу, при чому не тільки з точки зору чистоти інтонації, але 

і обов'язково з урахуванням атаки, характеру, динаміки, манери подачі звуку 

тощо. Так писала з цього поводу Н. Малишева: «Кожен співак повинен знати: 

один звук береться – інші потенційно вже готові, тобто «лежать» уже в його вусі 

і м’язах» (Малышева, 1988). 

У вітчизняній вокальній педагогіці під постановкою голосу розуміють 

вдосконалення координації голосу і слуху, оволодіння співочим диханням, 

вироблення рівності звучання голосу в усьому діапазоні, формування правильної 

позиції резонаторних відчуттів, відсутність м’язових зажимів під час співу, 

оволодіння основними видами атак, вироблення чіткої дикції, розвиток сили і 
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рухливості голосу, розширення звукового та динамічного діапазону. Це 

складний педагогічний процес, що має свої особливості, які визначаються 

загальними вимогами вокальної педагогіки та індивідуальними особливостями 

голосу співака. Профессор Л. Дмитрієв відзначає: «якщо поставити питання, з 

чого треба починати заняття – з дихання, з роботи гортані або з положення язика, 

то правильною буде відповідь: з того недоліку, який заважає хорошому 

голосоутворенню найбільше. Цей кардинальний недолік і повинен першим бути 

взятим у роботу. На боротьбу з ним повинна бути зосереджена вся увага педагога 

та учня, при цьому, звичайно ж, що доводиться деякий час миритися з іншими 

недоліками, відкладаючи їх виправлення на більш поздні етапи» (Дмитриев, 

2000). 

У процесі грамотної постановки голоси співак набуває практичних умінь 

та теоретичних знань, що дозволяють йому постійно підтримувати голосовий 

апарат у здоровому стані, а також із часом застосовувати різножанрові засоби 

музично-художньої виразності у власній творчості. 

У сферу естрадного мистецтва входить широкий спектр музичних стилів, 

напрямків і жанрів. У зв’язку з цим одна з основних проблем підготовки 

естрадного співака пов’язана з вибором навчального репертуару, який повинен 

спрямовуватись не тільки на розвиток голосу, а також на створення стильового 

розмаїття естрадно-джазової музики та формування художнього смаку. 

Необхідно відзначити, що при підборі репертуару потрібно враховувати 

індивідуальні здібності та особливості студента: темперамент, ступінь вокальної 

обдарованості та загальний рівень музичного розвитку. 

Я повністю згодна з позицією професора В. Кузнєцова, який пропонує 

здійснювати вибір естрадного репертуару на основі наступних принципів: 

художньої цінності та естетичної значущості музичних творів; доступності для 

виконання; педагогічної доцільності; тематичного, жанрового та стильового 

різноманіття (Кузнецов, 2000). 
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Хочу підкреслити значення навчального репертуару у формуванні 

художнього смаку вокаліста. У сучасних умовах педагогу необхідно формувати 

стійку систему ціннісних відношень до музичного мистецтва, пробудити 

бажання спілкуватись з найкращими зразками естрадно-джазової музики та 

розвинути критичне мислення як уміння виділяти істинне мистецтво із 

музичного «хаосу». Для вирішення цих завдань хочу запропонувати ряд 

педагогічних рекомендацій. 

1. Пріоритет у виборі навчального репертуару належить музичним творам, 

які є класикою естрадно-джазового мистецтва. 

2. Необхідно створити умови, за яких студент самостійно формує вокальну 

програму, затверджуючи її в процесі критичного аналізу спільно з педагогом. 

Цей метод включає кілька наступних дій: 

- педагог рекомендує прослуховувати альбом конкретного виконавця або 

кілька творів одного стилю; 

- на основі рекомендацій педагога студент самостійно формує свій 

вокальний репертуар; 

- педагог і студент проводять аналіз навчального репертуару. 

Такий метод підбору музичного матеріалу активізує самостійність 

студента, збагачує музично-слуховий досвід та виховує художній смак вокаліста. 

Репертуар естрадного співака повинен бути різноманітним за тематикою 

та стилістикою. На мою думку, у вокально-навчальний репертуар естрадного 

вокаліста необхідно включати технічні вправи, вокалізи, блюзові гамми, джазові 

етюди; пісні фольклорної стилізації; пісні сучасної вітчизняної естради; джазові 

стандарти (блюзи, спірічуели, пісні з мюзиклів, балади, босанови, самби); 

вокальну музику західної естради (пісні на іноземних мовах). 

Основу цієї методичної системи складає комплекс вокальних вправ, які 

умовно можна розділити на дві групи: 1) розвиток вокальних можливостей 

голосу та 2) формування специфічних навичок естрадно-джазового співу. 

Упродовж усього курсу навчання дуже важливо, щоб студенти-вокалісти 
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опанували ритміку, специфіку інтонування, способи звукоутворення, 

фразування, манеру акцентування різних стилів і напрямків естрадно-джазової 

музики. 

В естрадно-джазовому вокалі поєднуються техніки академічного та 

народного співу та специфічні прийоми, характерні для естради і джазу. 

Ю. Чугунов писав, що «естрадно-джазовий вокал – найбільш складний матеріал 

для пояснення, тому, що походить він від злиття принципів народного та 

академічного» (Чугунов, 1977). Народну манеру співу зазвичай називають 

«відкритою», на противагу округленому прикритому звучанню голосу в 

академічній манері. В естрадному вокалі застосовується напівприкрита манера 

співу, для якої характерні артикуляції у мовній позиції та припіднята форма 

м’якого піднебіння. Саме така манера запобігає перевтомі голосу та робить 

процес звуковедення естетичним. 

При виконанні народних та класичних творів співаку доводиться 

працювати у рамках певного канону, регламентованого звучання. У естрадно-

джазовій музиці вітається неповторність, індивідуальність звучання голосу 

співака, тому основною задачею естрадного виконавця є пошук власного звуку, 

оригінальної манери співу, яку легко можна виділити з-поміж решти. Звичайно, 

для вирішення цієї задачі вокалісту необхідно оволодіти достатньо широким 

діапазоном технічних прийомів. 

Далі розглянемо основні способи та прийоми естрадно-джазового 

виконавця. 

До специфічних способів звукоутворення в естрадно-джазовій манері 

співу належать: субтон (м’який, приглушений спів з придихом); гроул, або ретл 

(гортанне спів; такий прийом називають «гарчанням»); фальцет (спів «без 

опори», що дозволяє розширити діазон у напрямку високих нот); штробас 

(специфічний прийом співу дуже низьких нот); філірування звуку (прийом, 

пов’язаний із вмінням плавно змінювати динаміку). 
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Для виконання джазової та естрадної музики вокалісту необхідно 

оволодіти специфічними прийомами інтонування – такими, як гліссандо 

(glissando) – «ковзання» по нотах; бендинг (bend) – «під’їзд» до ноти; вибрато – 

інтонаційне розгойдування звуку з визначеною пульсацією; спів блюзового 

«брудного» (dirty) тону – неточне інтонування нот, пов’язане зі свідомим 

підвищенням або пониженням звуку. 

В арсенал вокальної майстерності естрадно-джазового співака входить 

також уміння використовувати мелодичні прикраси: форшлаг – застосування 

допоміжного звуку; мордент – підвищення або зниження звуку з обов’язковим 

поверненням до основної ноти; трель – виконання двох звуків з певною 

ритмічною та інтонаційною амплітудою. 

Перелічені вище способи та прийоми не повинні бути довільною вигадкою 

вокаліста – вони є характерною рисою певного музичного стилю. Порушення 

пропорцій у співвідношенні специфічних засобів може призвести до розпаду 

стильової цілості та зміни сутності музичного твору. 

Оскільки естрадний спів є синтезом вокального та театрального мистецтва, 

виникає проблема акторської підготовки вокаліста. Для передачі художнього 

образу співаку необхідно вникнути у смисловий та емоційно-чуттєвий план 

музичного твору. Інакше спів перетвориться у процес бездумного «видування 

нот». Відповідно, естрадний виконавець обов’язково повинен оволодіти 

прийомами акторської майстерності. 

У завдання педагога входить навчити естрадно-джазового вокаліста 

мислити образно, за законами театрального мистецтва, одночасно працюючи і 

над вокальною технікою, і над художнім образом. Окрім того, студенту 

необхідно оволодіти вмінням переносити у вокал різні елементи мовних 

інтонацій. М. Глинка говорив так: «… у музиці, особливо вокальній, ресурси 

виразності безкінечні. Одне і те ж слово можна вимовити на тисячу ладів, не 

змінюючи навіть інтонації, ноти в голосі, а застосовуючи лише акцент, надаючи 

устам то усмішку, то серйозного строгого виразу...» (Глинка, 1997). 
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Важливою умовою роботи над естрадним репертуаром є розуміння того, 

наскільки сам текстовий та музичний зміст твору допускає внесення в нього 

прийомів акторської виразності. На думку І. Богданова, «естрадний вокальний 

репертуар можна розкласти на дві частини: репертуар, в якому можливе 

використання ігрових прийомів, аж до створення ігрової сценки-пісні; 

репертуар, в якому акторська майстерність виконавця відноситься виключно до 

внутрішніх процесів проживання пісень, поза зовнішніми засобами акторської 

виразності» (Богданов, 2004). При використанні виразних засобів театрального 

мистецтва необхідно враховувати не тільки жанрові та стилістичні особливості 

музичного твору, а й акторські здібності самого співака. 

Розуміння художнього образу твору виражається також у поведінці 

естрадного вокаліста на сцені. Тут увага педагога повинна бути спрямована на 

те, щоб зовнішні засоби виразності – жести, міміка, крок, елементи 

танцювальних рухів – виглядали естетично. Для цього педагогу потрібно 

підвести студента-вокаліста до того, щоб усі ці зовнішні прояви не виникали 

формально, а народжувались зсередини у процесі емоційного проживання 

музичного твору. У роботі над сценічною поведінкою особливо продуктивною є 

ситуація, коли співак самостійно підбирає рухи виразності, характерні для 

певного персонажу чи музичного жанру та вигадує нескладні танцювальні 

елементи. 

Проблема підготовки естрадного співака є актуальною, оскільки сьогодні, 

як ніколи, гостро відчувається дефіцит висококваліфікованих фахівців в області 

музичної естради. Все це говорить про необхідність цілеспрямованого 

професійного навчання естрадних співаків. Таким чином, завдання сучасних 

навчальних закладів – підготувати таких виконавців-вокалістів, які здатні 

протистояти низькопробній музичній культурі, підвищуючи рівень вітчизняної 

музичної естради. 
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ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ СКЕТУ 

 

Темченко І. А., 

магістрант кафедри музичного мистецтва та хореографії 

Навчально-науковий інститут культури і мистецтв 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка 

м. Полтава, Україна 

 

Вся сучасна вокальна естрадна музика, її творча складова, вся її 

інтерпретаційна різноманітність побудована на принципах джазової вокальної 

імпровізації, яка, в свою чергу, бере початок з інструментального середовища 

часу зародження джазової музики. Дослідження теми допоможе краще зрозуміти 

сутність скетового співу і, як наслідок, дозволить більш осмислено 

застосовувати цей прийом у практиці сольного співу. Актуальність цього 

питання полягає у відсутності ґрунтовних досліджень у царині скетової 

імпровізації та її значенні у вокальному виконавстві та педагогіці сольного співу. 

Про скет писали такі автори: Я. Басин «Ray Conniff – эра свинга: 

прощальный акорд», О. Степурко «Скэт импровизация» (методичний посібник), 

Л. Василенко «О вокальной импровизации в джазе: становление скэта», П. 

Корнєв «О вокальной импровизации в джазе: становление скэта», М. Сапонов 

«Искусство импровизации». Разом з тим відомості про даний феномен постають 

вельми розрізненими, а наукова база вивчення цієї проблеми досить обмежена. 

Джазове вокальне виконавство є однією з найважливіших сторін вокальної 

музики. Інтерес викликають як перші виконавці блюзів, так і багато виконавців 

наступних десятиліть – періоду новоорлеанского джазу, ери свінгу, бі-бопу і 

сучасного джазу. Окрім вимовляння основного музичного тексту, талановиті 

вокалісти-імпровізатори використовували і продовжують використовувати 

складовий спів і до сьогодні. Вони викладають свою мелодико-ритмічну лінію за 

допомогою особливого прийому – скету (Басин, & Ray Conniff, 1977). 
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Скет – складова мелодико-ритмічна імпровізація джазового вокаліста 

(вокалістки). З відкриттям-створенням цього виду вокального джазового 

мистецтва пов’язують ім’я Луїса Армстронга. Згідно однієї з легенд (яких досить 

багато в історії джазу), в 1924 р. під час запису (або як називали в ті часи запис 

джазові музиканти перших десятиліть – «сесії») платівки листок зі словами пісні 

впав на підлогу і молодий Армстронг, щоб не зупиняти запис, доспівав музичний 

фрагмент складами, які прийшли на думку замість покладеного тексту 

(Степурко, 2006). 

Перші вияви скету з’являються у знаменитих виконавців блюзу на записах 

кінця першого десятиліття ХХ ст. Це окремі склади-вигуки, підбадьорювання 

інших солістів (Mildred Bailey в п'єсі «Gulf Coast Blues», складовий спів Blind 

Willie Johnson в блюзі «Dark Was The Night» (Bob Stoloff, 2003), фальцетні 

складові відповіді-вигуки тощо). І хоча досвід застосування складів у вокалі 

блюзових виконавців був, але все ж широкого розповсюдження він не отримав.  

На першому етапі дозрівання вокальної імпровізації поруч з чорношкірою 

вокалісткою знаходились прекрасні «суфлери» – інструменталісти. Це був 

типово новоорлеанський склад: труба, кларнет, тромбон і ритм-секція. Духові 

інструменти в своїх аккомпанементних відповідях продовжували мелодичну 

лінію теми в імпровізаційних відповідях, інструментально варіюючи мелодію і 

додаючи власне вільне продовження мелодії. Деякі вокалісти мали непереборне 

бажання повторити голосом щось подібне на інструментальні відповіді і 

проспівати відомий матеріал у вільній мелодичній інтерпретації на свій лад без 

слів. І міг це зробити лише вокаліст, занурений в звучання ансамблю, оркестру, 

який прекрасно усвідомлює і відчуває дихання та інструментальне мислення 

зсередини. який володіє особливим оркестровим чуттям, має природний талант 

імпровізатора, вроджене відчуття свінгу і відмінне знання манери, стилю, тобто 

– смак (Василенко, 2003). 



1st International Conference on Optimization of Teaching and Learning in a Covid-19 Era            Sheffield, UK 
 

 
- 194 - 

 

Таке диво практично першою демонструє молода Елла Фітцджеральд в біг-

бенді барабанщика Чіка Вебба в 1935 р. Так, перші імпровізації Е. Фітцджеральд 

датовані кінцем 30-х рр., часом її розквіту в цьому оркестрі.  

Якщо не з перших пісень, то вже незабаром, до 1940 рр., можна говорити 

про володіння мистецтвом скету Е. Фітцджеральд, і ставити її спів в приклад, 

гідний копіювання. Скетові зразки вокалу Е. Фітцджеральд за своїм значенням 

подібні до збірок знятих імпровізацій Ч. Паркера, Дж. Колтрейна для 

саксофоністів, О. Пітерсона, Б. Тейлора для піаністів. Це чудова джазова школа, 

тренінг найвищого рівня для вокалістів Корнев, П. К. (2003). 

Трохи пізніше скет демонструє вже біла вокалістка Аніта О’Дей в складі 

знову-таки барабанщика (білого) Джина Крупи. Мабуть ударники володіють 

особливою магнетичною силою і надихають на «cкет» своїх солісток. 

Чудова вокалістка Кармен Мак Рей також використовувала скет в своїх 

роботах. Вона дебютувала в 1946-1947 рр. з оркестром Мерсера Еллінгтона (сина 

Дюка Еллінгтона) під ім’ям Кармен Кларк. Хоча перш за все співачка була 

витонченою виконавицею балад, але під впливом бі-бопу опанувала і стилістику 

боперівського вокалу. Ця її всебічність дозволила стати в 1954 р. переможницею 

опитування джазового журналу «Down Beat» в розділі «Нова зірка» (Василенко, 

2003). 

Розглянемо еволюцію скету від складового неімпровізованого співу до 

джазової вокальної імпровізації. 

Фольклорно-примітивний. Зустрічається в народних піснях різних країн, 

включає в себе мелодії, побудовані на одному або декількох складах, іноді на 

кількох голосних буквах («ля-ля-ля», «о-о-оу», «на-на-на», «е-е-ей»). Такі 

приклади можна знайти і в російських обрядових піснях, англійських народних 

баладах, тирольских піснях, африканських племінних співах. 

Жартівливо-гротесковий. Цей стиль використовується як професійними 

джазовими вокалістами, так і інструменталістами-невокалістами. І такий тандем, 

а іноді і ціла група «співають», пародіюючи когось, висміюючи ситуацію або 



1st International Conference on Optimization of Teaching and Learning in a Covid-19 Era            Sheffield, UK 
 

 
- 195 - 

 

жартуючи один з одним. Дуже часто такий вид скету знаходить місце в 

різноманітних шоу, бурлеску, музичних комедіях, в постановках вар’єте, навіть 

є оркестри, які спеціалізуються на пародійному репертуарі, що включає в себе 

інструментальне кепкування з правильного звучання і псевдо-копіювання 

вокальних імпровізацій (оркестр Спайка Джонса, оркестр Реймонда та інші). 

Інструментально-імітаційний. Для цього стилю характерні наслідування 

іншим інструментам не тільки фрагментарно, але і протягом усієї п’єси. 

Наприклад, зобразити партію ударних, постійну лінію контрабаса, і на цьому тлі 

після текстового проголошення теми, окремі соло труби, тромбона, гавайської 

гітари. Все це було можливо перш за все в ансамблевому виконанні. Яскравий 

приклад такого ансамблевого інструментально-наслідувального стилю – квартет 

«Mills Brothers» («Брати Міллз»). Цю лінію сьогодні блискуче втілюють 

темношкірі учасники акапельного ансамблю «Take 6». 

Попередньо-фіксований (завчений). До цього різновиду скету найчастіше 

вдавалися вокалістки, які використовують такий скет лише з метою 

самоствердження і демонстрації публіці знайомства з цим стилем. Наприклад, 

Етель Уотерс, знаменита артистка вар’єте, виконавиця блюзів і естрадних 

номерів, танцівниця та її скет-заготовка в «I Got Rhythm» (1930). 

Скет інструменталістів (не вокалістів). Відрізняється особливим 

енергетичним наповненням, не завжди високою чистотою інтонування, 

складанням особливих складів, ритмічною побудовою фрази. Необхідно 

відзначити особливу специфіку імпровізаційного мислення інструменталістів. 

Для музиканта постійна налаштованість на майбутню імпровізацію є звично-

усвідомленою творчою константою. З появою бі-бопу змінилося фразування 

скету, ускладнилася його ритмічна конструктивність, з’явилися нові 

складосполучення. Від складів «шу-бі-ду-бі», «де-бу-ду-ба», «ба-ю бап», «сту-

ки-туки» до «боп-бібоп», «ри-боп» і т. п. 

Вокально-груповий. Відоме вокальне тріо «Ламберт, Хендрікс і Росс» 

набуло популярності і стало сенсацією на початку 60-х рр. Вірні послідовники 
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бі-бопу, ці вокалісти виявилися першопрохідцями в ряді до того часу не 

розкритих сфер джазового вокалу. Це – і запис багаторазового звуконакладення 

голосів, і імітація інструментальних груп цілого оркестру, і блискуча 

вибудуваність складних технічно і мелодично скетових фраз. 

Спонтанно-імпровізаційний скет наближений до мелодичної лінії п’єси, 

але який рухається по гармонічній послідовності, по так званих надстройових 

ступенях. 

Скет, побудований на особливих прийомах: на інтервальних стрибках, 

подібно до прийомів, що використовується в тірольському співі (наприклад, в 

творчості негритянського вокаліста Леона Томаса). 

Скет-імітування іншого вокаліста-виконавця. Наприклад, 

Е. Фітцджеральд, Д. Керролл та ін. наслідують в своїх соло манеру 

Л. Армстронга. 

Віртуозний скет – вищий виконавський пілотаж, рівень якого досягає 

мало хто з вокалістів-імпровізаторів. Наприклад, у творчості сучасного артиста 

Боббі Мак Ферріна є всі перераховані вище можливості вокальної техніки, а 

також білого вокаліста J. D. Walter (Дж. Ді. Уолтера), що працює з додатковими 

електронними приставками, комп’ютерними програмами, які надзвичайно 

розширюють вокальні можливості виконавця. 

Скет-підголосок, протискладення з основним ведучим мелодично-

текстовим голосом. Такий різновид скету має роль створення мелодико-

ритмічної противаги виконавцю першого голосу, грає роль підголоску, побічної 

партії, і будучи імпровізаційною побудовою надає великої свободи виконавцю. 

Одним із прикладів такого скету-супроводу можуть служити спільні вокальні 

партії Е. Фітцджеральд і Л. Армстронга на серії спільних платівок «Ella and 

Louis» і «Ella & Louis Again» випущених на фірмі «Verve» в 1956-1957 рр. 

Скет, що застосовується для виконання класичної музики у джазовій 

артикуляції. Багатоголоса партитура класичного твору дає можливість лише для 

ансамблевого виконання. Таку складну задачу поставив перед собою 
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французький вокальний колектив, названий «The Swingle Singers», в честь 

засновника(Уорд Ламар Свінгл). 

Тромбоніст і аранжувальник Рей Коніфф і його вокально-

інструментальний оркестр – ще один приклад складового і інструментально-

інтерпретаційного співу. Чоловіча та жіноча частини хору імітували звучання 

труб і тромбонів в аранжуваннях, розписаних Р. Коніффом (Сапонов, 1982). 

«Він першим змусив хор і оркестр звучати в унісон. Він майстерно змішав 

і звів в одному акорді голоси людей і музичних інструментів: жіночі голоси – з 

трубами, кларнетами і саксофонами високого регістру, чоловічі – з тромбонами 

і саксофонами низького регістру. Завдяки глибокому, соковитому звуку старий 

репертуар свінгових бендів почав звучати багато, яскраво, свіжо... » (Bob Stoloff, 

2003). 

Отже, скет є невід’ємною частиною джазової вокальної імпровізації та 

одним із основних засобів творчості та самовираження співака в джазовій 

музиці. 
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Анотація. В даній статті розглядається етнодизайн, як засіб творчого 

художнього розвитку в підготовці спеціалістів в галузі архітектури та 

будівництва. Запропоновані ідеї декору в будівельному дизайні, представлені 

роботи студентів. 

Ключові слова: Професія, Архітектура, Будівельний дизайн, Етнодизайн, 

Український національний стиль, Творчість. 
 

Abstract. In this article, ethno-design is considered as a means of creative 

artistic development in the preparation of specialists in the field of architecture and 

construction. The ideas of decor in construction design are offered, students' works are 

presented.  

Keywords: Profession, construction design, equipment, ethno-design, 

Ukrainian national style, creativity. 
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Навчаючи майбутніх фахівців з архітектури та будівельного дизайну 

викладачі Маріупольського будівельного коледжу і Приазовського державного 

технічного університету шукають та вдосконалюють методики навчання, 

орієнтуючись на навчання студента з творчим мисленням. Отже, для 

становлення професіоналізму майбутніх спеціалістів архітектури та дизайну 

суттєву роль відіграють дисципліни циклу професійно-практичної підготовки. 

Конкурентними перевагами майбутнього архітектора та дизайнера 

виступатимуть креативність мислення, вміння конструктивно-логічно мислити, 

гармонійно поєднувати та створювати цікаві рішення, оперувати законами та 

принципами образотворчої грамоти. Отже, етнодизайн нами розглядається як 

проектна діяльність зі створення сучасних форм матеріального середовища з 

використанням традиційних елементів культури етносу. Етнодизайн виступає 

тим інноваційним компонентом, який вносить у технічну освіту художньо-

естетичну складову й, водночас, наближає студентську молодь до цінностей 

національної культури. Нині педагог є носієм національної культури і 

моральності етносу, виразником менталітету свого народу (Даниленко, 2005). 

Етнодизайн в Україні є відносно новим явищем. У ньому знаходять своє 

відображення ідеї, погляди, інтереси, орієнтації, спрямовані на естетизацію 

навколишнього середовища та підготовку молодого покоління до освоєння 

цінностей етнодизайну (Гончаренко та ін., 2000). Декоративний розпис – одна з 

найпоширеніших оздоблювальних технік в монументальному і декоративно-

прикладному мистецтві. В ході виконання творчих проєктів студенти вивчають: 

види українського розпису, принципи і закономірності композиційної будови 

орнаментики, стильові характеристики розпису, техніки розпису і особливості 

сучасних матеріалів. На цьому шляху є помітні здобутки, творчі знахідки, 

конкретний досвід. В рамках робіт з благоустрою міста студенти 

Маріупольського будівельного коледжу, які потім стали студентами 

Приазовського державного технічного університету, реконструювали зупинки в 

етно-стилі. Опорядження міських зупинок включало різнокольорове 
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пофарбування та декоративний розпис. Розпис стін виконали за мотивами 

традиційних українських народних орнаментів (геометричних, рослинних). 

Приклад поєднання творчої думки і опорядження малих архітектурних форм – 

зупинок знайдено у роботі художника із Нових Санжар Полтавської області 

Петра Лахно. 

 

  

Рис. 1. Розпис зупинок в м.Маріуполь за мотивами народних орнаментів 
 

Мотиви української вишиванки використовуються студентами в дизайні та 

опорядженні фасадів будівель, в дизайні інтер’єрів курсових та дипломних 

проектів. 

Традиційний флеш-моб у коледжі «Від Писанки до Писанки» підтримує 

українські народні традиції писанкарства, перетворює творчість у свято та 

надихає на нові етноідеї. 

 

 
Рис. 2. Дизайн та опорядження фасадів студентами МБК 



1st International Conference on Optimization of Teaching and Learning in a Covid-19 Era            Sheffield, UK 
 

 
- 201 - 

 

 
Рис. 3. Майстер-клас «Від Писанки до Писанки» 

 

Сучасна дизайн-освіта у навчальних закладах має ґрунтуватися на 

культурно-історичних цінностях українського народу, його традиціях і 

духовності. Етнодизайн як засіб формування проектної художньо-естетичної 

культури, національної самосвідомості підростаючого покоління, має стати 

складовою його професійної підготовки (Тягур, 2007). Саме етнодизайн у змісті 

навчання та діяльність студентів, як засіб їх творчого художнього розвитку, 

розширить межі їх художньо-естетичної, проектної, дослідницької, а в 

майбутньому – професійної компетентності в будь-якій галузі (Леонід 

Оршанський, 2011). 
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